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Občina Hrastnik 

Pot Vitka Pavliča 5 

1430  HRASTNIK 

  
 

 OBČINSKI SVET 
 
Telefon: 03 5654-350 
Fax: 03 56-54-369  
www.hrastnik.si 
email: obcina.hrastnik@hrastnik.si 

Številka: 410-75/2018 
Datum: 11. 3. 2020 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  in  18. člena 

Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/2017) je Občinski  svet  občine  Hrastnik  na 11. 

seji,  dne  _______________ sprejel 

 

ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 

 

1. člen 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2019. 

 

2. člen 

Zaključni račun proračuna  Občine Hrastnik za leto 2019 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem 

delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 

prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 

računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 

izdatkov proračuna Občine Hrastnik za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt 

razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 

projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2019.  

 
Prejemki in izdatki proračuna, so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna Občine Hrastnik za 

leto 2019 v naslednjih zneskih: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/podskupina kontov            Realizacija 2019 

 I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 7.863.665,87 

  TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 7.564.638,04 

70  DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706) 6.307.739,75 

700  Davki na dohodek in dobiček 5.145.586,00 

703  Davki na premoženje 946.706,39 

704  Domači davki na blago in storitve 215.447,36 

706  Drugi davki in prispevki 0,00 

71  NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 1.256.898,29 

710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.070.309,50 

711  Takse in pristojbine 4.379,30 

712  Globe in druge denarne kazni 6.528,94 

713  Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 

714  Drugi nedavčni prihodki 175.680,55 

http://www.hrastnik.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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72  KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 31.298,04 

720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 29.728,00 

721  Prihodki od prodaje zalog 0,00 

722  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.570,04 

73  PREJETE DONACIJE  (730+731) 21.000,00 

730  Prejete donacije iz domačih virov 21.000,00 

731  Prejete donacije iz tujine 0,00 

74  TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741) 246.729,79 

740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 231.437,53 

741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 15.292,26 

78  PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787) 0,00 

786  Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0,00 

787  Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00 

 II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 7.679.405,31 

40  TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.314.465,11 

400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 545.478,49 

401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost 88.951,96 

402  Izdatki za blago in storitve 1.526.898,44 

403  Plačila domačih obresti 3.759,06 

409  Rezerve 149.377,16 

41  TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 4.108.647,73 

410  Subvencije 258.844,60 

411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.102.923,91 

412  Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 362.067,87 

413  Drugi tekoči domači transferi 1.384.811,35 

414  Tekoči transferi v tujino 0,00 

42  INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 984.459,10 

420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev 984.459,10 

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 271.833,37 

431  Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 83.308,74 

432  Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 188.524,63 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

184.260,56 
 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (750+751+752) 

0,00 

750  Prejeta vračila danih posojil 0,00 

751  Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

752  Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0,00 

440  Dana posojila 0,00 

441  Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (IV. - V.) 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

0,00 

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 118.502,00 
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500  Domače zadolževanje 118.502,00 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 95.425,62 

550  Odplačila domačega dolga 95.425,62 

 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH                                                                 207.336,94 
X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)                                                                                                        23.076,38 

XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)                                                                                                     -184.260,56 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA                                 890.692,91        
 
Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki po zaključnem računu proračuna Občine 

Hrastnik za leto 2019 znaša 184.260,56 EUR.  

Sredstva na računih na dan 31. 12. 2019 znašajo 890.692,91 EUR in bodo porabljena v skladu s 

sprejetim planom proračuna Občine Hrastnik za leto 2020. 

 
3. člen 

Zaključni  račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Zasavja.  

Splošni, posebni del in Načrt razvojnih programov zaključnega računa proračuna z obrazložitvami  se 

objavijo na spletni strani Občine Hrastnik  www.hrastnik.si. 

 
 
 

Marko FUNKL 
Ž u p a n 

Občine  Hrastnik 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- Oddelek za proračun in javne finance  
- Občinski svet - arhiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrastnik.si/
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OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    HHHHRRRRAAAASSSSTTTTNNNNIIIIKKKK
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik

I. SPLOŠNI DEL

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019

Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

9.533.350,14 9.533.350,14 7.863.665,87 82,49 82,49I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)
7.926.884,47 7.926.884,47 7.564.638,04 95,43 95,43 TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

70 6.324.074,90 6.324.074,90 6.307.739,75 99,74 99,74 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)
700 5.145.586,00 5.145.586,00 5.145.586,00 100,00 100,00 Davki na dohodek in dobiček

7000 5.145.586,00 5.145.586,00 5.145.586,00 100,00 100,00 Dohodnina
700020 5.145.586,00 5.145.586,00 5.145.586,00 100,00 100,00 Dohodnina - občinski vir

703 941.183,90 941.183,90 946.706,39 100,59 100,59 Davki na premoženje
7030 867.543,90 867.543,90 851.962,47 98,20 98,20 Davki na nepremičnine
703000 17.000,00 17.000,00 17.612,36 103,60 103,60 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
703001 3.600,00 3.600,00 3.107,34 86,32 86,32 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
703002 60,00 60,00 106,77 177,95 177,95 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine
703003 631.549,60 631.549,60 621.613,44 98,43 98,43 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
703004 213.834,30 213.834,30 208.057,06 97,30 97,30 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
703005 1.500,00 1.500,00 1.465,50 97,70 97,70 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
7031 610,00 610,00 511,32 83,82 83,82 Davki na premičnine
703100 600,00 600,00 511,31 85,22 85,22 Davek na vodna plovila
703101 10,00 10,00 0,01 0,10 0,10 Zamudne obresti od davkov na premičnine
7032 10.010,00 10.010,00 13.999,69 139,86 139,86 Davki na dediščine in darila
703200 10.000,00 10.000,00 13.939,80 139,40 139,40 Davek na dediščine in darila
703201 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Zamudne obresti davkov občanov
703202 0,00 0,00 59,89 0,00 0,00 Zamudne obr. od davka na dedišč. in darila
7033 63.020,00 63.020,00 80.232,91 127,31 127,31 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
703300 13.000,00 13.000,00 15.603,80 120,03 120,03 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb
703301 50.000,00 50.000,00 64.530,10 129,06 129,06 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb
703303 20,00 20,00 99,01 495,05 495,05 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin

704 237.305,00 237.305,00 215.447,36 90,79 90,79 Domači davki na blago in storitve
7044 3.305,00 3.305,00 3.899,38 117,98 117,98 Davki na posebne storitve
704403 3.300,00 3.300,00 3.899,38 118,16 118,16 Davek na dobitke od iger na srečo
704405 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo
7047 234.000,00 234.000,00 211.547,98 90,41 90,41 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
704700 116.000,00 116.000,00 109.958,07 94,79 94,79 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704704 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 Turistična taksa
704708 1.850,00 1.850,00 2.300,87 124,37 124,37 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
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Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

704719 116.000,00 116.000,00 99.289,04 85,59 85,59 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
706 0,00 0,00 0,00 - - Drugi davki in prispevki
71 1.602.809,57 1.602.809,57 1.256.898,29 78,42 78,42 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)
710 1.177.211,08 1.177.211,08 1.070.309,50 90,92 90,92 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7100 20.000,00 20.000,00 24.465,00 122,33 122,33 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
710003 20.000,00 20.000,00 24.465,00 122,33 122,33 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov
7102 10,00 10,00 5,20 52,00 52,00 Prihodki od obresti
710201 10,00 10,00 5,20 52,00 52,00 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev
7103 1.157.201,08 1.157.201,08 1.045.839,30 90,38 90,38 Prihodki od premoženja
710301 42.290,00 42.290,00 44.188,55 104,49 104,49 Prihodki od najemnin za poslovne prostore
710302 410.000,00 410.000,00 379.421,03 92,54 92,54 Prihodki od najemnin za stanovanja
710304 656.686,30 656.686,30 575.771,96 87,68 87,68 Prihodki od drugih najemnin
710305 1.918,00 1.918,00 1.185,75 61,82 61,82 Prihodki od zakupnin
710306 1.194,00 1.194,00 728,11 60,98 60,98 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
710311 25.946,78 25.946,78 25.946,78 100,00 100,00 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico
710312 18.466,00 18.466,00 18.066,27 97,84 97,84 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
710313 700,00 700,00 530,85 75,84 75,84 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice

711 6.000,00 6.000,00 4.379,30 72,99 72,99 Takse in pristojbine
7111 6.000,00 6.000,00 4.379,30 72,99 72,99 Upravne takse in pristojbine
711100 6.000,00 6.000,00 4.379,30 72,99 72,99 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo

712 5.100,00 5.100,00 6.528,94 128,02 128,02 Globe in druge denarne kazni
7120 5.100,00 5.100,00 6.528,94 128,02 128,02 Globe in druge denarne kazni
712001 3.000,00 3.000,00 1.780,00 59,33 59,33 Globe za prekrške
712007 2.000,00 2.000,00 4.748,94 237,45 237,45 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora
712008 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških

713 0,00 0,00 0,00 - - Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 414.498,49 414.498,49 175.680,55 42,38 42,38 Drugi nedavčni prihodki

7141 414.498,49 414.498,49 175.680,55 42,38 42,38 Drugi nedavčni prihodki
714100 14.740,00 14.740,00 15.411,02 104,55 104,55 Drugi nedavčni prihodki
714105 273.758,49 273.758,49 43.413,15 15,86 15,86 Prihodki od komunalnih prispevkov
714106 55.000,00 55.000,00 69.043,05 125,53 125,53 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
714120 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj
714199 69.000,00 69.000,00 47.813,33 69,29 69,29 Drugi izredni nedavčni prihodki

72 102.272,00 102.272,00 31.298,04 30,60 30,60 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)
720 39.272,00 39.272,00 29.728,00 75,70 75,70 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

7200 39.272,00 39.272,00 29.678,00 75,57 75,57 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
720000 9.272,00 9.272,00 0,00 0,00 0,00 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov
720001 30.000,00 30.000,00 29.678,00 98,93 98,93 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj
7202 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 Prihodki od prodaje opreme
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Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURA.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

720299 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 Prihodki od prodaje druge opreme
721 0,00 0,00 0,00 - - Prihodki od prodaje zalog
722 63.000,00 63.000,00 1.570,04 2,49 2,49 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

7221 63.000,00 63.000,00 1.570,04 2,49 2,49 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
722100 63.000,00 63.000,00 1.570,04 2,49 2,49 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

73 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00 100,00 PREJETE DONACIJE  (730+731)
730 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00 100,00 Prejete donacije iz domačih virov

7300 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00 100,00 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
730000 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00 100,00 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

731 0,00 0,00 0,00 - - Prejete donacije iz tujine
74 1.483.193,67 1.483.193,67 246.729,79 16,64 16,64 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)
740 500.716,02 500.716,02 231.437,53 46,22 46,22 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400 500.716,02 500.716,02 231.437,53 46,22 46,22 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
740001 456.500,70 456.500,70 183.901,01 40,28 40,28 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
740004 44.215,32 44.215,32 47.536,52 107,51 107,51 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

741 982.477,65 982.477,65 15.292,26 1,56 1,56 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
7411 0,00 0,00 15.292,26 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike
741101 0,00 0,00 15.292,26 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške poitike za obdobje 2014-2020
7412 101.133,97 101.133,97 0,00 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
741200 101.133,97 101.133,97 0,00 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
7413 881.343,68 881.343,68 0,00 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
741301 881.343,68 881.343,68 0,00 0,00 0,00 Prejeta sred.drž. proračuna iz sred.EU koh.skl. za obdobje 2014-2020

78 0,00 0,00 0,00 - - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
786 0,00 0,00 0,00 - - Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
787 0,00 0,00 0,00 - - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

10.276.991,5810.276.991,58 7.679.405,31 74,72 74,72II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)
40 2.524.011,14 2.504.581,56 2.314.465,11 91,70 92,41 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)
400 571.481,63 553.633,15 545.478,49 95,45 98,53 Plače in drugi izdatki zaposlenim

4000 492.460,00 474.611,52 468.301,62 95,09 98,67 Plače in dodatki
400000 450.500,00 439.922,03 438.525,26 97,34 99,68 Osnovne plače
400001 36.620,00 29.349,49 26.638,01 72,74 90,76 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400003 4.340,00 4.340,00 3.024,62 69,69 69,69 Položajni dodatek
400004 1.000,00 1.000,00 113,73 11,37 11,37 Drugi dodatki
4001 21.223,63 21.223,63 19.853,76 93,55 93,55 Regres za letni dopust
400100 21.223,63 21.223,63 19.853,76 93,55 93,55 Regres za letni dopust
4002 25.502,00 25.502,00 21.334,61 83,66 83,66 Povračila in nadomestila
400202 17.352,00 17.352,00 15.669,71 90,30 90,30 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 8.150,00 8.150,00 5.664,90 69,51 69,51 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
4003 5.000,00 5.000,00 11.169,99 223,40 223,40 Sredstva za delovno uspešnost
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400302 5.000,00 5.000,00 11.169,99 223,40 223,40 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
4004 2.000,00 2.000,00 64,47 3,22 3,22 Sredstva za nadurno delo
400400 2.000,00 2.000,00 64,47 3,22 3,22 Sredstva za nadurno delo
4009 25.296,00 25.296,00 24.754,04 97,86 97,86 Drugi izdatki zaposlenim
400900 1.560,00 1.560,00 981,77 62,93 62,93 Jubilejne nagrade
400901 22.350,00 22.350,00 23.772,27 106,36 106,36 Odpravnine
400902 1.386,00 1.386,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnostne pomoči

401 90.299,00 90.299,00 88.951,96 98,51 98,51 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
4010 43.930,00 43.930,00 43.676,61 99,42 99,42 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401001 43.930,00 43.930,00 43.676,61 99,42 99,42 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 35.190,00 35.190,00 34.937,65 99,28 99,28 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
401100 32.550,00 32.550,00 32.330,09 99,32 99,32 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 2.640,00 2.640,00 2.607,56 98,77 98,77 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
4012 307,00 307,00 295,30 96,19 96,19 Prispevek za zaposlovanje
401200 307,00 307,00 295,30 96,19 96,19 Prispevek za zaposlovanje
4013 502,00 502,00 491,92 97,99 97,99 Prispevek za starševsko varstvo
401300 502,00 502,00 491,92 97,99 97,99 Prispevek za starševsko varstvo
4015 10.370,00 10.370,00 9.550,48 92,10 92,10 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
401500 10.370,00 10.370,00 9.550,48 92,10 92,10 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402 1.674.758,51 1.698.928,47 1.526.898,44 91,17 89,87 Izdatki za blago in storitve
4020 516.174,51 521.658,51 468.698,34 90,80 89,85 Pisarniški in splošni material in storitve
402000 18.168,68 18.168,68 10.735,10 59,09 59,09 Pisarniški material in storitve
402001 3.030,00 3.030,00 1.985,10 65,51 65,51 Čistilni material in storitve
402002 4.600,00 4.600,00 3.854,85 83,80 83,80 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 14.035,00 15.035,00 7.858,35 55,99 52,27 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 3.234,00 3.234,00 3.020,56 93,40 93,40 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 37.260,00 40.244,00 34.018,49 91,30 84,53 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 13.000,00 13.000,00 10.599,00 81,53 81,53 Računalniške storitve
402008 10.500,00 10.500,00 8.315,17 79,19 79,19 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402009 17.705,00 17.705,00 14.469,84 81,73 81,73 Izdatki za reprezentanco
402099 394.641,83 396.141,83 373.841,88 94,73 94,37 Drugi splošni material in storitve
4021 39.950,00 30.471,48 23.653,59 59,21 77,63 Posebni material in storitve
402100 2.950,00 2.950,00 2.857,24 96,86 96,86 Uniforme in službena obleka
402102 300,00 300,00 684,42 228,14 228,14 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material
402111 1.000,00 1.000,00 422,24 42,22 42,22 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev
402112 2.000,00 2.000,00 511,29 25,56 25,56 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
402113 33.700,00 24.221,48 19.178,40 56,91 79,18 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
4022 119.544,00 120.744,00 109.300,28 91,43 90,52 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
402200 63.662,00 64.862,00 63.766,74 100,16 98,31 Električna energija
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402201 22.690,00 22.690,00 15.272,06 67,31 67,31 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402202 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 Poraba druge energije
402203 6.290,00 6.290,00 5.385,82 85,63 85,63 Voda in komunalne storitve
402204 1.960,00 1.960,00 2.161,42 110,28 110,28 Odvoz smeti
402205 8.610,00 8.610,00 7.683,33 89,24 89,24 Telefon, faks, elektronska pošta
402206 16.307,00 16.307,00 15.030,91 92,17 92,17 Poštnina in kurirske storitve
4023 12.102,00 12.102,00 9.904,22 81,84 81,84 Prevozni stroški in storitve
402300 1.650,00 1.650,00 1.497,58 90,76 90,76 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 1.536,00 1.536,00 1.165,41 75,87 75,87 Vzdrževanje in popravila vozil
402303 4.866,00 4.866,00 4.865,88 100,00 100,00 Najem vozil in selitveni stroški
402304 500,00 500,00 306,84 61,37 61,37 Pristojbine za registracijo vozil
402305 3.200,00 3.200,00 1.848,51 57,77 57,77 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 350,00 350,00 220,00 62,86 62,86 Stroški nakupa vinjet in urbane
4024 2.355,00 2.355,00 1.470,07 62,42 62,42 Izdatki za službena potovanja
402400 700,00 700,00 291,73 41,68 41,68 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 1.055,00 1.055,00 523,86 49,65 49,65 Stroški prevoza v državi
402403 200,00 200,00 64,70 32,35 32,35 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 0,00 0,00 254,48 0,00 0,00 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405 0,00 0,00 259,60 0,00 0,00 Stroški prevoza v tujini
402499 400,00 400,00 75,70 18,93 18,93 Drugi izdatki za službena potovanja
4025 866.789,00 865.289,00 788.615,46 90,98 91,14 Tekoče vzdrževanje
402500 18.204,00 18.204,00 14.147,07 77,71 77,71 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 68.000,00 68.000,00 64.196,25 94,41 94,41 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402503 48.000,00 46.500,00 18.790,54 39,15 40,41 Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402504 4.500,00 4.500,00 2.423,49 53,86 53,86 Zavarovalne premije za objekte
402510 2.125,00 2.125,00 1.916,08 90,17 90,17 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402511 12.000,00 12.000,00 4.267,68 35,56 35,56 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 6.100,00 6.100,00 6.511,18 106,74 106,74 Zavarovalne premije za opremo
402514 14.900,00 14.900,00 14.778,22 99,18 99,18 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402515 11.000,00 11.000,00 11.604,92 105,50 105,50 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
402599 681.960,00 681.960,00 649.980,03 95,31 95,31 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4026 24.849,00 24.849,00 23.268,32 93,64 93,64 Poslovne najemnine in zakupnine
402600 1.490,00 1.490,00 785,79 52,74 52,74 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402603 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604 1.200,00 1.200,00 1.058,20 88,18 88,18 Najem strojne računalniške opreme
402606 1.360,00 1.360,00 241,68 17,77 17,77 Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402607 12.149,00 12.149,00 11.973,79 98,56 98,56 Najem programske računalniške opreme
402699 8.250,00 8.250,00 8.808,86 106,77 106,77 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
4029 92.995,00 121.459,48 101.988,16 109,67 83,97 Drugi operativni odhodki
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402902 19.445,00 19.445,00 15.603,55 80,24 80,24 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 1.500,00 1.500,00 2.473,61 164,91 164,91 Plačila za delo preko študentskega servisa
402905 25.250,00 26.443,97 24.853,51 98,43 93,99 Sejnine udeležencem odborov
402907 1.800,00 1.800,00 1.600,31 88,91 88,91 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402912 913,00 913,00 256,04 28,04 28,04 Posebni davek na določene prejemke
402920 18.440,00 45.710,51 44.918,56 243,59 98,27 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402922 1.506,00 1.506,00 1.406,23 93,38 93,38 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402930 1.270,00 1.270,00 817,22 64,35 64,35 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 1.610,00 1.610,00 589,35 36,61 36,61 Plačila bančnih storitev
402932 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Stroški, povezani z zadolževanjem
402938 1.000,00 1.000,00 458,37 45,84 45,84 Prejemki zunanjih sodelavcev
402999 19.261,00 19.261,00 9.011,41 46,79 46,79 Drugi operativni odhodki

403 6.500,00 6.500,00 3.759,06 57,83 57,83 Plačila domačih obresti
4031 6.500,00 6.500,00 3.759,06 57,83 57,83 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
403100 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam
403101 5.000,00 5.000,00 3.759,06 75,18 75,18 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

409 180.972,00 155.220,94 149.377,16 82,54 96,24 Rezerve
4090 29.324,00 3.572,94 0,00 0,00 0,00 Splošna proračunska rezervacija
409000 29.324,00 3.572,94 0,00 0,00 0,00 Splošna proračunska rezervacija
4091 92.648,00 92.648,00 92.648,01 100,00 100,00 Proračunska rezerva
409100 92.648,00 92.648,00 92.648,01 100,00 100,00 Proračunska rezerva
4092 59.000,00 59.000,00 56.729,15 96,15 96,15 Druge rezerve
409299 59.000,00 59.000,00 56.729,15 96,15 96,15 Druge rezerve

41 4.120.933,75 4.144.963,33 4.108.647,73 99,70 99,12 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)
410 260.094,00 260.094,00 258.844,60 99,52 99,52 Subvencije

4102 260.094,00 260.094,00 258.844,60 99,52 99,52 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
410200 208.394,00 208.394,00 207.748,43 99,69 99,69 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom
410212 18.150,00 18.150,00 19.540,20 107,66 107,66 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih
410217 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410299 17.550,00 17.550,00 15.555,97 88,64 88,64 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 2.106.342,09 2.111.416,93 2.102.923,91 99,84 99,60 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 11.250,00 9.190,00 9.150,00 81,33 99,56 Družinski prejemki in starševska nadomestila
411103 11.250,00 9.190,00 9.150,00 81,33 99,56 Darilo ob rojstvu otroka
4112 29.000,00 29.000,00 28.820,89 99,38 99,38 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
411299 29.000,00 29.000,00 28.820,89 99,38 99,38 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti
4117 27.800,00 22.240,00 21.372,65 76,88 96,10 Štipendije
411701 27.800,00 22.240,00 21.372,65 76,88 96,10 Kadrovske štipendije
4119 2.038.292,09 2.050.986,93 2.043.580,37 100,26 99,64 Drugi transferi posameznikom
411900 194.808,00 194.808,00 191.266,43 98,18 98,18 Regresiranje prevozov v šolo
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411902 5.385,00 5.385,00 5.385,00 100,00 100,00 Doplačila za šolo v naravi
411908 12.250,00 11.250,00 10.053,21 82,07 89,36 Denarne nagrade in priznanja
411909 358.580,09 342.725,35 343.367,82 95,76 100,19 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 249.000,00 251.060,00 250.386,98 100,56 99,73 Subvencioniranje stanarin
411921 926.250,00 950.209,84 946.135,65 102,15 99,57 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
411922 62.500,00 60.352,84 60.352,84 96,56 100,00 Izplačila družinskemu pomočniku
411999 229.519,00 235.195,90 236.632,44 103,10 100,61 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

412 364.798,73 365.798,73 362.067,87 99,25 98,98 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4120 364.798,73 365.798,73 362.067,87 99,25 98,98 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
412000 364.798,73 365.798,73 362.067,87 99,25 98,98 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413 1.389.698,93 1.407.653,67 1.384.811,35 99,65 98,38 Drugi tekoči domači transferi
4130 37.933,00 37.933,00 35.151,48 92,67 92,67 Tekoči transferi občinam
413003 37.933,00 37.933,00 35.151,48 92,67 92,67 Sredstva, prenesena drugim občinam
4131 115.000,00 115.000,00 115.844,38 100,73 100,73 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
413105 115.000,00 115.000,00 115.844,38 100,73 100,73 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
4133 1.234.765,93 1.252.720,67 1.228.985,49 99,53 98,11 Tekoči transferi v javne zavode
413300 645.519,09 645.519,09 626.673,75 97,08 97,08 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 78.423,63 78.423,63 74.743,29 95,31 95,31 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 499.400,93 517.355,67 515.629,20 103,25 99,67 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 11.422,28 11.422,28 11.939,25 104,53 104,53 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
4135 2.000,00 2.000,00 4.830,00 241,50 241,50 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
413500 2.000,00 2.000,00 4.830,00 241,50 241,50 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

414 0,00 0,00 0,00 - - Tekoči transferi v tujino
42 3.355.802,09 3.351.202,09 984.459,10 29,34 29,38 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)
420 3.355.802,09 3.351.202,09 984.459,10 29,34 29,38 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4200 84.660,00 84.660,00 15.000,00 17,72 17,72 Nakup zgradb in prostorov
420001 84.660,00 84.660,00 15.000,00 17,72 17,72 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
4202 32.526,42 30.526,42 16.033,12 49,29 52,52 Nakup opreme
420200 300,00 300,00 839,30 279,77 279,77 Nakup pisarniškega pohištva
420202 13.800,00 11.800,00 8.113,23 58,79 68,76 Nakup strojne računalniške opreme
420204 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 Nakup drugega pohištva
420223 5.000,00 5.000,00 2.346,82 46,94 46,94 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420238 500,00 500,00 298,00 59,60 59,60 Nakup telekomunikacijske opreme
420245 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča
420299 4.726,42 4.726,42 4.435,77 93,85 93,85 Nakup druge opreme in napeljav
4203 0,00 0,00 397,61 0,00 0,00 Nakup drugih osnovnih sredstev
420300 0,00 0,00 397,61 0,00 0,00 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 2.055.538,72 2.047.338,72 456.813,69 22,22 22,31 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
420401 1.708.744,55 1.700.544,55 146.452,20 8,57 8,61 Novogradnje
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420402 346.794,17 346.794,17 310.361,49 89,49 89,49 Rekonstrukcije in adaptacije
4205 864.880,32 870.480,32 337.302,35 39,00 38,75 Investicijsko vzdrževanje in obnove
420500 810.332,63 783.232,63 185.583,15 22,90 23,69 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 54.547,69 87.247,69 151.719,20 278,14 173,89 Obnove
4206 52.900,00 52.900,00 10.056,70 19,01 19,01 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
420600 52.900,00 52.900,00 10.056,70 19,01 19,01 Nakup zemljišč
4208 265.296,63 265.296,63 148.855,63 56,11 56,11 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
420800 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Študija o izvedljivosti projekta
420801 29.525,29 29.525,29 7.072,84 23,96 23,96 Investicijski nadzor
420804 200.968,78 200.968,78 123.919,63 61,66 61,66 Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 33.802,56 33.802,56 17.863,16 52,85 52,85 Plačila drugih storitev in dokumentacije

43 276.244,60 276.244,60 271.833,37 98,40 98,40 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)
431 80.800,00 80.800,00 83.308,74 103,10 103,10 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

4310 80.800,00 80.800,00 83.308,74 103,10 103,10 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
431000 80.800,00 80.800,00 83.308,74 103,10 103,10 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

432 195.444,60 195.444,60 188.524,63 96,46 96,46 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
4320 6.152,00 6.152,00 4.647,61 75,55 75,55 Investicijski transferi občinam
432000 6.152,00 6.152,00 4.647,61 75,55 75,55 Investicijski transferi občinam
4323 189.292,60 189.292,60 183.877,02 97,14 97,14 Investicijski transferi javnim zavodom
432300 189.292,60 189.292,60 183.877,02 97,14 97,14 Investicijski transferi javnim zavodom

-743.641,44 -743.641,44 184.260,56 -24,78 -24,78III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

Stran 12



Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURB.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 0,00 0,00 0,00 - -IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)
750 0,00 0,00 0,00 - - Prejeta vračila danih posojil
751 0,00 0,00 0,00 - - Prodaja kapitalskih deležev
752 0,00 0,00 0,00 - - Kupnine iz naslova privatizacije
44 0,00 0,00 0,00 - -V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)
440 0,00 0,00 0,00 - - Dana posojila
441 0,00 0,00 0,00 - - Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00 0,00 0,00 - -VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)
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Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EURC.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

50 118.502,00 118.502,00 118.502,00 100,00 100,00VII. ZADOLŽEVANJE  (500)
500 118.502,00 118.502,00 118.502,00 100,00 100,00 Domače zadolževanje

5003 118.502,00 118.502,00 118.502,00 100,00 100,00 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
500307 0,00 0,00 118.502,00 0,00 0,00 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni kredit-REKONSTR.IN NOVOGRADNJA OŠ DOL
500308 118.502,00 118.502,00 0,00 0,00 0,00 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih - kratkoročni krediti

55 95.425,34 95.425,34 95.425,62 100,00 100,00VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550)
550 95.425,34 95.425,34 95.425,62 100,00 100,00 Odplačila domačega dolga

5501 83.333,00 83.333,00 83.333,28 100,00 100,00 Odplačila kreditov poslovnim bankam
550101 83.333,00 83.333,00 83.333,28 100,00 100,00 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti
5503 12.092,34 12.092,34 12.092,34 100,00 100,00 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
550307 12.092,34 12.092,34 12.092,34 100,00 100,00 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

-720.564,78 -720.564,78 207.336,94 -28,77 -28,77IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
23.076,66 23.076,66 23.076,38 100,00 100,00X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

743.641,44 743.641,44 -184.260,56 -24,78 -24,78XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)
720.564,78 720.564,78 0,00 0,00 0,00 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

- - - - - - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
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OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    HHHHRRRRAAAASSSSTTTTNNNNIIIIKKKK
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik

II. POSEBNI DEL

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019

Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ K6\ 

v EUR

10.276.991,58 10.276.991,58 7.679.405,31 74,72 74,72A. BILANCA ODHODKOV

10 131.609,43 132.187,40 108.005,72 82,07 81,71Občinski svet
01 52.834,43 54.028,40 47.785,07 90,44 88,44POLITIČNI SISTEM
0101 52.834,43 54.028,40 47.785,07 90,44 88,44Politični sistem
01019001 46.263,43 47.457,40 41.214,92 89,09 86,85Dejavnost občinskega sveta

1001001 19.500,00 19.500,00 17.401,46 89,24 89,24Stroški delovanja Občinskega sveta
402009 1.200,00 1.200,00 874,30 72,86 72,86Izdatki za reprezentanco
402099 3.000,00 3.000,00 2.172,58 72,42 72,42Drugi splošni material in storitve
402600 300,00 300,00 217,00 72,33 72,33Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402905 15.000,00 15.000,00 14.137,58 94,25 94,25Sejnine udeležencem odborov
1001002 6.250,00 7.443,97 7.463,65 119,42 100,26Stroški sej odborov in komisij OS in drugih
402905 6.250,00 7.443,97 7.463,65 119,42 100,26Sejnine udeležencem odborov
1001004 4.400,00 4.400,00 3.743,62 85,08 85,08Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
402099 2.600,00 2.600,00 2.367,00 91,04 91,04Drugi splošni material in storitve
402400 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402600 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402905 500,00 500,00 376,62 75,32 75,32Sejnine udeležencem odborov
412000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1001100 622,16 622,16 622,16 100,00 100,00Financiranje polit.strank- SD Hrastnik
412000 622,16 622,16 622,16 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1001102 383,64 383,64 383,64 100,00 100,00Financiranje polit.strank - SDS Hrastnik
412000 383,64 383,64 383,64 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1001105 338,60 338,60 338,60 100,00 100,00Financiranje polit.strank-DESUS Hrastnik
412000 338,60 338,60 338,60 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1001110 381,97 381,97 381,96 100,00 100,00Financiranje polit.strank - SMC Hrastnik
412000 381,97 381,97 381,96 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1001111 308,58 308,58 308,56 99,99 99,99Financ.polit.strank-ZL-DSD-Združena levica-demok.stranka dela
412000 308,58 308,58 308,56 99,99 99,99Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1001112 183,48 183,48 183,48 100,00 100,00Financ.polit.strank-LMŠ
412000 183,48 183,48 183,48 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1001113 1.980,00 1.980,00 412,87 20,85 20,85Svetniške skupine-Lista SREČNO
402000 120,00 120,00 179,82 149,85 149,85Pisarniški material in storitve
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Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ K6\ 

v EUR

402003 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 300,00 300,00 233,05 77,68 77,68Izdatki za reprezentanco
402206 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402600 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402999 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
1001114 660,00 660,00 0,00 0,00 0,00Svetniške skupine-ZL-DSD-Združena_demokr-stranka dela
402000 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402600 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402999 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
1001120 1.320,00 1.320,00 876,27 66,38 66,38Svetniške skupine-SD Hrastnik
402000 110,00 110,00 313,83 285,30 285,30Pisarniški material in storitve
402003 490,00 490,00 295,24 60,25 60,25Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402009 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00Izdatki za reprezentanco
402206 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402600 170,00 170,00 67,20 39,53 39,53Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402999 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
1001122 660,00 660,00 585,74 88,75 88,75Svetniške skupine - SDS Hrastnik
402000 0,00 0,00 190,74 - -Pisarniški material in storitve
402003 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 0,00 0,00 175,00 - -Izdatki za reprezentanco
402206 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402600 400,00 400,00 220,00 55,00 55,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402999 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
1001123 660,00 660,00 530,97 80,45 80,45Svetniške skupine - DESUS Hrastnik
402000 350,00 350,00 409,27 116,93 116,93Pisarniški material in storitve
402003 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 100,00 100,00 99,70 99,70 99,70Izdatki za reprezentanco
402206 100,00 100,00 22,00 22,00 22,00Poštnina in kurirske storitve
402600 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
1001124 2.640,00 2.640,00 2.571,42 97,40 97,40Svetniške skupine - Naš Hrastnik
402000 400,00 400,00 294,39 73,60 73,60Pisarniški material in storitve
402003 540,00 540,00 540,00 100,00 100,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 0,00 0,00 400,00 - -Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 400,00 400,00 395,58 98,90 98,90Izdatki za reprezentanco
402206 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402600 0,00 0,00 91,50 - -Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402999 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
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Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ K6\ 

v EUR

420202 800,00 800,00 849,95 106,24 106,24Nakup strojne računalniške opreme
1001125 660,00 660,00 659,99 100,00 100,00Svetniške skupine - LGP
402000 100,00 100,00 99,92 99,92 99,92Pisarniški material in storitve
402003 230,00 230,00 285,08 123,95 123,95Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Izdatki za reprezentanco
402206 230,00 230,00 174,99 76,08 76,08Poštnina in kurirske storitve
1001126 660,00 660,00 659,51 99,93 99,93Svetniške skupine - SMC Hrastnik
402000 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402003 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 100,00 100,00 476,51 476,51 476,51Izdatki za reprezentanco
402206 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402600 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402999 60,00 60,00 183,00 305,00 305,00Drugi operativni odhodki
1001127 2.640,00 2.640,00 2.076,73 78,66 78,66Svetniške skupine- Lista za našo dolino
402000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402003 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 0,00 0,00 280,00 - -Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 400,00 400,00 393,73 98,43 98,43Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 0,00 1.403,00 - -Drugi splošni material in storitve
402206 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402600 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402999 1.340,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
1001150 2.015,00 2.015,00 2.014,29 99,96 99,96Delna povrnitev stroškov volilne kampanje (lokalne volitve)
402999 2.015,00 2.015,00 2.014,29 99,96 99,96Drugi operativni odhodki

01019002 6.571,00 6.571,00 6.570,15 99,99 99,99Izvedba in nadzor volitev in referendumov
1001200 6.571,00 6.571,00 6.570,15 99,99 99,99Občinska volilna komisija
402003 225,00 225,00 224,87 99,94 99,94Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 279,00 279,00 279,08 100,03 100,03Izdatki za reprezentanco
402206 5.367,00 5.367,00 5.366,20 99,99 99,99Poštnina in kurirske storitve
402699 700,00 700,00 700,00 100,00 100,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

04 22.475,00 20.859,00 18.158,46 80,79 87,05SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 17.150,00 15.534,00 15.533,30 90,57 100,00Kadrovska uprava
04019001 17.150,00 15.534,00 15.533,30 90,57 100,00Vodenje kadrovskih zadev

1004002 17.150,00 15.534,00 15.533,30 90,57 100,00Nagrade po občinskem odloku
402003 100,00 100,00 179,95 179,95 179,95Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 1.400,00 784,00 427,00 30,50 54,46Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402099 3.400,00 3.400,00 4.873,14 143,33 143,33Drugi splošni material in storitve
411908 12.250,00 11.250,00 10.053,21 82,07 89,36Denarne nagrade in priznanja

0403 5.325,00 5.325,00 2.625,16 49,30 49,30Druge skupne administrativne službe
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Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ K6\ 

v EUR

04039001 5.325,00 5.325,00 2.625,16 49,30 49,30Obveščanje domače in tuje javnosti
1004001 3.000,00 3.000,00 456,00 15,20 15,20Stroški objav občinskih predpisov
402003 3.000,00 3.000,00 456,00 15,20 15,20Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
1004006 2.325,00 2.325,00 2.169,16 93,30 93,30WI-FI omrežje
402205 1.300,00 1.300,00 1.229,76 94,60 94,60Telefon, faks, elektronska pošta
402510 1.025,00 1.025,00 939,40 91,65 91,65Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme

06 1.500,00 1.500,00 1.406,23 93,75 93,75LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 1.500,00 1.500,00 1.406,23 93,75 93,75Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019002 1.500,00 1.500,00 1.406,23 93,75 93,75Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

1006001 1.500,00 1.500,00 1.406,23 93,75 93,75Sodelovanje v org. LS v državi
402922 1.500,00 1.500,00 1.406,23 93,75 93,75Članarine v domačih neprofitnih institucijah

18 54.800,00 55.800,00 40.655,96 74,19 72,86KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 54.800,00 55.800,00 40.655,96 74,19 72,86Programi v kulturi
18039004 54.800,00 55.800,00 40.655,96 74,19 72,86Mediji in avdiovizualna kultura

1018001 24.000,00 24.000,00 20.642,81 86,01 86,01Stroški objav v medijih
402006 24.000,00 24.000,00 20.642,81 86,01 86,01Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
1018002 21.800,00 21.800,00 14.478,93 66,42 66,42Celostna podoba občine
402000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402006 5.860,00 5.860,00 3.310,00 56,48 56,48Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 13.000,00 13.000,00 10.599,00 81,53 81,53Računalniške storitve
402009 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 0,00 237,36 - -Drugi splošni material in storitve
402902 840,00 840,00 270,70 32,23 32,23Plačila po podjemnih pogodbah
402912 200,00 200,00 61,87 30,94 30,94Posebni davek na določene prejemke
1018004 9.000,00 10.000,00 5.534,22 61,49 55,34Občinsko glasilo
402003 7.500,00 8.500,00 5.379,72 71,73 63,29Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402099 0,00 0,00 154,50 - -Drugi splošni material in storitve
402206 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve

20 3.500,00 3.500,00 2.670,22 76,29 76,29Nadzorni odbor
02 3.500,00 3.500,00 2.670,22 76,29 76,29EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 3.500,00 3.500,00 2.670,22 76,29 76,29Fiskalni nadzor
02039001 3.500,00 3.500,00 2.670,22 76,29 76,29Dejavnost nadzornega odbora

2002001 3.500,00 3.500,00 2.670,22 76,29 76,29Delovanje Nadzornega odbora
402009 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402400 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402499 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
402905 3.000,00 3.000,00 2.670,22 89,01 89,01Sejnine udeležencem odborov

30 86.481,63 90.081,63 83.020,40 96,00 92,16Župan
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proračun 2019
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01 64.381,63 64.381,63 62.073,23 96,41 96,41POLITIČNI SISTEM
0101 64.381,63 64.381,63 62.073,23 96,41 96,41Politični sistem
01019003 64.381,63 64.381,63 62.073,23 96,41 96,41Dejavnost župana in podžupanov

3001001 49.281,63 49.281,63 47.572,54 96,53 96,53Plače in nadom. za opravlj.funkcije župana
400000 38.500,00 38.500,00 37.696,84 97,91 97,91Osnovne plače
400001 620,00 620,00 534,61 86,23 86,23Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400100 886,63 886,63 886,63 100,00 100,00Regres za letni dopust
400202 852,00 852,00 770,88 90,48 90,48Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 550,00 550,00 470,60 85,56 85,56Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
401001 3.600,00 3.600,00 3.383,49 93,99 93,99Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 2.650,00 2.650,00 2.507,99 94,64 94,64Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 220,00 220,00 202,65 92,11 92,11Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 32,00 32,00 22,92 71,63 71,63Prispevek za zaposlovanje
401300 46,00 46,00 38,22 83,09 83,09Prispevek za starševsko varstvo
401500 370,00 370,00 356,15 96,26 96,26Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
402400 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 305,00 305,00 107,88 35,37 35,37Stroški prevoza v državi
402403 0,00 0,00 64,70 - -Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 0,00 0,00 254,48 - -Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405 0,00 0,00 259,60 - -Stroški prevoza v tujini
402499 150,00 150,00 14,90 9,93 9,93Drugi izdatki za službena potovanja
402907 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
3001002 15.100,00 15.100,00 14.500,69 96,03 96,03Plače in nadom.za opravlj.funkcije podžupana
402402 0,00 0,00 17,33 - -Stroški prevoza v državi
402902 15.100,00 15.100,00 14.483,36 95,92 95,92Plačila po podjemnih pogodbah

04 22.100,00 25.700,00 20.947,17 94,78 81,51SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 22.100,00 25.700,00 20.947,17 94,78 81,51Druge skupne administrativne službe
04039001 5.000,00 8.600,00 8.600,00 172,00 100,00Obveščanje domače in tuje javnosti

3004003 5.000,00 8.600,00 8.600,00 172,00 100,00KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI
402006 5.000,00 8.600,00 8.600,00 172,00 100,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

04039002 17.100,00 17.100,00 12.347,17 72,21 72,21Izvedba protokolarnih dogodkov
3004001 5.900,00 5.900,00 5.899,06 99,98 99,98Pokroviteljstva in sofinanciranja prireditev
402009 2.800,00 2.800,00 359,52 12,84 12,84Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 59,54 59,54 59,54Drugi splošni material in storitve
412000 3.000,00 3.000,00 5.480,00 182,67 182,67Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
3004002 11.200,00 11.200,00 6.448,11 57,57 57,57Protokolarni stroški
402003 0,00 0,00 70,00 - -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 0,00 0,00 358,68 - -Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 3.000,00 3.000,00 2.891,78 96,39 96,39Izdatki za reprezentanco
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402099 5.000,00 5.000,00 2.282,50 45,65 45,65Drugi splošni material in storitve
402112 2.000,00 2.000,00 511,29 25,56 25,56Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve
402300 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402402 0,00 0,00 29,28 - -Stroški prevoza v državi
402403 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v tujini
402499 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
402902 700,00 700,00 247,91 35,42 35,42Plačila po podjemnih pogodbah
402912 150,00 150,00 56,67 37,78 37,78Posebni davek na določene prejemke

40 1.519.491,00 1.525.113,03 1.431.281,26 94,19 93,85Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve
04 131.700,00 156.110,51 138.578,15 105,22 88,77SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 131.700,00 156.110,51 138.578,15 105,22 88,77Druge skupne administrativne službe
04039002 53.750,00 54.750,00 54.650,00 101,67 99,82Izvedba protokolarnih dogodkov

4004005 53.750,00 54.750,00 54.650,00 101,67 99,82Posebne javne prireditve
412000 53.750,00 54.750,00 54.650,00 101,67 99,82Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

04039003 77.950,00 101.360,51 83.928,15 107,67 82,80Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
4004003 25.000,00 52.270,51 45.594,35 182,38 87,23Izvršbe, sodni postopki idr.
402113 7.000,00 7.000,00 2.479,00 35,41 35,41Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402606 1.360,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402920 15.440,00 42.710,51 43.042,53 278,77 100,78Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
402999 1.200,00 1.200,00 72,82 6,07 6,07Drugi operativni odhodki
4004004 3.050,00 3.050,00 1.884,50 61,79 61,79Stroški upravljanja občinskega premoženja
402200 1.400,00 1.400,00 1.161,69 82,98 82,98Električna energija
402203 600,00 600,00 566,91 94,49 94,49Voda in komunalne storitve
402204 150,00 150,00 155,90 103,93 103,93Odvoz smeti
402504 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za objekte
4004100 45.900,00 42.040,00 36.449,30 79,41 86,70Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov
402099 10.500,00 6.640,00 6.988,43 66,56 105,25Drugi splošni material in storitve
402200 3.500,00 3.500,00 2.864,29 81,84 81,84Električna energija
402201 11.500,00 11.500,00 7.926,58 68,93 68,93Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 1.700,00 1.700,00 1.416,75 83,34 83,34Voda in komunalne storitve
402204 600,00 600,00 649,41 108,24 108,24Odvoz smeti
402500 15.000,00 15.000,00 12.224,65 81,50 81,50Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402599 3.100,00 3.100,00 4.379,19 141,26 141,26Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4004101 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v poslovne prostore
420500 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

06 1.081.499,00 1.062.710,52 1.031.113,13 95,34 97,03LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 267.604,00 267.604,00 260.983,04 97,53 97,53Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 267.604,00 267.604,00 260.983,04 97,53 97,53Delovanje ožjih delov občin

4006100 600,00 600,00 168,00 28,00 28,00Plačilo skupnih storitev za KS( pogreb.govori,...)
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402099 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402999 400,00 400,00 168,00 42,00 42,00Drugi operativni odhodki
4006102 267.004,00 267.004,00 260.815,04 97,68 97,68Rekonstrukcija objekta Trg borcev NOB 12
420001 18.300,00 18.300,00 15.000,00 81,97 81,97Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
420402 239.486,17 239.486,17 239.931,65 100,19 100,19Rekonstrukcije in adaptacije
420801 2.873,83 2.873,83 4.482,22 155,97 155,97Investicijski nadzor
420804 3.660,00 3.660,00 1.304,79 35,65 35,65Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 2.684,00 2.684,00 96,38 3,59 3,59Plačila drugih storitev in dokumentacije

0603 813.895,00 795.106,52 770.130,09 94,62 96,86Dejavnost občinske uprave
06039001 766.343,00 752.154,52 737.830,43 96,28 98,10Administracija občinske uprave

4006001 613.454,00 595.605,52 587.559,47 95,78 98,65Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki
400000 412.000,00 401.422,03 400.828,42 97,29 99,85Osnovne plače
400001 36.000,00 28.729,49 26.103,40 72,51 90,86Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
400003 4.340,00 4.340,00 3.024,62 69,69 69,69Položajni dodatek
400004 1.000,00 1.000,00 113,73 11,37 11,37Drugi dodatki
400100 20.337,00 20.337,00 18.967,13 93,26 93,26Regres za letni dopust
400202 16.500,00 16.500,00 14.898,83 90,30 90,30Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 7.600,00 7.600,00 5.194,30 68,35 68,35Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400302 5.000,00 5.000,00 11.169,99 223,40 223,40Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog
400400 2.000,00 2.000,00 64,47 3,22 3,22Sredstva za nadurno delo
400900 1.560,00 1.560,00 981,77 62,93 62,93Jubilejne nagrade
400901 22.350,00 22.350,00 23.772,27 106,36 106,36Odpravnine
400902 1.386,00 1.386,00 0,00 0,00 0,00Solidarnostne pomoči
401001 40.330,00 40.330,00 40.293,12 99,91 99,91Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 29.900,00 29.900,00 29.822,10 99,74 99,74Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 2.420,00 2.420,00 2.404,91 99,38 99,38Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 275,00 275,00 272,38 99,05 99,05Prispevek za zaposlovanje
401300 456,00 456,00 453,70 99,50 99,50Prispevek za starševsko varstvo
401500 10.000,00 10.000,00 9.194,33 91,94 91,94Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4006002 104.036,00 107.696,00 105.607,53 101,51 98,06Materialni stroški za delovanje občinske uprave
402000 12.000,00 12.000,00 9.247,13 77,06 77,06Pisarniški material in storitve
402001 2.500,00 2.500,00 1.890,37 75,61 75,61Čistilni material in storitve
402003 400,00 400,00 427,49 106,87 106,87Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 3.184,00 3.184,00 3.020,56 94,87 94,87Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402009 2.000,00 2.000,00 1.562,22 78,11 78,11Izdatki za reprezentanco
402099 5.500,00 9.160,00 12.617,93 229,42 137,75Drugi splošni material in storitve
402100 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Uniforme in službena obleka
402111 1.000,00 1.000,00 422,24 42,22 42,22Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev
402200 2.800,00 2.800,00 3.111,04 111,11 111,11Električna energija
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402201 5.000,00 5.000,00 3.921,36 78,43 78,43Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 650,00 650,00 484,40 74,52 74,52Voda in komunalne storitve
402204 650,00 650,00 694,11 106,79 106,79Odvoz smeti
402205 6.000,00 6.000,00 5.226,13 87,10 87,10Telefon, faks, elektronska pošta
402206 7.600,00 7.600,00 9.467,72 124,58 124,58Poštnina in kurirske storitve
402300 1.500,00 1.500,00 1.497,58 99,84 99,84Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 1.536,00 1.536,00 1.165,41 75,87 75,87Vzdrževanje in popravila vozil
402303 4.866,00 4.866,00 4.865,88 100,00 100,00Najem vozil in selitveni stroški
402304 500,00 500,00 306,84 61,37 61,37Pristojbine za registracijo vozil
402305 3.200,00 3.200,00 1.848,51 57,77 57,77Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 350,00 350,00 220,00 62,86 62,86Stroški nakupa vinjet in urbane
402400 50,00 50,00 99,73 199,46 199,46Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 150,00 150,00 173,59 115,73 115,73Stroški prevoza v državi
402403 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v tujini
402499 100,00 100,00 60,80 60,80 60,80Drugi izdatki za službena potovanja
402500 600,00 600,00 97,79 16,30 16,30Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402504 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za objekte
402510 1.100,00 1.100,00 976,68 88,79 88,79Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme
402514 10.500,00 10.500,00 11.920,94 113,53 113,53Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402515 11.000,00 11.000,00 11.604,92 105,50 105,50Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme
402599 2.250,00 2.250,00 1.780,06 79,11 79,11Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402607 3.500,00 3.500,00 3.976,78 113,62 113,62Najem programske računalniške opreme
402699 7.500,00 7.500,00 8.047,89 107,31 107,31Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402902 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402903 1.500,00 1.500,00 2.473,61 164,91 164,91Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 1.500,00 1.500,00 1.600,31 106,69 106,69Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402931 100,00 100,00 9,80 9,80 9,80Plačila bančnih storitev
402938 1.000,00 1.000,00 458,37 45,84 45,84Prejemki zunanjih sodelavcev
402999 500,00 500,00 329,34 65,87 65,87Drugi operativni odhodki
4006005 9.000,00 9.000,00 7.546,57 83,85 83,85Sredstva za revizijo poslovanja občine
402008 9.000,00 9.000,00 7.546,57 83,85 83,85Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
4006006 39.853,00 39.853,00 37.116,86 93,13 93,13Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje
402099 1.920,00 1.920,00 1.965,38 102,36 102,36Drugi splošni material in storitve
413003 37.933,00 37.933,00 35.151,48 92,67 92,67Sredstva, prenesena drugim občinam

06039002 47.552,00 42.952,00 32.299,66 67,92 75,20Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
4006003 47.552,00 42.952,00 32.299,66 67,92 75,20Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja
402002 4.600,00 4.600,00 3.854,85 83,80 83,80Storitve varovanja zgradb in prostorov
402099 3.400,00 3.400,00 3.771,43 110,92 110,92Drugi splošni material in storitve
402500 2.100,00 2.100,00 1.779,96 84,76 84,76Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

Stran 22



Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ K6\ 

v EUR

402504 1.200,00 1.200,00 867,37 72,28 72,28Zavarovalne premije za objekte
402512 500,00 500,00 1.143,97 228,79 228,79Zavarovalne premije za opremo
402599 2.600,00 2.600,00 1.876,48 72,17 72,17Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420200 300,00 300,00 839,30 279,77 279,77Nakup pisarniškega pohištva
420202 13.000,00 11.000,00 7.263,28 55,87 66,03Nakup strojne računalniške opreme
420204 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00Nakup drugega pohištva
420223 5.000,00 5.000,00 2.346,82 46,94 46,94Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420238 500,00 500,00 298,00 59,60 59,60Nakup telekomunikacijske opreme
420300 0,00 0,00 397,61 - -Nakup drugih osnovnih sredstev
420500 6.000,00 3.400,00 3.212,98 53,55 94,50Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
432000 6.152,00 6.152,00 4.647,61 75,55 75,55Investicijski transferi občinam

07 226.802,00 226.802,00 225.681,54 99,51 99,51OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 226.802,00 226.802,00 225.681,54 99,51 99,51Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 11.550,00 11.550,00 10.007,44 86,64 86,64Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

4007001 9.150,00 9.150,00 8.321,62 90,95 90,95Sredstva za redno dejavnost CZ
402009 1.500,00 1.500,00 1.308,85 87,26 87,26Izdatki za reprezentanco
402099 400,00 400,00 1.370,63 342,66 342,66Drugi splošni material in storitve
402200 800,00 800,00 751,45 93,93 93,93Električna energija
402400 300,00 300,00 192,00 64,00 64,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 400,00 400,00 195,78 48,95 48,95Stroški prevoza v državi
402599 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402905 500,00 500,00 205,44 41,09 41,09Sejnine udeležencem odborov
411999 3.650,00 3.650,00 3.197,47 87,60 87,60Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4007002 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00 100,00Sofinanciranje dejavnosti društev na podr.CZ
412000 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4007008 800,00 800,00 85,82 10,73 10,73Stroški intervencij ob narav. in dr. nesrečah
402009 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 400,00 400,00 85,82 21,46 21,46Drugi splošni material in storitve

07039002 215.252,00 215.252,00 215.674,10 100,20 100,20Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
4007003 8.152,00 8.152,00 7.874,95 96,60 96,60Nakup in vzdrževanje opreme CZ
402099 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402100 2.900,00 2.900,00 2.857,24 98,53 98,53Uniforme in službena obleka
402102 300,00 300,00 684,42 228,14 228,14Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material
420299 4.652,00 4.652,00 4.333,29 93,15 93,15Nakup druge opreme in napeljav
4007004 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00Stroški operativnega delovanja enot civilne zaščite
411999 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
4007005 125.500,00 125.500,00 124.490,41 99,20 99,20Sredstva za redno dej. Gasilske zveze Hrastnik
412000 125.500,00 125.500,00 124.490,41 99,20 99,20Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
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4007006 15.000,00 15.000,00 17.508,74 116,72 116,72Požarna taksa
431000 15.000,00 15.000,00 17.508,74 116,72 116,72Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4007007 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,00 100,00Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo
431000 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,00 100,00Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4007009 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,00 100,00Investicijska vlaganja v gasilske domove
431000 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,00 100,00Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

16 53.580,00 53.580,00 10.849,68 20,25 20,25PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 53.580,00 53.580,00 10.849,68 20,25 20,25Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029002 53.580,00 53.580,00 10.849,68 20,25 20,25Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

4216003 53.580,00 53.580,00 10.849,68 20,25 20,25Odkupi in odškodnine za posege v prostor
402606 0,00 0,00 241,68 - -Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402999 580,00 580,00 342,10 58,98 58,98Drugi operativni odhodki
420600 52.900,00 52.900,00 10.056,70 19,01 19,01Nakup zemljišč
420899 100,00 100,00 209,20 209,20 209,20Plačila drugih storitev in dokumentacije

18 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,00 100,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,00 100,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,00 100,00Programi za mladino

4018002 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,00 100,00Financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino
412000 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20 18.660,00 18.660,00 17.808,76 95,44 95,44SOCIALNO VARSTVO
2004 18.660,00 18.660,00 17.808,76 95,44 95,44Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 18.660,00 18.660,00 17.808,76 95,44 95,44Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

4020001 18.660,00 18.660,00 17.808,76 95,44 95,44Sredstva za delovanje humanitar.in dr.društev
412000 18.660,00 18.660,00 17.808,76 95,44 95,44Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

41 4.445.732,92 4.460.283,98 4.244.231,28 95,47 95,16Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
06 41.453,00 41.453,00 41.412,43 99,90 99,90LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 41.453,00 41.453,00 41.412,43 99,90 99,90Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 41.453,00 41.453,00 41.412,43 99,90 99,90Povezovanje lokalnih skupnosti

4106001 37.203,00 37.203,00 37.162,43 99,89 99,89Razvojni programi, projekti in strategije
413300 20.470,00 20.470,00 20.470,06 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 2.958,00 2.958,00 2.958,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 12.820,00 12.820,00 12.820,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 255,00 255,00 254,89 99,96 99,96Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
432300 700,00 700,00 659,48 94,21 94,21Investicijski transferi javnim zavodom
4106010 4.250,00 4.250,00 4.250,00 100,00 100,00Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)
412000 4.250,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413500 0,00 0,00 4.250,00 - -Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

10 58.719,00 48.419,00 48.397,99 82,42 99,96TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 58.719,00 48.419,00 48.397,99 82,42 99,96Aktivna politika zaposlovanja

Stran 24



Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ K6\ 

v EUR

10039001 58.719,00 48.419,00 48.397,99 82,42 99,96Povečanje zaposljivosti
4120009 58.719,00 48.419,00 48.397,99 82,42 99,96Javna dela
411999 58.719,00 48.419,00 48.397,99 82,42 99,96Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

11 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

4111001 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
410217 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00Kompleksne subvencije v kmetijstvu

12 146.799,36 146.799,36 146.799,36 100,00 100,00PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1206 146.799,36 146.799,36 146.799,36 100,00 100,00Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
12069001 146.799,36 146.799,36 146.799,36 100,00 100,00Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

4112002 146.799,36 146.799,36 146.799,36 100,00 100,00JZP-energ.sanacija jav.obj.-koncesija
402099 146.799,36 146.799,36 146.799,36 100,00 100,00Drugi splošni material in storitve

14 78.828,33 78.828,33 73.440,41 93,16 93,16GOSPODARSTVO
1402 42.000,00 42.000,00 41.396,17 98,56 98,56Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 42.000,00 42.000,00 41.396,17 98,56 98,56Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

4114100 42.000,00 42.000,00 41.396,17 98,56 98,56Subvencije za malo gospodarstvo
410212 18.150,00 18.150,00 19.540,20 107,66 107,66Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih
410299 17.550,00 17.550,00 15.555,97 88,64 88,64Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
412000 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1403 36.828,33 36.828,33 32.044,24 87,01 87,01Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 675,00 675,00 675,00 100,00 100,00Promocija občine

4114002 675,00 675,00 675,00 100,00 100,00Promocijski material in oglaševanje
402099 675,00 675,00 675,00 100,00 100,00Drugi splošni material in storitve

14039002 36.153,33 36.153,33 31.369,24 86,77 86,77Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
4114001 6.800,00 6.800,00 3.228,98 47,49 47,49Spodbujanje razvoja turizma
402099 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
413302 5.600,00 5.600,00 3.228,98 57,66 57,66Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
4114004 29.353,33 29.353,33 28.140,26 95,87 95,87TIC HRASTNIK
413300 20.408,09 20.408,09 20.068,27 98,33 98,33Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 2.914,63 2.914,63 2.867,79 98,39 98,39Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 2.857,93 2.857,93 2.150,59 75,25 75,25Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 350,28 350,28 350,28 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
432300 2.822,40 2.822,40 2.703,33 95,78 95,78Investicijski transferi javnim zavodom

15 590,00 590,00 583,57 98,91 98,91VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1505 590,00 590,00 583,57 98,91 98,91Pomoč in podpora ohranjanju narave
15059001 590,00 590,00 583,57 98,91 98,91Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

4115001 590,00 590,00 583,57 98,91 98,91Ohranjanje narave
402099 590,00 590,00 583,57 98,91 98,91Drugi splošni material in storitve
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16 458.447,64 448.969,12 276.939,71 60,41 61,68PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 99.687,64 99.687,64 9.986,63 10,02 10,02Komunalna dejavnost
16039002 600,00 600,00 269,00 44,83 44,83Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

4120003 600,00 600,00 269,00 44,83 44,83Tekoče vzdrževanje socialnih grobov
411999 600,00 600,00 269,00 44,83 44,83Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

16039005 99.087,64 99.087,64 9.717,63 9,81 9,81Druge komunalne dejavnosti
4116100 4.720,00 4.720,00 4.588,75 97,22 97,22Javna tržnica
402099 4.700,00 4.700,00 4.588,75 97,63 97,63Drugi splošni material in storitve
402200 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00Električna energija
4116101 94.367,64 94.367,64 5.128,88 5,43 5,43Prenova tržnice v Hrastniku
402099 321,27 321,27 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
420299 74,42 74,42 102,48 137,70 137,70Nakup druge opreme in napeljav
420500 84.634,82 84.634,82 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 1.239,05 1.239,05 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 7.606,00 7.606,00 5.026,40 66,08 66,08Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 492,08 492,08 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

1605 358.760,00 349.281,48 266.953,08 74,41 76,43Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 166.360,00 166.360,00 85.766,03 51,55 51,55Spodbujanje stanovanjske gradnje

4116002 166.360,00 166.360,00 85.766,03 51,55 51,55Investicijsko vzdrževanje stanovanj
420001 66.360,00 66.360,00 0,00 0,00 0,00Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
420500 100.000,00 100.000,00 85.766,03 85,77 85,77Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16059003 192.400,00 182.921,48 181.187,05 94,17 99,05Drugi programi na stanovanjskem področju
4116001 192.400,00 182.921,48 181.187,05 94,17 99,05Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj
402099 43.300,00 43.300,00 43.958,47 101,52 101,52Drugi splošni material in storitve
402113 10.000,00 521,48 0,00 0,00 0,00Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402200 2.000,00 2.000,00 976,52 48,83 48,83Električna energija
402201 2.500,00 2.500,00 1.243,82 49,75 49,75Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 1.500,00 1.500,00 1.633,76 108,92 108,92Voda in komunalne storitve
402501 68.000,00 68.000,00 64.196,25 94,41 94,41Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402504 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za objekte
402599 42.000,00 42.000,00 42.839,51 102,00 102,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402920 3.000,00 3.000,00 1.876,03 62,53 62,53Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih
411999 20.000,00 20.000,00 24.462,69 122,31 122,31Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

17 275.554,20 276.454,20 274.892,91 99,76 99,44ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 134.089,20 134.089,20 132.643,81 98,92 98,92Primarno zdravstvo
17029001 134.089,20 134.089,20 132.643,81 98,92 98,92Dejavnost zdravstvenih domov

4117004 114.589,20 114.589,20 114.589,20 100,00 100,00Zdravstveni dom  Hrastnik
432300 114.589,20 114.589,20 114.589,20 100,00 100,00Investicijski transferi javnim zavodom
4117006 19.500,00 19.500,00 18.054,61 92,59 92,59Sofinanciranje ambulante na Dolu
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402099 19.500,00 19.500,00 18.054,61 92,59 92,59Drugi splošni material in storitve
1705 12.815,00 12.815,00 12.815,00 100,00 100,00Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
17059001 12.815,00 12.815,00 12.815,00 100,00 100,00Lekarniška dejavnost

4117008 12.815,00 12.815,00 12.815,00 100,00 100,00Zasavske lekarne Trbovlje
432300 12.815,00 12.815,00 12.815,00 100,00 100,00Investicijski transferi javnim zavodom

1707 128.650,00 129.550,00 129.434,10 100,61 99,91Drugi programi na področju zdravstva
17079001 115.000,00 115.900,00 115.844,38 100,73 99,95Nujno zdravstveno varstvo

4120012 115.000,00 115.900,00 115.844,38 100,73 99,95Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZ
411999 0,00 900,00 0,00 - 0,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413105 115.000,00 115.000,00 115.844,38 100,73 100,73Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 13.650,00 13.650,00 13.589,72 99,56 99,56Mrliško ogledna služba
4117001 13.650,00 13.650,00 13.589,72 99,56 99,56Plačila storitev mrliških ogledov
413302 11.650,00 11.650,00 13.009,72 111,67 111,67Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413500 2.000,00 2.000,00 580,00 29,00 29,00Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

18 729.401,30 729.401,30 710.848,67 97,46 97,46KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 6.000,00 6.000,00 5.134,13 85,57 85,57Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 2.000,00 2.000,00 1.134,13 56,71 56,71Nepremična kulturna dediščina

4118303 2.000,00 2.000,00 1.134,13 56,71 56,71Vzdrževanje spominskih obeležij
402599 2.000,00 2.000,00 1.134,13 56,71 56,71Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

18029002 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00Premična kulturna dediščina
4118301 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00Zasavski muzej Trbovlje - aktivnosti v hrastniškem muzeju
402099 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00Drugi splošni material in storitve

1803 377.619,00 377.619,00 363.907,95 96,37 96,37Programi v kulturi
18039001 205.379,00 205.379,00 194.477,67 94,69 94,69Knjižničarstvo in založništvo

4118200 190.379,00 190.379,00 179.477,67 94,27 94,27Knjižnica Antona Sovreta - redni transferi
413300 144.830,00 144.830,00 135.071,17 93,26 93,26Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 20.631,00 20.631,00 19.251,94 93,32 93,32Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 2.618,00 2.618,00 2.900,06 110,77 110,77Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
432300 1.500,00 1.500,00 1.454,50 96,97 96,97Investicijski transferi javnim zavodom
4118201 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00Knjižnica Antona Sovreta - nakup knjižničnega gradiva
413302 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

18039003 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 100,00Ljubiteljska kultura
4118300 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 100,00Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
412000 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18039005 138.240,00 138.240,00 135.430,28 97,97 97,97Drugi programi v kulturi
4118100 120.110,00 120.110,00 117.300,28 97,66 97,66KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov
413300 73.973,00 73.973,00 71.245,00 96,31 96,31Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 10.026,00 10.026,00 9.905,01 98,79 98,79Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
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413302 30.370,00 30.370,00 30.370,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 1.741,00 1.741,00 1.780,27 102,26 102,26Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
432300 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00Investicijski transferi javnim zavodom
4118101 5.470,00 5.470,00 5.470,00 100,00 100,00KRC Hrastnik - sofinanciranje abonmajskih predstav
413302 5.470,00 5.470,00 5.470,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
4118102 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,00 100,00KRC Hrastnik - stroški razstav v galeriji
413302 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
4118104 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00Sofinanciranje kulturnih programov
413302 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1804 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,00 100,00Podpora posebnim skupinam
18049001 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,00 100,00Programi veteranskih organizacij

4118400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik
412000 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4118401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00Policijsko veteransko društvo Sever  Zasavje
412000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4118402 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00Območno združenje  veteranov vojne za Slovenijo Zasavje
412000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4118403 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00 100,00Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik
412000 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4118404 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00Društvo vojnih invalidov Zasavje
412000 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4118405 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00Društvo generala Maistra za Zasavje
412000 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

18049004 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,00 100,00Programi drugih posebnih skupin
4018001 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,00 100,00Financiranje programov upokojenskih društev
412000 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 333.182,30 333.182,30 329.206,59 98,81 98,81Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 263.132,30 263.132,30 259.522,56 98,63 98,63Programi športa

4118001 73.570,30 73.570,30 73.570,30 100,00 100,00Sofinanciranje športnih programov v občini
412000 73.570,30 73.570,30 73.570,30 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
4118013 178.562,00 178.562,00 174.952,26 97,98 97,98KRC Hrastnik - stroški upravljanja športnih objektov - delno
413300 95.528,00 95.528,00 92.024,78 96,33 96,33Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 12.951,00 12.951,00 12.793,97 98,79 98,79Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 67.834,00 67.834,00 67.834,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 2.249,00 2.249,00 2.299,51 102,25 102,25Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
4118014 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00 100,00KRC Hrastnik - investicije v športne objekte - delno
432300 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00 100,00Investicijski transferi javnim zavodom

18059002 70.050,00 70.050,00 69.684,03 99,48 99,48Programi za mladino
4118015 48.320,00 48.320,00 47.954,03 99,24 99,24Mladinski center Hrastnik
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413300 28.232,00 28.232,00 28.853,56 102,20 102,20Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 4.247,00 4.247,00 2.630,98 61,95 61,95Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 15.500,00 15.500,00 16.119,21 103,99 103,99Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 341,00 341,00 350,28 102,72 102,72Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
4118016 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00Sofinanciranje programov za mladino
413302 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
4119017 5.730,00 5.730,00 5.730,00 100,00 100,00Sofinanciranje letovanja otrok
411999 5.730,00 5.730,00 5.730,00 100,00 100,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

19 1.764.710,00 1.801.564,58 1.784.024,26 101,09 99,03IZOBRAŽEVANJE
1902 1.028.650,00 1.052.609,84 1.052.482,27 102,32 99,99Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 1.028.650,00 1.052.609,84 1.052.482,27 102,32 99,99Vrtci

4119100 1.008.650,00 1.032.609,84 1.032.592,61 102,37 100,00Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrok
411921 926.250,00 950.209,84 946.135,65 102,15 99,57Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev
413300 82.400,00 82.400,00 86.456,96 104,92 104,92Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
4119101 20.000,00 20.000,00 19.889,66 99,45 99,45Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganja
432300 20.000,00 20.000,00 19.889,66 99,45 99,45Investicijski transferi javnim zavodom

1903 499.714,00 517.668,74 504.973,06 101,05 97,55Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 469.279,00 487.233,74 474.538,06 101,12 97,39Osnovno šolstvo

4119003 202.677,00 220.631,74 218.307,56 107,71 98,95OŠ NH Rajka - redni transferi
413300 40.978,00 40.978,00 38.899,55 94,93 94,93Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 5.897,00 5.897,00 5.763,70 97,74 97,74Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 155.200,00 173.154,74 172.978,26 111,46 99,90Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 602,00 602,00 666,05 110,64 110,64Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
4119007 20.931,00 20.931,00 15.830,85 75,63 75,63OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostor
432300 20.931,00 20.931,00 15.830,85 75,63 75,63Investicijski transferi javnim zavodom
4119013 244.421,00 244.421,00 239.150,21 97,84 97,84KRC Hrastnik - stroški upravljanja šport. objekt. - delno
413300 138.700,00 138.700,00 133.584,40 96,31 96,31Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413301 18.799,00 18.799,00 18.571,90 98,79 98,79Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev
413302 83.656,00 83.656,00 83.656,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
413310 3.266,00 3.266,00 3.337,91 102,20 102,20Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
4119020 1.250,00 1.250,00 1.249,44 99,96 99,96Sofinanciranje waldorfske osnovne šole
413302 1.250,00 1.250,00 1.249,44 99,96 99,96Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

19039002 30.435,00 30.435,00 30.435,00 100,00 100,00Glasbeno šolstvo
4119011 29.500,00 29.500,00 29.500,00 100,00 100,00Glasbena šola Hrastnik - redni transferi
413300 0,00 0,00 0,00 - -Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
413302 29.500,00 29.500,00 29.500,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve
4119012 935,00 935,00 935,00 100,00 100,00Glasbena šola Hrastnik - investicije v šolski prostor
432300 935,00 935,00 935,00 100,00 100,00Investicijski transferi javnim zavodom

1905 7.833,00 7.833,00 7.833,00 100,00 100,00Drugi izobraževalni programi
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19059001 7.833,00 7.833,00 7.833,00 100,00 100,00Izobraževanje odraslih
4119001 7.833,00 7.833,00 7.833,00 100,00 100,00Zasavska ljudska univerza
413302 7.833,00 7.833,00 7.833,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

1906 228.513,00 223.453,00 218.735,93 95,72 97,89Pomoči šolajočim
19069001 200.713,00 201.213,00 197.363,28 98,33 98,09Pomoči v osnovnem šolstvu

4119004 19.308,00 19.308,00 18.778,27 97,26 97,26OŠ NH Rajka - prevozi otrok z minibusom
411900 19.308,00 19.308,00 18.778,27 97,26 97,26Regresiranje prevozov v šolo
4119005 5.385,00 5.385,00 5.385,00 100,00 100,00OŠ NH Rajka - doplačila za šolo v naravi
411902 5.385,00 5.385,00 5.385,00 100,00 100,00Doplačila za šolo v naravi
4119015 176.020,00 176.520,00 173.200,01 98,40 98,12Prevozi otrok v šolo
411900 175.500,00 175.500,00 172.488,16 98,28 98,28Regresiranje prevozov v šolo
411999 520,00 1.020,00 711,85 136,89 69,79Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

19069003 27.800,00 22.240,00 21.372,65 76,88 96,10Štipendije
4119016 27.800,00 22.240,00 21.372,65 76,88 96,10Štipendije
411701 27.800,00 22.240,00 21.372,65 76,88 96,10Kadrovske štipendije

20 875.230,09 871.805,09 870.891,97 99,50 99,90SOCIALNO VARSTVO
2002 11.250,00 9.190,00 9.150,00 81,33 99,56Varstvo otrok in družine
20029001 11.250,00 9.190,00 9.150,00 81,33 99,56Drugi programi v pomoč družini

4120017 11.250,00 9.190,00 9.150,00 81,33 99,56Pomoč staršem ob rojstvu otrok
411103 11.250,00 9.190,00 9.150,00 81,33 99,56Darilo ob rojstvu otroka

2004 863.980,09 862.615,09 861.741,97 99,74 99,90Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 5.400,00 5.400,00 4.950,00 91,67 91,67Centri za socialno delo

4120001 5.400,00 5.400,00 4.950,00 91,67 91,67Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo
413302 5.400,00 5.400,00 4.950,00 91,67 91,67Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

20049002 69.500,00 67.352,84 67.352,83 96,91 100,00Socialno varstvo invalidov
4120014 7.000,00 7.000,00 6.999,99 100,00 100,00Varstveno delovni center - sofin. prevozov
411999 7.000,00 7.000,00 6.999,99 100,00 100,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
4120015 62.500,00 60.352,84 60.352,84 96,56 100,00Financiranje družinskega pomočnika
411922 62.500,00 60.352,84 60.352,84 96,56 100,00Izplačila družinskemu pomočniku

20049003 486.580,09 485.302,25 485.944,72 99,87 100,13Socialno varstvo starih
4120002 358.580,09 342.725,35 343.367,82 95,76 100,19Oskrbnine v socialnih zavodih
411909 358.580,09 342.725,35 343.367,82 95,76 100,19Regresiranje oskrbe v domovih
4120011 128.000,00 142.576,90 142.576,90 111,39 100,00Pomoč na domu
411999 128.000,00 142.576,90 142.576,90 111,39 100,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

20049004 282.500,00 284.560,00 283.494,42 100,35 99,63Socialno varstvo materialno ogroženih
4120004 4.500,00 4.500,00 4.286,55 95,26 95,26Pogrebni stroški nepremožnih občanov
411999 4.500,00 4.500,00 4.286,55 95,26 95,26Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
4120005 249.000,00 251.060,00 250.386,98 100,56 99,73Subvencije najemnin
411920 249.000,00 251.060,00 250.386,98 100,56 99,73Subvencioniranje stanarin
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4120006 29.000,00 29.000,00 28.820,89 99,38 99,38Enkratne pomoči socialnim upravičencem
411299 29.000,00 29.000,00 28.820,89 99,38 99,38Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti

20049006 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
4120013 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00Sofinanciranje OORK Hrastnik
412000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

42 3.686.762,72 3.687.962,72 1.579.031,29 42,83 42,82Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe
04 5.160,00 5.160,00 4.812,96 93,27 93,27SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 5.160,00 5.160,00 4.812,96 93,27 93,27Informatizacija uprave
04029002 5.160,00 5.160,00 4.812,96 93,27 93,27Elektronske storitve

4204001 5.160,00 5.160,00 4.812,96 93,27 93,27Zagotavljanje prostorskih podatkov -PISO za občane
402607 5.160,00 5.160,00 4.812,96 93,27 93,27Najem programske računalniške opreme

11 3.700,00 3.700,00 3.565,32 96,36 96,36KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1104 3.700,00 3.700,00 3.565,32 96,36 96,36Gozdarstvo
11049001 3.700,00 3.700,00 3.565,32 96,36 96,36Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

4211001 3.700,00 3.700,00 3.565,32 96,36 96,36Vzdrževanje gozdnih cest
402599 3.700,00 3.700,00 3.565,32 96,36 96,36Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

12 11.707,00 11.707,00 3.923,13 33,51 33,51PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202 11.707,00 11.707,00 3.923,13 33,51 33,51Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
12029001 11.707,00 11.707,00 3.923,13 33,51 33,51Oskrba z električno energijo

4212001 9.489,00 9.489,00 3.184,05 33,56 33,56Projekt racionalne porabe energije
402607 3.489,00 3.489,00 3.184,05 91,26 91,26Najem programske računalniške opreme
402999 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420800 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Študija o izvedljivosti projekta
4212003 2.218,00 2.218,00 739,08 33,32 33,32Sofinanciranje delovanja OREZ
402902 1.805,00 1.805,00 601,58 33,33 33,33Plačila po podjemnih pogodbah
402912 413,00 413,00 137,50 33,29 33,29Posebni davek na določene prejemke

13 808.660,00 809.860,00 567.360,24 70,16 70,06PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 808.660,00 809.860,00 567.360,24 70,16 70,06Cestni promet in infrastruktura
13029001 381.200,00 381.200,00 380.522,07 99,82 99,82Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

4213100 381.200,00 381.200,00 380.522,07 99,82 99,82Vzdrževanje občinskih cest
402599 380.000,00 380.000,00 379.463,87 99,86 99,86Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402604 1.200,00 1.200,00 1.058,20 88,18 88,18Najem strojne računalniške opreme

13029002 277.000,00 277.000,00 54.948,65 19,84 19,84Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
4213006 50.000,00 50.000,00 46.167,04 92,33 92,33Odbojne ograje, pločniki,razsvetljava....
402099 0,00 0,00 1.157,42 - -Drugi splošni material in storitve
402599 15.000,00 15.000,00 2.742,32 18,28 18,28Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420500 35.000,00 35.000,00 42.051,03 120,15 120,15Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 0,00 0,00 216,27 - -Investicijski nadzor
4213018 20.000,00 20.000,00 3.901,61 19,51 19,51Urejanje centra Dola
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402503 20.000,00 20.000,00 3.901,61 19,51 19,51Tekoče vzdrževanje drugih objektov
4213101 207.000,00 207.000,00 4.880,00 2,36 2,36Investicijsko vzdrževanje občinskih cest
420500 207.000,00 207.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 0,00 0,00 4.880,00 - -Načrti in druga projektna dokumentacija

13029003 38.460,00 38.460,00 26.517,46 68,95 68,95Urejanje cestnega prometa
4213005 31.200,00 31.200,00 26.517,46 84,99 84,99Prometna signalizacija
402099 1.000,00 1.000,00 2.032,30 203,23 203,23Drugi splošni material in storitve
402514 1.200,00 1.200,00 695,40 57,95 57,95Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402599 29.000,00 29.000,00 23.789,76 82,03 82,03Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4213016 7.260,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00Celostna prometna strategija - izvajanje ukrepov
420804 7.260,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija

13029004 112.000,00 113.200,00 105.372,06 94,08 93,08Cestna razsvetljava
4213001 45.500,00 46.700,00 46.627,04 102,48 99,84Javna razsvetljava - poraba elektr.energije
402200 45.500,00 46.700,00 46.627,04 102,48 99,84Električna energija
4213002 15.000,00 15.000,00 9.000,06 60,00 60,00Vzdrževanje javne razsvetljave
402599 15.000,00 15.000,00 9.000,06 60,00 60,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4213017 51.500,00 51.500,00 49.744,96 96,59 96,59JZP-javna razsvetljava-koncesija
402099 51.500,00 51.500,00 42.048,37 81,65 81,65Drugi splošni material in storitve
402599 0,00 0,00 7.696,59 - -Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

15 689.665,05 662.965,05 264.661,27 38,38 39,92VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 689.665,05 662.965,05 264.661,27 38,38 39,92Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 106.792,81 106.792,81 267,91 0,25 0,25Zbiranje in ravnanje z odpadki

4215011 299,00 299,00 216,96 72,56 72,56Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju
402099 299,00 299,00 216,96 72,56 72,56Drugi splošni material in storitve
4215013 106.493,81 106.493,81 50,95 0,05 0,05Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki
402099 0,00 0,00 50,95 - -Drugi splošni material in storitve
420500 96.493,81 96.493,81 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Obnove

15029002 582.872,24 556.172,24 264.393,36 45,36 47,54Ravnanje z odpadno vodo
4215006 41.000,00 32.800,00 19.300,02 47,07 58,84Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukture
420401 41.000,00 32.800,00 17.895,55 43,65 54,56Novogradnje
420501 0,00 0,00 1.404,47 - -Obnove
4215009 163.542,00 145.042,00 116.121,10 71,00 80,06Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo
402099 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
420401 0,00 0,00 23.300,86 - -Novogradnje
420500 163.471,00 144.971,00 13.693,00 8,38 9,45Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 0,00 0,00 77.902,71 - -Obnove
420801 0,00 0,00 1.121,65 - -Investicijski nadzor
420899 0,00 0,00 102,88 - -Plačila drugih storitev in dokumentacije
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4215012 129.334,00 129.334,00 128.972,24 99,72 99,72Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode
410200 129.334,00 129.334,00 128.972,24 99,72 99,72Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom
4215015 248.996,24 248.996,24 0,00 0,00 0,00Izgradnja kanalizacijskega omrežja
420401 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 3.246,24 3.246,24 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

16 2.108.870,67 2.135.570,67 677.979,22 32,15 31,75PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 1.502.754,98 1.502.754,98 152.734,40 10,16 10,16Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029001 17.000,00 17.000,00 16.835,00 99,03 99,03Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

4216002 10.000,00 10.000,00 9.845,20 98,45 98,45Stroški soglasij, geodet.storitve idr.
402113 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,00 100,00Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402999 200,00 200,00 45,20 22,60 22,60Drugi operativni odhodki
4216010 7.000,00 7.000,00 6.989,80 99,85 99,85Geodetske odmere cest
402113 6.900,00 6.900,00 6.899,40 99,99 99,99Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
402999 100,00 100,00 90,40 90,40 90,40Drugi operativni odhodki

16029002 4.425,00 4.425,00 4.241,76 95,86 95,86Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
4216013 4.425,00 4.425,00 4.241,76 95,86 95,86Izdelava elaboratov poškod.obj.,meritve,analize
402006 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402099 2.750,00 2.750,00 3.929,76 142,90 142,90Drugi splošni material in storitve
402203 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402205 400,00 400,00 312,00 78,00 78,00Telefon, faks, elektronska pošta

16029003 1.481.329,98 1.481.329,98 131.657,64 8,89 8,89Prostorsko načrtovanje
4216001 36.374,00 36.374,00 12.384,66 34,05 34,05Prostorsko načrtovanje
402514 2.500,00 2.500,00 1.494,50 59,78 59,78Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
420804 33.874,00 33.874,00 1.195,60 3,53 3,53Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 0,00 9.694,56 - -Plačila drugih storitev in dokumentacije
4216004 133.498,00 133.498,00 113.952,84 85,36 85,36Projektna dokumentacija
420804 133.498,00 133.498,00 111.512,84 83,53 83,53Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 0,00 2.440,00 - -Plačila drugih storitev in dokumentacije
4216021 1.279.660,72 1.279.660,72 0,00 0,00 0,00Urejanje območja OIC Steklarna-TKI
420401 1.257.744,55 1.257.744,55 0,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 18.866,17 18.866,17 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420899 3.050,00 3.050,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
4216023 31.797,26 31.797,26 5.320,14 16,73 16,73Navezava Zasavja na AC
420804 7.570,78 7.570,78 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 24.226,48 24.226,48 5.320,14 21,96 21,96Plačila drugih storitev in dokumentacije

1603 606.115,69 632.815,69 525.244,82 86,66 83,00Komunalna dejavnost
16039001 222.080,69 254.780,69 225.004,36 101,32 88,31Oskrba z vodo
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4216102 130.955,69 163.655,69 137.170,03 104,75 83,82Obnove in investicijska vlaganja  v GJS - vodooskrba
402099 0,00 0,00 2.250,90 - -Drugi splošni material in storitve
402599 1.408,00 1.408,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420401 85.000,00 85.000,00 59.590,65 70,11 70,11Novogradnje
420500 0,00 0,00 2.638,43 - -Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 44.547,69 77.247,69 72.412,02 162,55 93,74Obnove
420801 0,00 0,00 278,03 - -Investicijski nadzor
4216103 12.065,00 12.065,00 9.058,14 75,08 75,08Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastrukture
402008 1.500,00 1.500,00 768,60 51,24 51,24Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402099 2.965,00 2.965,00 1.366,21 46,08 46,08Drugi splošni material in storitve
402504 2.000,00 2.000,00 1.556,12 77,81 77,81Zavarovalne premije za objekte
402512 5.600,00 5.600,00 5.367,21 95,84 95,84Zavarovalne premije za opremo
4216105 79.060,00 79.060,00 78.776,19 99,64 99,64Subvencije cen oskrbe s pitno vodo
410200 79.060,00 79.060,00 78.776,19 99,64 99,64Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom

16039002 33.400,00 27.400,00 11.874,54 35,55 43,34Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
4216300 30.400,00 24.400,00 11.874,54 39,06 48,67Obnove in investicijska vlaganja v GJS- pokopališča
402603 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00Najemnine in zakupnine za druge objekte
420500 30.000,00 24.000,00 11.474,54 38,25 47,81Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
4216301 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00VZPOSTAVITEV  POKOPALIŠKE  EVIDENCE
402099 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve

16039003 80.000,00 80.000,00 79.999,78 100,00 100,00Objekti za rekreacijo
4216007 80.000,00 80.000,00 79.999,78 100,00 100,00Objekti za rekreacijo
402099 8.000,00 8.000,00 7.392,96 92,41 92,41Drugi splošni material in storitve
402511 12.000,00 12.000,00 4.267,68 35,56 35,56Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 60.000,00 60.000,00 68.339,14 113,90 113,90Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

16039004 30.500,00 31.000,00 30.974,65 101,56 99,92Praznično urejanje naselij
4216006 10.000,00 10.500,00 10.474,68 104,75 99,76Izobešanje in obnova zastav
402099 9.000,00 9.500,00 10.474,68 116,39 110,26Drugi splošni material in storitve
402599 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4216008 20.500,00 20.500,00 20.499,97 100,00 100,00Stroški novoletne okrasitve
402099 20.500,00 20.500,00 20.499,97 100,00 100,00Drugi splošni material in storitve

16039005 240.135,00 239.635,00 177.391,49 73,87 74,03Druge komunalne dejavnosti
4216005 109.500,00 109.500,00 99.794,33 91,14 91,14Javna komunalna raba
402099 18.000,00 18.000,00 6.215,75 34,53 34,53Drugi splošni material in storitve
402203 500,00 500,00 420,48 84,10 84,10Voda in komunalne storitve
402599 90.950,00 90.950,00 93.097,13 102,36 102,36Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402699 50,00 50,00 60,97 121,94 121,94Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
4216009 28.000,00 26.500,00 18.500,25 66,07 69,81Manjša vzdrževalna dela na komunalni infr.
402099 0,00 0,00 893,77 - -Drugi splošni material in storitve
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402503 28.000,00 26.500,00 14.888,93 53,17 56,18Tekoče vzdrževanje drugih objektov
402599 0,00 0,00 2.717,55 - -Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4216011 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00Vzdrževanje saniranih plazov
402599 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420500 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
4216015 50.600,00 50.600,00 46.060,02 91,03 91,03LN Spodnje Marno
420401 50.000,00 50.000,00 45.665,14 91,33 91,33Novogradnje
420801 600,00 600,00 394,88 65,81 65,81Investicijski nadzor
4216104 12.035,00 13.035,00 13.036,89 108,32 100,01Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest
402099 12.035,00 13.035,00 13.036,89 108,32 100,01Drugi splošni material in storitve

23 59.000,00 59.000,00 56.729,15 96,15 96,15INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 59.000,00 59.000,00 56.729,15 96,15 96,15Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029002 59.000,00 59.000,00 56.729,15 96,15 96,15Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4223001 59.000,00 59.000,00 56.729,15 96,15 96,15Stroški odprave posledic naravnih nesreč
409299 59.000,00 59.000,00 56.729,15 96,15 96,15Druge rezerve

43 134.552,00 108.800,94 99.347,98 73,84 91,31Občinska uprava - Oddelek za proračun in finance
02 3.980,00 3.980,00 2.853,07 71,69 71,69EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 3.980,00 3.980,00 2.853,07 71,69 71,69Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 3.980,00 3.980,00 2.853,07 71,69 71,69Urejanje na področju fiskalne politike

4302001 1.800,00 1.800,00 954,54 53,03 53,03Provizija Uprave za javne prihodke in bančni stroški
402930 1.250,00 1.250,00 731,23 58,50 58,50Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 50,00 50,00 202,99 405,98 405,98Plačila bančnih storitev
402999 500,00 500,00 20,32 4,06 4,06Drugi operativni odhodki
4302006 2.180,00 2.180,00 1.898,53 87,09 87,09Stroški javne blagajne
402099 950,00 950,00 856,44 90,15 90,15Drugi splošni material in storitve
402514 700,00 700,00 667,38 95,34 95,34Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme
402930 20,00 20,00 85,99 429,95 429,95Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet
402931 360,00 360,00 288,72 80,20 80,20Plačila bančnih storitev
402999 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

22 8.600,00 8.600,00 3.846,90 44,73 44,73SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 8.600,00 8.600,00 3.846,90 44,73 44,73Servisiranje javnega dolga
22019001 6.600,00 6.600,00 3.846,90 58,29 58,29Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4322001 6.600,00 6.600,00 3.846,90 58,29 58,29Obvezn.iz nasl.izvršev.proračuna-domače zadolžev.
402931 100,00 100,00 87,84 87,84 87,84Plačila bančnih storitev
403100 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam
403101 5.000,00 5.000,00 3.759,06 75,18 75,18Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam

22019002 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Stroški financiranja in upravljanja z dolgom
4322002 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Stroški financiranja in upravlj. z dolgom
402931 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Plačila bančnih storitev

Stran 35



Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ K6\ 

v EUR

402932 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Stroški, povezani z zadolževanjem
23 121.972,00 96.220,94 92.648,01 75,96 96,29INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 92.648,00 92.648,00 92.648,01 100,00 100,00Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 92.648,00 92.648,00 92.648,01 100,00 100,00Rezerva občine

4323002 92.648,00 92.648,00 92.648,01 100,00 100,00Posebna proračunska rezerva - izl. v sklad
409100 92.648,00 92.648,00 92.648,01 100,00 100,00Proračunska rezerva

2303 29.324,00 3.572,94 0,00 0,00 0,00Splošna proračunska rezervacija
23039001 29.324,00 3.572,94 0,00 0,00 0,00Splošna proračunska rezervacija

4323001 29.324,00 3.572,94 0,00 0,00 0,00Splošna proračunska rezervacija
409000 29.324,00 3.572,94 0,00 0,00 0,00Splošna proračunska rezervacija

50 2.102,00 2.102,00 1.289,47 61,34 61,34Krajevna skupnost Rudnik
06 1.828,00 1.828,00 1.289,47 70,54 70,54LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.828,00 1.828,00 1.289,47 70,54 70,54Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 1.828,00 1.828,00 1.289,47 70,54 70,54Delovanje ožjih delov občin

5006001 1.828,00 1.828,00 1.289,47 70,54 70,54Dejavnost sveta KS Rudnik
402000 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402009 520,00 520,00 504,70 97,06 97,06Izdatki za reprezentanco
402099 732,00 732,00 68,84 9,40 9,40Drugi splošni material in storitve
402600 0,00 0,00 190,09 - -Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402999 526,00 526,00 525,84 99,97 99,97Drugi operativni odhodki

13 274,00 274,00 0,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 274,00 274,00 0,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 274,00 274,00 0,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5013001 274,00 274,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Rudnik
402599 274,00 274,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

51 6.441,00 6.441,00 4.599,11 71,40 71,40Krajevna skupnost Steklarna
06 4.582,00 4.582,00 4.541,16 99,11 99,11LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 4.582,00 4.582,00 4.541,16 99,11 99,11Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 4.582,00 4.582,00 4.541,16 99,11 99,11Delovanje ožjih delov občin

5106001 4.582,00 4.582,00 4.541,16 99,11 99,11Dejavnost sveta KS Steklarna
402000 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 850,00 850,00 1.291,49 151,94 151,94Izdatki za reprezentanco
402099 617,00 617,00 183,33 29,71 29,71Drugi splošni material in storitve
402200 650,00 650,00 806,95 124,15 124,15Električna energija
402201 700,00 700,00 739,66 105,67 105,67Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402202 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00Poraba druge energije
402203 250,00 250,00 206,22 82,49 82,49Voda in komunalne storitve
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402204 70,00 70,00 76,63 109,47 109,47Odvoz smeti
402205 540,00 540,00 542,88 100,53 100,53Telefon, faks, elektronska pošta
402599 0,00 0,00 168,16 - -Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402912 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 550,00 550,00 525,84 95,61 95,61Drugi operativni odhodki

13 1.859,00 1.859,00 57,95 3,12 3,12PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 1.859,00 1.859,00 57,95 3,12 3,12Cestni promet in infrastruktura
13029001 1.859,00 1.859,00 57,95 3,12 3,12Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5113001 1.859,00 1.859,00 57,95 3,12 3,12Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Steklarna
402599 1.859,00 1.859,00 57,95 3,12 3,12Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

52 5.965,00 5.965,00 3.719,60 62,36 62,36Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku
06 3.826,00 3.826,00 2.834,49 74,08 74,08LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 3.826,00 3.826,00 2.834,49 74,08 74,08Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 3.826,00 3.826,00 2.834,49 74,08 74,08Delovanje ožjih delov občin

5206001 3.826,00 3.826,00 2.834,49 74,08 74,08Dejavnost sveta KS Dol
402000 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 150,00 150,00 47,42 31,61 31,61Čistilni material in storitve
402009 850,00 850,00 1.037,53 122,06 122,06Izdatki za reprezentanco
402099 1.000,00 1.000,00 719,75 71,98 71,98Drugi splošni material in storitve
402200 220,00 220,00 156,57 71,17 71,17Električna energija
402201 490,00 490,00 62,23 12,70 12,70Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 170,00 170,00 133,77 78,69 78,69Voda in komunalne storitve
402204 70,00 70,00 84,83 121,19 121,19Odvoz smeti
402205 60,00 60,00 51,14 85,23 85,23Telefon, faks, elektronska pošta
402206 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402599 10,00 10,00 15,87 158,70 158,70Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402922 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402999 550,00 550,00 525,38 95,52 95,52Drugi operativni odhodki

13 2.139,00 2.139,00 885,11 41,38 41,38PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.139,00 2.139,00 885,11 41,38 41,38Cestni promet in infrastruktura
13029001 2.139,00 2.139,00 885,11 41,38 41,38Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5213001 2.139,00 2.139,00 885,11 41,38 41,38Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Dol
402599 2.139,00 2.139,00 885,11 41,38 41,38Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

53 40.392,00 40.392,00 26.587,44 65,82 65,82Krajevna skupnost Marno
06 5.535,00 5.535,00 5.400,30 97,57 97,57LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 5.535,00 5.535,00 5.400,30 97,57 97,57Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 5.535,00 5.535,00 5.400,30 97,57 97,57Delovanje ožjih delov občin

5306001 5.535,00 5.535,00 5.400,30 97,57 97,57Dejavnost sveta KS Marno
402001 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
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402009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 122,98 122,98 122,98Drugi splošni material in storitve
402200 2.100,00 2.100,00 2.970,43 141,45 141,45Električna energija
402201 1.900,00 1.900,00 1.040,57 54,77 54,77Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 50,00 50,00 8,23 16,46 16,46Voda in komunalne storitve
402204 70,00 70,00 76,63 109,47 109,47Odvoz smeti
402599 15,00 15,00 167,62 1.117,47 1.117,47Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 1.100,00 1.100,00 1.013,84 92,17 92,17Drugi operativni odhodki

13 34.857,00 34.857,00 21.187,14 60,78 60,78PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 34.857,00 34.857,00 21.187,14 60,78 60,78Cestni promet in infrastruktura
13029001 657,00 657,00 0,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5313001 657,00 657,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Marno
402599 657,00 657,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

13029002 34.200,00 34.200,00 21.187,14 61,95 61,95Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5313003 34.200,00 34.200,00 21.187,14 61,95 61,95Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno
420500 34.200,00 34.200,00 21.187,14 61,95 61,95Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

54 8.968,20 9.168,20 6.355,90 70,87 69,33Krajevna skupnost Turje-Gore
06 6.296,20 6.496,20 3.787,19 60,15 58,30LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 6.296,20 6.496,20 3.787,19 60,15 58,30Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 6.296,20 6.496,20 3.787,19 60,15 58,30Delovanje ožjih delov občin

5406001 3.400,00 3.600,00 3.422,41 100,66 95,07Dejavnost KS Turje-Gore
402001 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402009 150,00 150,00 119,78 79,85 79,85Izdatki za reprezentanco
402099 500,00 700,00 671,37 134,27 95,91Drugi splošni material in storitve
402200 1.900,00 1.900,00 1.901,02 100,05 100,05Električna energija
402203 130,00 130,00 119,63 92,02 92,02Voda in komunalne storitve
402204 70,00 70,00 84,77 121,10 121,10Odvoz smeti
402599 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 550,00 550,00 525,84 95,61 95,61Drugi operativni odhodki
5406003 2.896,20 2.896,20 364,78 12,60 12,60Namenska sredstva od najemnin KS Turje - Gore
402099 2.896,20 2.896,20 364,78 12,60 12,60Drugi splošni material in storitve

13 2.672,00 2.672,00 2.568,71 96,13 96,13PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.672,00 2.672,00 2.568,71 96,13 96,13Cestni promet in infrastruktura
13029001 2.672,00 2.672,00 2.568,71 96,13 96,13Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5413001 2.672,00 2.672,00 2.568,71 96,13 96,13Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Turje-Gore
402599 2.672,00 2.672,00 2.568,71 96,13 96,13Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

55 5.809,00 5.809,00 1.928,22 33,19 33,19Krajevna skupnost Kovk
06 5.326,00 5.326,00 1.928,22 36,20 36,20LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 5.326,00 5.326,00 1.928,22 36,20 36,20Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
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06029001 5.326,00 5.326,00 1.928,22 36,20 36,20Delovanje ožjih delov občin
5506001 2.326,00 2.326,00 1.928,22 82,90 82,90Dejavnost sveta KS Kovk
402001 50,00 50,00 47,31 94,62 94,62Čistilni material in storitve
402009 200,00 200,00 149,61 74,81 74,81Izdatki za reprezentanco
402099 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 722,00 722,00 706,47 97,85 97,85Električna energija
402203 280,00 280,00 253,41 90,50 90,50Voda in komunalne storitve
402204 70,00 70,00 84,87 121,24 121,24Odvoz smeti
402205 170,00 170,00 160,71 94,54 94,54Telefon, faks, elektronska pošta
402500 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402999 550,00 550,00 525,84 95,61 95,61Drugi operativni odhodki
5506002 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v dom KS Kovk
420500 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13 483,00 483,00 0,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 483,00 483,00 0,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 483,00 483,00 0,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5513001 483,00 483,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Kovk
402599 483,00 483,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

56 47.429,00 47.429,00 5.046,35 10,64 10,64Krajevna skupnost Boben
06 3.120,00 3.120,00 1.390,58 44,57 44,57LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 3.120,00 3.120,00 1.390,58 44,57 44,57Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 3.120,00 3.120,00 1.390,58 44,57 44,57Delovanje ožjih delov občin

5606001 1.776,00 1.776,00 1.390,58 78,30 78,30Dejavnost sveta KS Boben
402009 276,00 276,00 249,40 90,36 90,36Izdatki za reprezentanco
402099 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 700,00 700,00 530,48 75,78 75,78Električna energija
402204 70,00 70,00 84,86 121,23 121,23Odvoz smeti
402206 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402999 550,00 550,00 525,84 95,61 95,61Drugi operativni odhodki
5606002 1.344,00 1.344,00 0,00 0,00 0,00Namenska sredstva od najemnin v KS Boben
420500 1.344,00 1.344,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13 40.749,00 40.749,00 95,77 0,24 0,24PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 40.749,00 40.749,00 95,77 0,24 0,24Cestni promet in infrastruktura
13029001 349,00 349,00 95,77 27,44 27,44Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5613001 349,00 349,00 95,77 27,44 27,44Tekoče vzdrževanje javnih poti v KS BOben
402599 349,00 349,00 95,77 27,44 27,44Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

13029002 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5613003 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben
420401 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
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420801 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija

13029004 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Cestna razsvetljava
5613002 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo_KS Boben
420401 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje

16 3.560,00 3.560,00 3.560,00 100,00 100,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 3.560,00 3.560,00 3.560,00 100,00 100,00Komunalna dejavnost
16039003 3.560,00 3.560,00 3.560,00 100,00 100,00Objekti za rekreacijo

5616001 3.560,00 3.560,00 3.560,00 100,00 100,00Urejanje igrišča_KS Boben
420500 3.560,00 3.560,00 3.560,00 100,00 100,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

57 25.186,68 25.186,68 2.378,45 9,44 9,44Krajevna skupnost Prapretno
06 7.261,68 7.261,68 1.478,58 20,36 20,36LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 7.261,68 7.261,68 1.478,58 20,36 20,36Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 7.261,68 7.261,68 1.478,58 20,36 20,36Delovanje ožjih delov občin

5706001 1.573,00 1.573,00 1.478,58 94,00 94,00Dejavnost sveta KS Prapretno
402001 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402009 250,00 250,00 498,74 199,50 199,50Izdatki za reprezentanco
402099 203,00 203,00 148,85 73,33 73,33Drugi splošni material in storitve
402200 250,00 250,00 220,29 88,12 88,12Električna energija
402204 70,00 70,00 84,86 121,23 121,23Odvoz smeti
402500 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402999 550,00 550,00 525,84 95,61 95,61Drugi operativni odhodki
5706002 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v dom KS Prapretno
420402 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
5706003 3.688,68 3.688,68 0,00 0,00 0,00Namenska sredstva od najemnin KS Prapretno
402000 3.688,68 3.688,68 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve

13 11.925,00 11.925,00 899,87 7,55 7,55PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 11.925,00 11.925,00 899,87 7,55 7,55Cestni promet in infrastruktura
13029001 1.617,00 1.617,00 899,87 55,65 55,65Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5713001 1.617,00 1.617,00 899,87 55,65 55,65Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Prapretno
402599 1.617,00 1.617,00 899,87 55,65 55,65Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

13029002 10.308,00 10.308,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5713003 10.308,00 10.308,00 0,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Prapretno
420402 10.308,00 10.308,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije

16 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039003 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00Objekti za rekreacijo

5716001 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00Urejanje igrišča KS Prapretno
420245 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča

Stran 40



Sprejeti
proračun 2019

Veljavni
proračun 2019

Realizacija 2019 Indeks 5:3 Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ K6\ 

v EUR

58 86.174,00 86.174,00 72.876,12 84,57 84,57Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč
06 1.825,00 1.825,00 1.770,72 97,03 97,03LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.825,00 1.825,00 1.770,72 97,03 97,03Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 1.825,00 1.825,00 1.770,72 97,03 97,03Delovanje ožjih delov občin

5806001 1.825,00 1.825,00 1.770,72 97,03 97,03Dejavnost sveta KS Krnice-Šavna Peč
402009 230,00 230,00 230,01 100,00 100,00Izdatki za reprezentanco
402099 50,00 50,00 49,65 99,30 99,30Drugi splošni material in storitve
402200 700,00 700,00 641,14 91,59 91,59Električna energija
402203 85,00 85,00 78,82 92,73 92,73Voda in komunalne storitve
402204 70,00 70,00 84,55 120,79 120,79Odvoz smeti
402205 140,00 140,00 160,71 114,79 114,79Telefon, faks, elektronska pošta
402999 550,00 550,00 525,84 95,61 95,61Drugi operativni odhodki

13 84.349,00 84.349,00 71.105,40 84,30 84,30PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 84.349,00 84.349,00 71.105,40 84,30 84,30Cestni promet in infrastruktura
13029001 720,00 720,00 95,77 13,30 13,30Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

5813001 720,00 720,00 95,77 13,30 13,30Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Krnice-Šavna peč
402599 720,00 720,00 95,77 13,30 13,30Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

13029002 83.629,00 83.629,00 71.009,63 84,91 84,91Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5813003 83.629,00 83.629,00 71.009,63 84,91 84,91Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna peč
420402 62.000,00 62.000,00 70.429,84 113,60 113,60Rekonstrukcije in adaptacije
420500 19.629,00 19.629,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 2.000,00 2.000,00 579,79 28,99 28,99Investicijski nadzor

59 40.395,00 40.395,00 7.036,50 17,42 17,42Krajevna skupnost Podkraj
06 4.488,00 4.488,00 4.432,41 98,76 98,76LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 4.488,00 4.488,00 4.432,41 98,76 98,76Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 4.488,00 4.488,00 4.432,41 98,76 98,76Delovanje ožjih delov občin

5906001 2.488,00 2.488,00 2.432,41 97,77 97,77Dejavnost sveta KS Podkraj
402001 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402009 250,00 250,00 1.039,26 415,70 415,70Izdatki za reprezentanco
402099 284,00 284,00 80,00 28,17 28,17Drugi splošni material in storitve
402200 400,00 400,00 341,36 85,34 85,34Električna energija
402201 600,00 600,00 337,84 56,31 56,31Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 100,00 100,00 63,44 63,44 63,44Voda in komunalne storitve
402500 254,00 254,00 44,67 17,59 17,59Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402999 550,00 550,00 525,84 95,61 95,61Drugi operativni odhodki
5906002 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00Investicijska vlaganja v dom KS Podkraj
420500 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

13 35.907,00 35.907,00 2.604,09 7,25 7,25PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 35.907,00 35.907,00 2.604,09 7,25 7,25Cestni promet in infrastruktura
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13029001 2.607,00 2.607,00 2.604,09 99,89 99,89Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
5913001 2.607,00 2.607,00 2.604,09 99,89 99,89Tekoče vzdrževanje javnih poti KS Podkraj
402599 2.607,00 2.607,00 2.604,09 99,89 99,89Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

13029002 33.300,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
5913003 33.300,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Podkraj
420402 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor

95.425,34 95.425,34 95.425,62 100,00 100,00C. RAČUN FINANCIRANJA

43 95.425,34 95.425,34 95.425,62 100,00 100,00Občinska uprava - Oddelek za proračun in finance
22 95.425,34 95.425,34 95.425,62 100,00 100,00SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 95.425,34 95.425,34 95.425,62 100,00 100,00Servisiranje javnega dolga
22019001 95.425,34 95.425,34 95.425,62 100,00 100,00Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

4322001 95.425,34 95.425,34 95.425,62 100,00 100,00Obvezn.iz nasl.izvršev.proračuna-domače zadolžev.
550101 83.333,00 83.333,00 83.333,28 100,00 100,00Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti
550307 12.092,34 12.092,34 12.092,34 100,00 100,00Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

10.372.416,92 10.372.416,92 7.774.830,93 74,96 74,96
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001 10 Občinski svet 800,00 800,00 849,95 106,24 106,24

002 OB034-15-0022 NAKUP OPREME ZA SVETNIŠKE SKUPINE 800,00 800,00 849,95 106,24 106,24

003 1001124 Svetniške skupine - Naš Hrastnik 800,00 800,00 849,95 106,24 106,24

004 40 Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve 442.608,00 438.008,00 377.728,57 85,34 86,24

005 OB034-06-0064 NAKUP ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME CZ 4.652,00 4.652,00 4.333,29 93,15 93,15

006 4007003 Nakup in vzdrževanje opreme CZ 4.652,00 4.652,00 4.333,29 93,15 93,15

007 OB034-06-0068 POSODABLJANJE IN VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

008 4007009 Investicijska vlaganja v gasilske domove 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

009 OB034-06-0075 NABAVA OPREME UPRAVA 13.800,00 11.800,00 7.958,89 57,67 67,45

010 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 13.800,00 11.800,00 7.958,89 57,67 67,45

011 OB034-06-0076 INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBČINSKO ZGRADBO 13.200,00 10.600,00 6.399,10 48,48 60,37

012 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 13.200,00 10.600,00 6.399,10 48,48 60,37

013 OB034-07-0030 INVESTICIJSKA VLAGANJA V POSLOVNE PROSTORE 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

014 4004101 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
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015 OB034-07-0035 ODKUPI IN ODŠKODNINE ZA POSEGE V PROSTOR 53.000,00 53.000,00 10.265,90 19,37 19,37

016 4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor 53.000,00 53.000,00 10.265,90 19,37 19,37

017 OB034-07-0045 NAKUP OPREME ZA GASILSKE ENOTE 27.800,00 27.800,00 30.308,74 109,02 109,02

018 4007006 Požarna taksa 15.000,00 15.000,00 17.508,74 116,72 116,72

019 4007007 Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,00 100,00

020 OB034-18-0001 ENERGETSKA SANACIJA IN PRENOVA OBJEKTA TRG BORCEV NOB 12 DOL PRI HRASTNIKU 267.004,00 267.004,00 260.815,04 97,68 97,68

021 4006102 Rekonstrukcija objekta Trg borcev NOB 12 267.004,00 267.004,00 260.815,04 97,68 97,68

022 OB034-18-0008 Medobčinski inšpektorat in redarstvo 6.152,00 6.152,00 4.647,61 75,55 75,55

023 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 6.152,00 6.152,00 4.647,61 75,55 75,55

024 OB034-19-0002 PGD DOL - GRADNJA GASILSKEGA DOMA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

025 4007009 Investicijska vlaganja v gasilske domove 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00

026 41 Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 534.551,17 534.551,17 345.860,03 64,70 64,70

027 OB0034-17-0007 SOFINANCIRANJE  NAKUPA POSLOVNEGA PROSTORA LEKARNE CENTER 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00

028 4117008 Zasavske lekarne Trbovlje 676,00 676,00 0,00 0,00 0,00

029 OB034-06-0016 SUBVENCIJE ZA  MALO GOSPODARSTVO 42.000,00 42.000,00 41.396,17 98,56 98,56

030 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 42.000,00 42.000,00 41.396,17 98,56 98,56

031 OB034-06-0023 SUBVENCIJE ZA KMETIJSTVO 16.000,00 16.000,00 4.255,00 26,59 26,59

032 4111001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 16.000,00 16.000,00 4.255,00 26,59 26,59
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033 OB034-06-0035 INVESTIC. VZDRŽ. IN NABAVA OPREME VRTCA HRASTNIK 20.000,00 20.000,00 19.889,66 99,45 99,45

034 4119101 Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganja 20.000,00 20.000,00 19.889,66 99,45 99,45

035 OB034-06-0051 INV. VZDR. PROSTOROV IN NABAVA OPREME V GLAS. ŠOLI 935,00 935,00 935,00 100,00 100,00

036 4119012 Glasbena šola Hrastnik - investicije v šolski prostor 935,00 935,00 935,00 100,00 100,00

037 OB034-06-0053 OBNOVA PROSTOROV ZDRAVSTVENEGA DOMA HRASTNIK 7.522,00 7.522,00 7.522,00 100,00 100,00

038 4117004 Zdravstveni dom  Hrastnik 7.522,00 7.522,00 7.522,00 100,00 100,00

039 OB034-06-0055 NABAVA OPREME V KNJIŽNICI A. SOVRETA 1.500,00 1.500,00 1.454,50 96,97 96,97

040 4118200 Knjižnica Antona Sovreta - redni transferi 1.500,00 1.500,00 1.454,50 96,97 96,97

041 OB034-06-0061 PRENOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN NABAVA OPREME 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00 100,00

042 4118014 KRC Hrastnik - investicije v športne objekte - delno 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00 100,00

043 OB034-06-0063 PRENOVA KULTURNIH OBJEKTOV IN NABAVA OPREME 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00

044 4118100 KRC Hrastnik - stroški upravljanja kulturnih objektov 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00

045 OB034-06-0069 PRENOVA STANOVANJ 166.360,00 166.360,00 85.766,03 51,55 51,55

046 4116002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 166.360,00 166.360,00 85.766,03 51,55 51,55

047 OB034-07-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV OŠ N. H. RAJKA 10.000,00 10.000,00 8.992,14 89,92 89,92

048 4119007 OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostor 10.000,00 10.000,00 8.992,14 89,92 89,92

049 OB034-11-0022 NABAVA REŠEVALNEGA VOZILA 107.067,20 107.067,20 107.067,20 100,00 100,00

050 4117004 Zdravstveni dom  Hrastnik 107.067,20 107.067,20 107.067,20 100,00 100,00
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051 OB034-16-0001 RRA ZASAVJE - NAKUP OPREME IN DR. 700,00 700,00 659,48 94,21 94,21

052 4106001 Razvojni programi, projekti in strategije 700,00 700,00 659,48 94,21 94,21

053 OB034-16-0005 Prenova tržnice v Hrastniku 94.367,64 94.367,64 5.128,88 5,43 5,43

054 4116101 Prenova tržnice v Hrastniku 94.367,64 94.367,64 5.128,88 5,43 5,43

055 OB034-16-0012 TIC HRASTNIK 29.353,33 29.353,33 28.140,26 95,87 95,87

056 4114004 TIC HRASTNIK 29.353,33 29.353,33 28.140,26 95,87 95,87

057 ob034-17-0007 SOFINANCIRANJE NAKUPA POSLOVNEGA PROSTORA LEKARNE CENTER 12.139,00 12.139,00 12.815,00 105,57 105,57

058 4117008 Zasavske lekarne Trbovlje 12.139,00 12.139,00 12.815,00 105,57 105,57

059 OB034-17-0015 SOFINANCIRANJE IZGRADNJE BREZŽIČNIH OMREŽIJ IN NAKUPA ITK OPREME 10.931,00 10.931,00 6.838,71 62,56 62,56

060 4119007 OŠ NH Rajka - investicije v šolski prostor 10.931,00 10.931,00 6.838,71 62,56 62,56

061 42 Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe 2.747.592,722.747.592,72 713.214,28 25,96 25,96

062 OB034-06-0005 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA RIKLJEV MOST 0,00 0,00 5.861,81 - -

063 4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode 0,00 0,00 5.861,81 - -

064 OB034-06-0036 PROSTORSKO NAČRTOVANJE 33.874,00 33.874,00 10.890,16 32,15 32,15

065 4216001 Prostorsko načrtovanje 33.874,00 33.874,00 10.890,16 32,15 32,15

066 OB034-06-0043 ODKUPI IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ SPODNJE MARNO 50.600,00 50.600,00 46.060,02 91,03 91,03

067 4216015 LN Spodnje Marno 50.600,00 50.600,00 46.060,02 91,03 91,03
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068 OB034-06-0045 SEKUNDARNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE HRASTNIK 248.996,24 248.996,24 0,00 0,00 0,00

069 4215015 Izgradnja kanalizacijskega omrežja 248.996,24 248.996,24 0,00 0,00 0,00

070 OB034-06-0048 ODBOJNE OGRAJE, PLOČNIKI, RAZSVETLJAVA… 50.000,00 50.000,00 42.547,90 85,10 85,10

071 4213006 Odbojne ograje, pločniki,razsvetljava.... 50.000,00 50.000,00 42.547,90 85,10 85,10

072 OB034-07-0033 PROJEKT RACIONALIZACIJE RABE ENERGIJE 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

073 4212001 Projekt racionalne porabe energije 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

074 OB034-07-0034 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 133.498,00 133.498,00 113.952,84 85,36 85,36

075 4216004 Projektna dokumentacija 133.498,00 133.498,00 113.952,84 85,36 85,36

076 OB034-08-0010 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV 41.000,00 32.800,00 19.300,02 47,07 58,84

077 4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukture 41.000,00 32.800,00 19.300,02 47,07 58,84

078 OB034-09-0004 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBA 129.547,69 162.247,69 134.919,13 104,15 83,16

079 4216102 Obnove in investicijska vlaganja  v GJS - vodooskrba 129.547,69 162.247,69 134.919,13 104,15 83,16

080 OB034-10-0002 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-RAVNANJE Z.ODP.VODO 163.471,00 144.971,00 116.121,10 71,03 80,10

081 4215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodo 163.471,00 144.971,00 116.121,10 71,03 80,10

082 OB034-10-0003 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-POKOP. 30.000,00 24.000,00 11.474,54 38,25 47,81

083 4216300 Obnove in investicijska vlaganja v GJS- pokopališča 30.000,00 24.000,00 11.474,54 38,25 47,81

084 OB034-12-0009 OBNOVE IN INV. VLAGANJA V GJS-ODPADKI 106.493,81 106.493,81 0,00 0,00 0,00

085 4215013 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki 106.493,81 106.493,81 0,00 0,00 0,00
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086 OB034-13-0005 SUBVENCIJE CEN ODVAJANJA ODPADNIH VODA 73.561,00 73.561,00 67.481,58 91,74 91,74

087 4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode 73.561,00 73.561,00 67.481,58 91,74 91,74

088 OB034-13-0006 SUBVENCIJE CEN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA 55.773,00 55.773,00 55.628,85 99,74 99,74

089 4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode 55.773,00 55.773,00 55.628,85 99,74 99,74

090 OB034-13-0007 SUBVENCIJE CEN OSKRBE S PITNO VODO 79.060,00 79.060,00 78.776,19 99,64 99,64

091 4216105 Subvencije cen oskrbe s pitno vodo 79.060,00 79.060,00 78.776,19 99,64 99,64

092 OB034-15-0024 UREJANJE OBMOČJA STEKLARNA -TKI 1.279.660,721.279.660,72 0,00 0,00 0,00

093 4216021 Urejanje območja OIC Steklarna-TKI 1.279.660,721.279.660,72 0,00 0,00 0,00

094 OB034-17-0005 IZVEDBA UKREPOV CPS NA KOLESARSKI INFRASTRUKTURI 7.260,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00

095 4213016 Celostna prometna strategija - izvajanje ukrepov 7.260,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00

096 OB034-18-0002 NAVEZAVA ZASAVJA NA AC 31.797,26 31.797,26 5.320,14 16,73 16,73

097 4216023 Navezava Zasavja na AC 31.797,26 31.797,26 5.320,14 16,73 16,73

098 OB034-18-0003 VZDRŽEVANJE SANIRANIH PLAZOV 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

099 4216011 Vzdrževanje saniranih plazov 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

100 OB034-18-0006 GRADNJA PODVOZA NA LK 123071 CESTA HERMANA DEBELAKA 207.000,00 207.000,00 4.880,00 2,36 2,36

101 4213101 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 207.000,00 207.000,00 4.880,00 2,36 2,36

102 53 Krajevna skupnost Marno 34.200,00 34.200,00 21.187,14 61,95 61,95

103 OB034-06-0018 POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE - KS MARNO 34.200,00 34.200,00 21.187,14 61,95 61,95
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104 5313003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Marno 34.200,00 34.200,00 21.187,14 61,95 61,95

105 55 Krajevna skupnost Kovk 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

106 OB034-07-0015 UREDITEV DOMA KS 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

107 5506002 Investicijska vlaganja v dom KS Kovk 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

108 56 Krajevna skupnost Boben 45.304,00 45.304,00 3.560,00 7,86 7,86

109 OB034-07-0065 INVESTICIJSKA VLAGANJA V ŠPORTNO IGRIŠČE 4.904,00 4.904,00 3.560,00 72,59 72,59

110 5606002 Namenska sredstva od najemnin v KS Boben 1.344,00 1.344,00 0,00 0,00 0,00

111 5616001 Urejanje igrišča_KS Boben 3.560,00 3.560,00 3.560,00 100,00 100,00

112 OB034-19-0006 UREDITEV RAZSVETLJAVE V KS BOBEN 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

113 5613002 Investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo_KS Boben 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

114 OB034-19-0008 REKONSTRUKCIJA MOSTU NA LC 122030 ČEČE-RAVNE 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 0,00

115 5613003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Boben 35.400,00 35.400,00 0,00 0,00 0,00

116 57 Krajevna skupnost Prapretno 18.308,00 18.308,00 0,00 0,00 0,00

117 OB034-06-0022 POSODOBITEV CESTNE INFRASTRUKTURE - KS PRAPRETNO 10.308,00 10.308,00 0,00 0,00 0,00

118 5713003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Prapretno 10.308,00 10.308,00 0,00 0,00 0,00

119 OB034-07-0069 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

120 5706002 Investicijska vlaganja v dom KS Prapretno 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

121 OB034-19-0007 NAMESTITEV IGRAL V KS PRAPRETNO 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

122 5716001 Urejanje igrišča KS Prapretno 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
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123 58 Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč 83.629,00 83.629,00 71.009,63 84,91 84,91

124 OB034-12-0023 CESTA JP 622861 DO JAMŠEK 13.500,00 13.500,00 13.325,18 98,71 98,71

125 5813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna peč 13.500,00 13.500,00 13.325,18 98,71 98,71

126 OB034-17-0012 POSODOBITEV CESTNEGA ODSEKA DURNIK 6.129,00 6.129,00 0,00 0,00 0,00

127 5813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna peč 6.129,00 6.129,00 0,00 0,00 0,00

128 OB034-19-0003 POSODOBITEV CESTE LC 122050 ŠAVNA PEČ 64.000,00 64.000,00 57.684,45 90,13 90,13

129 5813003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS Krnice-Šavna peč 64.000,00 64.000,00 57.684,45 90,13 90,13

130 59 Krajevna skupnost Podkraj 35.300,00 35.300,00 2.000,00 5,67 5,67

131 OB034-15-0032 INVESTICIJSKA VLAGANJA V DOM KS PODKRAJ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

132 5906002 Investicijska vlaganja v dom KS Podkraj 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00

133 OB034-19-0004 POSODOBITEV CESTNEGA ODSEKA ZOB-FERK 33.300,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00

134 5913003 Investicijska vlaganja v krajevne ceste KS Podkraj 33.300,00 33.300,00 0,00 0,00 0,00

3.945.292,89 3.940.692,89 1.535.409,60 38,92 38,96
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 

1  UVODNA POJASNILA 

Zaključni račun proračuna občine je akt občine v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki 

in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun proračuna 

sestavljajo splošni del, posebni del in obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna, 

posebnega dela zaključnega računa, izvajanja načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja 

in upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, predvsem pa: 

1.     poslovno poročilo, ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih uporabnikov; 

2.     podatke iz bilance stanja in 

3.     pojasnilo odstopanj. 

 

Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika je sestavni del zaključnega računa 

proračuna. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se 

upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna: 

 

1.  Splošni del zaključnega računa proračuna (izkazi zaključnega računa proračuna) 

a) bilanca prihodkov in odhodkov, 

b) račun finančnih terjatev in naložb in 

c) račun financiranja. 

 

2. Posebni del zaključnega računa proračuna (realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov, pri 

čemer se upošteva institucionalno klasifikacijo iz proračuna, za katerega se pripravlja zaključni račun)  

V posebnem delu zaključnega računa proračuna so poročila o realizaciji finančnih načrtov naslednjih 

institucionalnih uporabnikov proračuna občine Hrastnik: 

- Občinski svet 

- Nadzorni odbor, 

- Župan, 

- Oddelek za splošne zadeve, 

- Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo,  

- Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe, 

- Oddelek za proračun in finance, 

- Krajevne skupnosti občine. 

 

Porabo sredstev po posameznih institucionalnih proračunskih uporabnikih načrtujejo in izvršujejo  

vodje oddelkov, za finančne načrte krajevnih skupnosti na osnovi odločitev svetov krajevnih skupnosti 

skrbi za tekoče odhodke Oddelek za splošne zadeve, za investicijske pa Oddelek za splošne zadeve v 

sodelovanju z Oddelkom za prostor, varstvo okolja in GJS. 

 

3. Obrazložitve zaključnega računa proračuna 

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se prikažejo:  

- sprejeti proračun preteklega leta,  

- veljavni proračun preteklega leta,  

- realizirani proračun preteklega leta,  

- primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in  

- primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta.  

 

Sprejeti proračun preteklega leta je lahko proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 

Veljavni proračun je proračun ali spremembe proračuna ali rebalans proračuna s spremembami med 
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proračunskim letom, ki nastanejo po sprejetju proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna 

do konca proračunskega leta. 

 

4. Načrt razvojnih programov  predstavlja nabor investicijskih vlaganj in državnih pomoči občine za 

štiriletno obdobje po posameznih uporabnikih, programih in projektih, v zaključnem računu načrta 

razvojnih programov pa je predstavljena realizacija tega načrta za leto 2019.  

 

Na osnovi določil 3. točke 98. člena ZJF župan predloži predlog zaključnega računa občinskega 

proračuna občinskemu svetu v sprejem najkasneje do 15. aprila tekočega leta. 

 
2 PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA 
  

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF), 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 

(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 

75/17, 82/18 in 79/19; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN), 

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 

104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni 

list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 

75/17 in 82/18), 

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu 

(Uradni list RS, št. 108/13), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15), 

 Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 

prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni 

list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13), 

 Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 

zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09). 

 

Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje občine še statut občine, odloki in 

pravilniki, sprejeti na sejah občinskega sveta Občine Hrastnik. Občina Hrastnik je pri pripravi proračuna 

za leto 2019 upoštevala makroekonomska stališča Ministrstva za finance tako pri letni rasti cen 

življenjskih potrebščin kot pri podatkih za izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek 

pri pripravi proračuna pa je bil izračun primerne porabe in njegova realnost. 

 

Župan občine Hrastnik, Marko Funkl, je v mesecu decembru izdal Sklep o začasnem financiranju občine 

Hrastnik, v obdobju januar - marec 2019, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 33/2018, 

dne 27. 12. 2018.  Tako je v prvih treh mesecih financiranje proračunskih uporabnikov potekalo v 

skladu z izdanim sklepom. Dne 28. 3. 2019 je Občinski svet občine Hrastnik sprejel proračun občine za 

leto 2019 z odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku št. 13/2019, dne 29. 3. 2019.  

 

Sprejeti proračun za leto 2019 je predvideval skupne prihodke v višini 9.446.629 EUR in skupne 

odhodke v višini 9.999.547 EUR. Planiran je bil proračunski primanjkljaj v višini 552.919 EUR iz bilance 
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prihodkov in odhodkov, v računu financiranja zadolževanje v višini 108.502 EUR in odplačilo domačega 

dolga v višini 276.148 EUR. Stanje sredstev na koncu leta pa naj bi znašalo 720.565 EUR.   

 

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. 

To smo uredili s prerazporeditvami, črpanjem splošne proračunske rezervacije in, ko omenjena ukrepa 

nista več zadostovala, tudi z rebalansoma proračuna v mesecu juniju. Glavni razlogi za pripravo 

rebalansa so bile izkazane potrebe na področju zagotavljanja sredstev za plačilo razlike v ceni vrtcev, 

subvencij najemnin, sredstev za sofinanciranje investicij za Zdravstveni dom Hrastnik, zaradi možnosti 

pridobitve nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, in na nekaterih drugih področjih. Prav tako so 

bile potrebne večje prerazporeditve znotraj posameznih oddelkov. Javnim zavodom, katerih 

ustanoviteljica je lokalna skupnost, in občinski upravi je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za 

višji regres, saj je vlada s sindikati podpisala nov dogovor. Dodatne potrebe po sredstvih je bilo možno 

zagotoviti z nekaterimi povečanji načrtovanih prihodkov ter z zmanjšanjem izdatkov za odplačevanje 

glavnic kreditov občine. 

 

S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2019 so se načrtovani skupni proračunski odhodki in 

izdatki povečali za 96.721,05 EUR, ker so se za toliko povečali prihodki in prejemki. V predlaganem 

rebalansu pa so bile tudi spremembe med obema bilancama, saj so se v C bilanci izdatki zmanjšali za 

180.722,80 EUR, hkrati pa so se prejemki povečali za 10.000 EUR, zato so se za ta sredstva povečali 

odhodki v A bilanci. 

 

Gibanje načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov povezanih z planskimi 

dokumenti proračuna je razvidno iz naslednjih dveh tabel. 

 

Tabela 1: Prihodki – proračuni Občine Hrastnik za leto 2019 

Bilanca prihodkov in prejemkov  Začasno 
financiranje 2019 

Proračun 
2019 

Rebalans 
2019 

Razlika 
5=4-3 

1 2 3 4 5 

A - Bilanca prihodkov  1.637.766,00 9.446.629,09 9.533.350,14 86.721,05 
B – Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 0 0,00 
C - Račun financiranja  0 108.502,00 118.502,00 10.000,00 
D - Sredstva na računih  449.734,00 720.564,78 720.564,78 0,00 
SKUPAJ 2.087.500,00 10.275.695,87 10.372.416,92 96.721,05 

 
Tabela 2: Odhodki – proračuni Občine Hrastnik za leto 2019 

Bilanca odhodkov in izdatkov  Začasno 
financiranje 2019 

Proračun 
2019 

Rebalans 
2019 

Razlika 
5=4-3 

1 2 3 4 5 

A - Bilanca odhodkov 2.015.440,00 9.999.547,00 10.276.991,58 277.444,58 

C - Račun financiranja  72.060,00 276.148,00 95.425,34 -180.722,66 

SKUPAJ 2.087.500,00 10.275.695,00 10.372.416,92 96.721,92 

 

Pri pripravi zaključnega poročila smo upoštevali predvsem navodila in pojasnila, ki jih je Ministrstvo za 

finance posredovalo v zvezi z evidentiranjem poslovnih dogodkov, poleg tega pa smo upoštevali tudi vse 

predpise, ki se nanašajo na finančno-materialno poslovanje proračunskih uporabnikov. Gibanje 

realiziranih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov v primerjavi s sprejetim proračunom je 

razvidno iz naslednjih dveh preglednic. 
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Tabela 3: Realizirani proračun 2019 v primerjavi s sprejetim rebalansom za leto 2019 – prihodki in 
prejemki 

Bilanca prihodkov in prejemkov Rebalans 2019 Realizacija 2019 Razlika Indeks 

A - Bilanca prihodkov  9.533.350,14 7.863.665,87 1.669.684,27 82,49 

B – Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 0 - 

C - Račun financiranja  118.502,00 118.502,00 0 100 

D - Sredstva na računih  720.564,78 890.692,91 170.128,13 123,61 

SKUPAJ 10.372.416,78 8.862.860,78 1.839.812,40 85,45 

 

Tabela 4: Realizirani proračun 2019 v primerjavi s sprejetim rebalansom za leto 2019 – odhodki in izdatki 

Bilanca odhodkov in izdatkov Rebalans 2019 Realizacija 2019 Razlika Indeks 
A - Bilanca odhodkov 10.276.991,58 7.679.405,31 2.597.586,27 74,72 

C - Račun financiranja  95.425,34 95.425,62 0,28 100 

SKUPAJ 10.372.416,92 7.774.830,93 2.597.586,55 74,96 

 

3 OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ  
 

Proračun občine Hrastnik za leto 2019 je bil oblikovan na podlagi usmeritev – kvantitativnih izhodišč in 

lastni oceni javnofinančnih tokov, ki so bila posredovana pripravljavcem na podlagi Navodila za 

pripravo proračuna občine Hrastnik za leto 2019 z dne 2. 10. 2018. Le ta so temeljila na oceni primerne 

porabe za leto 2019 in Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za 

makroekonomske analize in razvoj. Pri načrtovanju plač smo upoštevali zgoraj navedena 

makroekonomska izhodišča, veljavna višino plač in  veljavni plačni razredi, z upoštevanjem možnih 

napredovanj in uskladitev plačnih razredov.  Pri regresu in ostalih izplačilih in nadomestilih načrtujemo 

zadnje veljavne višine, oziroma višine skladne z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 

dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17, UL RS, št. 88/16). Ministrstvo za 

finance – Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti občinam do datuma priprave proračuna za 

leto 2019 še ni posredovalo Proračunskega priročnika za pripravo proračunov občin za leto 2019 z 

Globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, zato smo upoštevali priročnik, ki je veljal za 

leto 2017.   

 

Ministrstvo za finance je dne 10. 10. 2017 posredovalo občinam predhodne podatke o višini primerne 

porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2018 in 2019, pri tem pa je v izračunu za leto 2019 

upoštevalo povprečnino v višini 558,00 EUR. 

 

4 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, 
PRORAČUNSKEM PRESEŽKU OZIROMA PRIMANJKLJAJU 

4.1 PRIHODKI 

 
Realizirani prihodki v letu 2019 so manjši od prvotno predvidenih. V spodnjem grafu prikazujemo 

mesečno dinamiko prihodkov. Najvišje prilive smo beležili v mesecu oktobru, najnižje pa v mesecu 

marcu 2019, ko je bil priliv, v primerjavi z mesecem oktobrom, ko je bil preliv najvišji, nižji za 

372.079,89 EUR. 
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Graf 1: Mesečna dinamika prihodkov 

 Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov, tj. davčne 

prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije, transferne prihodke in prejeta 

sredstva iz EU. Prihodki so obrazloženi glede na zadnji sprejeti oz. veljavni proračun. Prikazujemo 

realizacijo in delež posameznih skupin prihodkov. 

 
Tabela 5: Realizacija in delež posameznih skupin prihodkov 

  Realizacija 
2018 

Sprejeti 
proračun 

2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
6/3 

Indeks 
6/4 

Indeks 
6/5 

Delež 
2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SKUPAJ PRIHODKI   9.731.644,75 9.533.350,14 9.533.350,14 7.863.665,87 80,81 82,49 82,49 100 

70  davčni prihodki   6.067.611,77 6.324.074,90 6.324.074,90 6.307.739,75 103,96 99,74 99,74 80,21 

71  nedavčni  prihodki   1.190.998,77 1.602.809,57 1.602.809,57 1.256.898,29 105,53 78,42 78,42 15,98 

72  kapitalski prihodki   136.033,39 102.272,00 102.272,00 31.298,04 23,01 30,60 30,60 0,40 

73  prejete donacije   21.050,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 99,76 100,00 100,00 0,27 

74  transferni prihodki   2.315.950,82 1.483.193,67 1.483.193,67 246.729,79 10,65 16,64 16,64 3,14 

78  prejeta sredstva iz EU  0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - 

 
V proračunu za leto 2019 so bili načrtovani prihodki realizirani v 82,49 %. Realizacija je bila za 

1.669.684,27 EUR nižja od načrtovane. Največjo indeks razliko beležimo v sklopu transfernih prihodkov, 

ki so bili nižji od planiranih v višini 1.729.923,46 EUR in kapitalski prihodki, ki so bili nižji za 70.973,96 

EUR. Največji delež prihodkov so v letu 2019 predstavljali davčni prihodki, ki so predstavljali 80,21 % 

delež vseh prihodkov, z drugim največjim deležem so sledili nedavčni prihodki v 15,98 %. Iz tabele je 

razvidno, da je, razen v skupini kapitalski prihodki in transferni prihodki, zanemarljivo majhen.  

 
Če primerjamo realizirane prihodke in druge prejemke v letu 2019 z realiziranimi prihodki in drugimi 

prejemki v letu 2018 ugotovimo, da so se povečali davčni in nedavčni prihodki, zmanjšali pa kapitalski 

in transferni prihodki. Davčni prihodki so se povečali za 3,96 % oz. 240.127,98 EUR. Davki na dohodek 

in dobiček so odvisni od višine povprečnine, zato odstotek povečanja ni primerljiv (2016: 522,00 EUR, 

2017: 530,00 EUR, 2018: 551,00 EUR, 2019: 375,50 EUR). Med davčne prihodke spadajo poleg davkov 

na dohodek in dobiček še davki na premoženje, domači davki na blago in storitve ter drugi davki in 

prispevki. Nedavčni prihodki so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 5,53 % oz. 65.899,52 EUR, v 

največjem odstotku povišanja v sklopu drugih nedavčnih prihodkov in prihodkov od udeležbe na 

dobičku in dohodkov od premoženja. Zaradi manjše prodaje osnovnih sredstev, zemljišč in 

neopredmetenih sredstev beležimo med kapitalskimi prihodki znižanje za 104.735,35 EUR oz. 76,99 %. 

V letu 2019 so za 2.069.221,03 EUR oz. 89,35 % nižji transferni prihodki od prihodkov te skupine v letu 

 
Januar 600.848,64 
Februar 500.020,90 
Marec 496.239,05 
April 519.031,39 
Maj 642.390,50 
Junij 555.255,58 
Julij 851.732,50 
Avgust 740.426,09 
September 746.112,10 
Oktober 868.318,94 
November 546.199,64 
December  797.090,54 
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2018. Sem spadajo transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz 

državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.  

 

Iz spodnje tabele je razvidno, da se delež davčnih in nedavčnih prihodkov viša, zmanjšujejo pa se deleži 

kapitalskih in transfernih prihodkov. 

 

Tabela 6: Deleži prihodkov v zadnjih petih letih – skupine prihodkov 

Leto/skupina 
prihodkov 

Davčni 
prihodki 

Nedavčni 
prihodki 

Kapitalski 
prihodki 

Prejete 
donacije 

Transferni 
prihodki 

2015 61,33 12,03 0,21 0,29 26,14 

2016 77,00 17,57 0,06 0,32 5,05 

2017 58,02 14,51 0,66 0,21 26,60 

2018 62,35 12,24 1,40 0,22 23,80 

2019 80,21 15,98 0,40 0,27 3,14 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

 
Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva 

sredstva v dobro računa. V to skupino vključujemo vse vrste davkov:  davke na dohodek in dobiček, 

davke na premoženje, domače davke na blago in storitve in druge davke. 

 
Tabela 7: Davčni prihodki 

  Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

70  DAVČNI PRIHODKI   6.324.074,90 6.324.074,90 6.307.739,75 99,74 99,74 

700 Davki na dohodek in dobiček 5.145.586,00 5.145.586,00 5.145.586,00 100,00 100,00 

703 Davki na premoženje 941.183,90 941.183,90 946.706,39 100,59 100,59 

704 Domači davki na blago in storitve 237.305,00 237.305,00 215.447,36 90,79 90,79 

706 Drugi davki in prispevki 0,00 0,00 0,00 - - 

 
Davčni prihodki so bili realizirani v višini 6.307.739,75 EUR oz. v 99,74 %. Predstavljajo največji delež v 

realiziranih prihodkih leta 2019, in sicer 80,21 %.  

 
700 - Davki na dohodek in dobiček  
 
Glavni prihodek v sklopu podskupine davčnih prihodkov predstavlja dohodnina in je bila v letu 2019 

realizirana v višini 5.145.586,00 EUR, v 100 %. 

 

Graf 2: Gibanje dohodnine v posameznih letih 

Leto Dohodnina 

2013 5.080.435,00 

2014 5.024.617,00 

2015 4.526.402,00 

2016 4.601.714,00 

2017 4.668.868,00 

2018 4.950.886,00 

2019 5.145.586,00 
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703 - davki na premoženje 
 
V to skupino davkov sodijo davki na nepremičnine (davki od premoženja od stavb, nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča,…), ki so ga na podlagi občinskega odloka dolžne plačevati fizične in 

pravne osebe, davki na premičnine (davek od premoženja na vodna plovila), davki na dediščine in darila 

ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 

 
Tabela 8: Davki na premoženje  

  Sprejeti 
proračun 

2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

703 Davki na premoženje 941.183,90 941.183,90 946.706,39 100,59 100,59 

7030 Davki na nepremičnine 867.543,90 867.543,90 851.962,47 98,20 98,20 

7031 Davki na premičnine 610,00 610,00 511,32 83,82 83,82 

7032 Davki na dediščine in darila 10.010,00 10.010,00 13.999,69 139,86 139,86 

7033 Davki na promet nepremičnin in na 
finančno premoženje 

63.020,00 63.020,00 80.232,91 127,31 127,31 

 

Davki na premoženje so bili realizirani v višini 946.706,39 EUR in so nekoliko nad planirano vrednostjo, 

saj so bili realizirani v 100,59 %. Predstavljajo 15,01 delež v realiziranih davčnih prihodkih leta 2019. 

Največji in večinski delež v skupini davkov na premoženje predstavljajo davki na nepremičnine, ki so 

bili v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani v 98,20 % oz. v 15.581,43 EUR manjšem obsegu od 

planiranega. Po deležu sledijo v 8,47 % davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so 

bili glede na sprejeti proračun realizirani v 17.212,91 EUR večjem obsegu od planiranega. Tudi pri 

davkih na dediščine in darila je indeks višji za 39,96 % oz. 3.989,69 EUR. Priliv je pri obeh skupinah 

davkov odvisen od dejanskega obsega prometa nepremičnin ter dediščin in daril, zato je prihodke iz 

tega naslova težko planirati vnaprej. 

 
704 - Domači davki na blago in storitve  
 
V to skupno davkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) in drugi davki 

na uporabo blaga in storitev (okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 

turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in ekološke takse).  

 

Tabela 9: Domači davki na blago in storitve 

  Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

704 Domači davki na blago in storitve 237.305,00 237.305,00 215.447,36 90,79 90,79 

7044 Davki na posebne storitve 3.305,00 3.305,00 3.899,38 117,98 117,98 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev 

234.000,00 234.000,00 211.547,98 90,41 90,41 

 

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 3,42 % delež davčnih prihodkov v letu 2019.  Realizacija 

davkov na posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki je uveden z zakonom o 

davkih občanov, plača pa ga fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka, ki v RS pri igrah na srečo 

zadene dobitek, je bila 117,98 %. Priliv je bil za 594,38 EUR višji od planiranega. Drugi davki na uporabo 

blaga in storitev so bili nižji za 22.452,02 EUR oz. za 9,59 %. Od okolijske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bilo realiziranih za 6.041,93 EUR manj sredstev od planiranih,  

okolijskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov realiziranih manj od planiranih v 
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višini 16.710,96 EUR.  Za 450,87 EUR več kot planiranih pa je bilo realiziranih pristojbin za vzdrževanje 

gozdnih cest. 

 

706 - Drugi davki  
 
Občina v tej skupini kontov ne izkazuje stanja. Po navodilih Ministrstva za finance, zaradi negativnega 

stanja v poslovnih knjigah na podkontu 706099 – Nerazporejeni davki in prispevki, po stanju na dan 31. 

12. 2019, kar je skladno tudi s poročilom B2 iz UJP, zaradi česar ni možno izpolniti obrazca Izkaz 

prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov za AJPES, smo znesek preknjižili na podkonto 714199 - 

Drugi izredni nedavčni prihodki. Preknjižba nerazporejenih davkov in prispevkov je bila potrebna 

zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, za katere ja nadzornik FURS. 

 

71 – NEDAVČNI PRIHODKI 

 
Nedavčni  prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in 

nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Na kontih skupine 71 se 

izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni med davčne prihodke: prihodki od udeležbe na dobičku, 

prihodki od obresti (od danih kreditov, iz pogodbenih razmerij, za nepravočasna plačila), prihodki od 

premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, ter tisti del prihodkov, ki je ustvarjen s 

prodajo blaga in storitev na trgu. 

 
Tabela 10: Nedavčni prihodki 

  Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

71 NEDAVČNI  PRIHODKI   1.602.809,57 1.602.809,57 1.256.898,29 78,42 78,42 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 

1.177.211,08 1.177.211,08 1.070.309,50 90,92 90,92 

711 Takse in pristojbine 6.000,00 6.000,00 4.379,30 72,99 72,99 

712 Globe in druge denarne kazni 5.100,00 5.100,00 6.528,94 128,02 128,02 

713 Prihodki od prodaje blaga, storitev 0,00 0,00 0,00 - - 

714 Drugi nedavčni prihodki 414.498,49 414.498,49 175.680,55 42,38 42,38 

 
Občina je v letu 2019 z naslova nedavčnih prihodkov realizirala 1.256.898,29 EUR, kar je za 21,58 % oz. 

345.911,28 EUR manj od planiranih. Nedavčni prihodki v letu 2019 predstavljajo 15,98 % delež vseh 

prihodkov. Največji delež predstavljajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, 

katerih delež v nedavčnih prihodkih predstavlja 85,15 %.  

 
710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  
 
V okviru teh prihodkov se evidentirajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki (prihodki od dividend podjetij v katerih ima občina lastninske deleže), prihodki 

od obresti (prihodki od sredstev v pogled, prihodki od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev), 

prihodki od premoženja (prilivi od najemnin za zemljišča, poslovne prostore, zakupnine, koncesije, 

nadomestil za dodelitev služnosti, nadomestil za podelitev stavbne pravice, najemnin za najeto javno 

gospodarsko infrastrukturo, prihodki od oddaje premoženja občine v najem). 

 

Ob sprejemanju proračuna smo načrtovali 10,00 EUR prihodkov od obresti, realiziranih pa je bilo 5,20 

EUR. Prihodki od obresti so vsako leto nižji.  V letu 2019 je bilo načrtovanih 1.157.201,08 EUR 

prihodkov od premoženja, realiziranih pa 1.045.839,30 EUR, oz. v 90,38 %. Teh prihodkov je bilo 

realiziranih za 111.361,78 EUR manj od planiranih. 
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Tabela 11: Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

  Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 

1.177.211,08 1.177.211,08 1.070.309,50 90,92 90,92 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 

20.000,00 20.000,00 24.465,00 122,33 122,33 

7102 Prihodki od obresti 10,00 10,00 5,20 52,00 52,00 

7103 Prihodki od premoženja 1.157.201,08 1.157.201,08 1.045.839,30 90,38 90,38 

 
 Prihodki od najemnin za poslovne prostore – načrtovanih je bilo 42.290,00 EUR, realiziranih pa 

44.188,55 EUR, kar je za 1.898,55 EUR več od planiranih. 

 Prihodki od najemnin za stanovanja – ti prihodki so bili načrtovani skladno z veljavno višino 

najemnin za stanovanja v lasti občine in v skladu z ocenami upravnikov o plačilih in izterjavi 

najemnin. Za leto 2019 je bilo načrtovanih 410.000,00 EUR prihodkov, realiziranih pa 379.421,03 

EUR, kar predstavlja 92,54 % realizacijo. Pretežno s stanovanji v lasti občine Hrastnik upravljata dva 

upravnika: KSP Hrastnik (362 stanovanj) in Spekter Trbovlje (47 stanovanj), pet stanovanj pa ima v 

upravljanju SOP Trbovlje. Na osnovi medsebojno podpisanih pogodb upravniki pobirajo najemnino 

in jo po bruto principu prihodkov  nakazujejo v  proračun v višini izterjanih najemnin od najemnikov 

(plačane najemnine).   Izpad je posledica praznjenja stanovanj na območju steklarne.  

 Prihodki od drugih najemnin  – občina ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo parkirnih mest za 

tovornjake pri železniški postaji in oddajo gospodarske javne infrastrukture Komunalno 

stanovanjskemu podjetju Hrastnik d.d. ter družbi Ceroz d.o.o. Prihodki od drugih najemnin so bili 

načrtovani v skupni višini 656.686,30 EUR, realizirani pa v višini 575.771,96 EUR. Za oddajo 

parkirišč pri železniški postaji je bilo realiziranih 14.194,67 EUR prihodkov, od najemnin 

gospodarske javne infrastrukture KSP d.d. pa 561.577,29 EUR 

 Prihodki od zakupnin - občina je v letu 2019 načrtovala 1.918,00 EUR  prihodkov od zakupnin, 

dejansko realizirala pa 1.185,75 EUR. Pri tem gre za zakupe zemljišč za letne vrtove in drugo. 

 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice  ter druge 

prihodke - občina je iz tega naslova načrtovala 700,00 EUR, realizirala pa 530,85 EUR prihodkov. 

 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij  - realiziranih je bilo 44.741,16 EUR prihodkov od koncesij, 

planiranih pa 45.606,78 EUR, kar je v realizaciji za 865,62 EUR manj od sprejetega proračuna. 

 
Tabela 12: Prihodki od koncesij 

  Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

 Prihodki od koncesij 45.606,78 45.606,78 44.741,16 98,00 98,00 

710311 Rudarjenje (AGM Nemec d.o.o., 
Lafarge cement, RTH) 

25.946,78 25.946,78 25.946,78 100 100 

710306 Druge koncesije (plin, tržnica, 
lovski rajoni) 

1.194,00 1.194,00 728,11 60,98 60,98 

710312 Vodna pravica 18.466,00 18.466,00 18.066,27 97,84 97,84 

 
Zavezanci za rudarsko koncesijo so bili po odločbah pristojnega ministrstva AGM Nemec d.o.o. , RTH 

Trbovlje d.o.o. in Lafarge Trbovlje d.o.o., saj je koncesije podelila država. Koncesijska dajatev za RTH 

d.o.o. pripada v deležu 50 % državi, 65,62 % od polovice koncesije občini Hrastnik, 34,38 % od polovice 

pa Občini Trbovlje. Koncesijska dajatev za AGM Nemec d.o.o. (za kamnolom) pripada v deležu 50 % 

državi, 50 %  pa Občini Hrastnik. Koncesijo Savskim elektrarnam Ljubljana d.o.o. za izkoriščanje 

potenciala spodnje Save  je prav tako podelila država, koncesijsko dajatev pa po odločbah Agencije RS za 
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okolje (v višini 10 % mesečnega prihodka HE Vrhovo) prejema država v 40 % in v 60 % občine (od tega  

Hrastnik 7,8336 %, Radeče 60,3905 %, Sevnica 15,3882 % in Laško 16,3877 %).  

   
711 - Takse in pristojbine  
 
Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Plačujejo se za dokumente in dejanja v upravnih in drugih 

javnopravnih zadevah pri upravnih organih. S taksami in pristojbinami je občina v letu 2019 načrtovala  

6.000,00 EUR prihodkov, realizirala pa  4.379,30 EUR. Načrtovani prihodki  so bili realizirani v 72,99 %, 

za 1.620,70 EUR manjšem obsegu od planiranega. 

 
712 - Globe in denarne kazni  
 
Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob 

za prekrške. Občina je načrtovala 5.100,00 EUR prihodkov, realizirala pa 6.528,94 EUR, kar predstavlja 

128,02 % realizacijo. 

 
714 - Drugi nedavčni prihodki 

 

Z drugimi nedavčnimi prihodki  je občina v letu 2019 načrtovala  414.498,49 EUR prihodkov, realizirala 

pa  le 175.680,55 EUR, kar predstavlja 42,38 % realizacijo. 

 

Tabela 13: Drugi nedavčni prihodki 

  Sprejeti 
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

714 Drugi nedavčni prihodki 414.498,49 414.498,49 175.680,55 42,38 42,38 

714100 Drugi nedavčni prihodki 14.740,00 14.740,00 15.411,02 104,55 104,55 

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 273.758,49 273.758,49 43.413,15 15,86 15,86 

714106 Prispevki in doplačila občanov za 
izvajanje določenih programov 
tekočega značaja 

55.000,00 55.000,00 69.043,05 125,53 125,53 

714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz 
sklenjenih zavarovanj 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 69.000,00 69.000,00 47.813,33 69,29 69,29 

 

V letu 2019 smo načrtovali 14.740,00 EUR drugih nedavčnih prihodkov, realizirali pa 15.411,02 EUR, od 

tega 23,47 EUR iz naslova presežka občinske zakladnice iz leta 2019 in 15.387,55 EUR povračil stroškov 

občinske uprave in poslovnih prostorov (elektrika, voda,…).  

 

Prihodki  od komunalnih prispevkov so bili načrtovani v višini 273.758,49 EUR, realizirani pa v višini 

43.413,15 EUR.  Na osnovi Zakona o urejanju prostora pristojni organ občinske uprave na osnovi 143. 

člena zakona  na vlogo stranke pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja izda odločbo za plačilo 

komunalnega prispevka, ki je prihodek občinskega proračuna. Razlika med planom in realizacijo v višini 

230.345,34 EUR se navezuje na planirane prihodke od akontacije komunalnega prispevka investitorjev 

za gradnjo OIC Steklarna – TKI Hrastnik, ki ni bil realiziran. Prav tako ni bila realizirana, vezana na isti 

projekt, poraba lastnih sredstev na odhodkovni strani.   

 

Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo) – načrtovanih je bilo  

55.000,00 EUR prihodkov, realiziranih pa 69.043,05 EUR. V okviru teh prihodkov se evidentirajo 

povračila prispevkov za doplačilo domske oskrbe  (11.302,91 EUR), pomoči na domu (41.741,30 EUR), 

ter prispevki ZPIZ in doplačila za izplačilo družinskim pomočnikom (15.998,84 EUR). 
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Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj v letu 2019 niso bili realizirani. V sprejetem 

proračunu so bili planirani v višini 2.000,00 EUR. 

 

Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki v tej skupini (714199) so bili načrtovani prihodki v višini 

69.000,00 EUR, realizirani pa v višini 47.813,33 EUR. Tu so evidentirani realizirani prihodki od CEROZ-a 

po družbeni pogodbi o izgradnji regijske deponije kot renta za KS Marno v višini  46.945,44 EUR in 

867,89 EUR drugih izrednih prihodkov. Zaradi preknjižbe po navodilih Ministrstva za finance, zaradi 

negativnega stanja v poslovnih knjigah na podkontu 706099 – Nerazporejeni davki in prispevki, po 

stanju na dan 31. 12. 2019, kar je skladno tudi s poročilom B2 iz UJP, zaradi česar ni možno izpolniti 

obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov za AJPES, smo znesek preknjižili na 

podkonto 714199 - Drugi izredni nedavčni prihodki. Preknjižba nerazporejenih davkov in prispevkov je 

bila potrebna zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, za katere ja nadzornik FURS. V 

sklopu izrednih nedavčnih prihodkov tako izkazujemo za 4.528,00 EUR nižji znesek od realiziranega. 

Drugi izredni nedavčni prihodki bi tako bili v višini 5.395,89 EUR. 

 
72 - Kapitalski prihodki  
 
Kapitalski prihodki so prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, 

drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).  

 

Tabela 14: Kapitalski prihodki 

  Sprejeti 
proračun 

2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

72  KAPITALSKI PRIHODKI   102.272,00 102.272,00 31.298,04 30,60 30,60 

720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 39.272,00 39.272,00 29.728,00 75,70 75,70 

7200  Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 39.272,00 39.272,00 29.678,00 75,57 75,57 

720000  Prihodki od prodaje poslovnih objektov in 
poslovnih prostorov 

9.272,00 9.272,00 0,00 0,00 0,00 

720001  Prihodki od prodaje stanovanjskih 
objektov in stanovanj 

30.000,00 30.000,00 29.678,00 98,93 98,93 

7202  Prihodki od prodaje opreme 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

720299  Prihodki od prodaje druge opreme 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

721  Prihodki od prodaje zalog 0,00 0,00 0,00 - - 

722  Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih sredstev 

63.000,00 63.000,00 1.570,04 2,49 2,49 

7221  Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 63.000,00 63.000,00 1.570,04 2,49 2,49 

722100  Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 63.000,00 63.000,00 1.570,04 2,49 2,49 

 
Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 31.298,04 EUR in so pod planirano vrednostjo, saj so bili 

realizirani v 30,60 %. Kapitalski prihodki predstavljajo  0,40 % delež v realiziranih prihodkih leta 2019.  

 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili načrtovani v višini 39.272,00 EUR, realizirani pa v višini 

29.728,00 EUR. Realizacija je bila 75,70 % oz. za 9.594,00 EUR nižja od planirane. Od treh načrtovanih 

prodaj stanovanj sta bila v letu 2019 prodana le dva stanovanja in stavbna zemljišča.  

 
722 - Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 
 
Občina je v letu 2019 v veljavnem proračunu na osnovi sprejetega načrta prodaj stvarnega premoženja 

zemljišč načrtovala 63.000,00 EUR prihodkov, realizirala pa le 1.570,04 EUR, kar predstavlja 2,49 % 
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realizacijo načrtovanih prihodkov. Realizirani prihodki od prodaje štirih zemljišč po načrtu prodaj, so 

razvidne iz realizacije načrta prodaj, ki je priloga poročilu. 

 
73 - Prejete donacije  
 
V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki 

predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine.  

S prejetimi donacijami iz domačih virov je občina v letu  2019 načrtovala  21.000,00 EUR prihodkov, kar 

je tudi realizirala.  

 
74 - Transferni  prihodki  
 
V to skupino prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij (državnega 

proračuna, lokalnih proračunov).  Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki. V strukturi vseh 

načrtovanih prihodkov v BPO predstavljajo transferni prihodki v letu 2019  3,14  % vseh prihodkov.  

 
Tabela 15: Transferni prihodki 

  Sprejeti 
proračun 

2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

74 TRANSFERNI PRIHODKI   1.483.193,67 1.483.193,67 246.729,79 16,64 16,64 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 

500.716,02 500.716,02 231.437,53 46,22 46,22 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 500.716,02 500.716,02 231.437,53 46,22 46,22 

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije 

456.500,70 456.500,70 183.901,01 40,28 40,28 

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
tekočo porabo 

44.215,32 44.215,32 47.536,52 107,51 107,51 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije 

982.477,65 982.477,65 15.292,26 1,56 1,56 

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU za izvajanje skupne 
kmetijske politike 

0,00 0,00 15.292,26 0,00 0,00 

741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU za izvajanje skupne 
kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020 

0,00 0,00 15.292,26 0,00 0,00 

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih 
skladov 

101.133,97 101.133,97 0,00 0,00 0,00 

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih 
skladov 

101.133,97 101.133,97 0,00 0,00 0,00 

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega 
sklada 

881.343,68 881.343,68 0,00 0,00 0,00 

741301 Prejeta sred.drž. proračuna iz sred. EU koh.skl. za 
obdobje 2014-2020 

881.343,68 881.343,68 0,00 0,00 0,00 

 
V letu 2019 je bilo s sprejetim proračunom načrtovanih 1.483.193,67 EUR transfernih prihodkov, 

realizacija teh prihodkov pa znaša 246.729,79 EUR, kar predstavlja  16,64 % realizacijo načrtovanih  

transfernih prihodkov. Odstopanje je posledica zamikov pri sklenitvi dogovora za razvoj regij in 

postopkov, ki sledijo podpisu za direktno potrditev posameznega projekta na resornem ministrstvu, s 

tem pa ni prišlo do pričetka izvajanj projektov in posledično črpanj transfernih prihodkov iz EU in SLO 

udeležbe. 

 
740 - Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij  

 

V letu 2019 je bilo načrtovanih 500.716,02 EUR transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih 

institucij, realiziranih pa  231.437,53 EUR, kar je za 269.278,49 EUR manj od plana. Indeks realizacije je 
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46,22% predvsem z naslova nerealiziranega prihodka s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo in Ministrstva za infrastrukturo za izgradnjo OIC Steklarna – TKI Hrastnik. Plan prihodkov s 

tega naslova je bil v višini 285.013,42 EUR.  

 

Tabela 16: Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

A 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna   
za INVESTICIJE 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Razlika Indeks  

  1 3 4 5=4-3 6=4/3 

1. 21. člen ZFO   118.502,00 118.502,00 0,00 100,00 

2. požarna taksa 15.000,00 17.508,74 2.508,74 116,72 

3. Min. za zdravje - sredstva za nakup reševalnega vozila 44.067,20 44.067,20 0,00 100,00 

4. 
Ministrstvo za infrastrukturo - sredstva za izgradnjo 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja 16.705,94 0,00 -16.705,94 0,00 

5. 
Min. za gospodarski razvoj in tehnologijo - sredstva za 
izgradnjo OIC Steklarna-TKI Hrastnik 262.225,56 0,00 -262.225,56 0,00 

6. ARSKTRP - LAS - TIC Hrastnik 0,00 3.823,07 3.823,07   

 A SKUPAJ 456.500,70 183.901,01 -272.599,69 40,28 

            

B 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna  
za TEKOČO PORABO 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Razlika Indeks  

7. refundacija stroškov MIR 15.999,35 15.903,06 -96,29 99,40 

8. povračilo subvencij tržnih najemnin 645,00 1.582,68 937,68 245,38 

9. MDDSZ -družinski pomočnik (poraba nad 0,35 % PP) 27.570,97 27.570,97 0,00 100,00 

10. MKGP - posek lesa 0,00 1.141,75 1.141,75   

11. MKGP - vzdrževanje gozdnih cest 0,00 1.338,06 1.338,06   

 B SKUPAJ  44.215,32 47.536,52 3.321,20 107,51 

SKUPAJ (A + B) 500.716,02 231.437,53 30.456,25 46,22 

 

1. Občina lahko po določilih Zakona o financiranju občin (ZFO 1) na javni razpis za sofinanciranje 

investicij v lokalni skupnosti prijavi projekte, kjer rabi lastna sredstva za financiranje evropskih 

projektov in druge projekte v občini. Občina Hrastnik je v letu 2019 na razpis prijavila projekt 

energetske sanacije Trg borcev NOB 12 na Dolu ter planirala, kot tudi prejela, 118.502,00 EUR 

nepovratnih sredstev. 

 
2. Prihodki požarne takse so po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom in Zakonu o izvrševanju 

proračuna RS namenski prihodki in se evidentirajo v okviru te skupine prihodkov.  Le- ti  se nakažejo  

Gasilski zvezi Hrastnik preko posebnega dela proračuna v okviru postavke 4007006 in se namenjajo za 

investicije. V letu 2019 je bilo iz naslova požarne takse realiziranih za 2.508,74 EUR več sredstev kot je 

bilo planiranih. Beležimo prihodke v višini 17.508,74 EUR. 

 
3. Od Ministrstva za zdravje smo za sofinanciranje reševalnega vozila za Zdravstveni dom Hrastnik, na 

podlagi prijave na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v 

Republiki Sloveniji za leto 2019, prejeli 44.067,20 EUR. Realizacija je bila enaka planirani. 

 

4. Na osnovi podpisanega dogovora za razvoj regij Zasavja smo načrtovali črpanje sredstev iz države za 

investicije v višini 16.705,94 EUR za delno izvedbo 1. faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja v 

aglomeraciji Hrastnik, ki pa zaradi trenutno še ne možne navezave na sistem, ni bilo realizirano.  

 
5. Na osnovi podpisanega dogovora za razvoj regij Zasavja smo načrtovali črpanje sredstev države za 

investicije v komunalno urejanje OIC Steklarna TKI Hrastnik v višini 262.225,56 EUR, ker pa končne 

potrditve projekta s strani MGRT še ni bilo, prihodki s tega naslova še niso bili realizirani. 
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6. Občina je na poziv LAS Partnerstva lokalne akcijske skupine Zasavje z naslova podpore za izvajanje 

operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, za ustanovitev turistično informacijskega centra Hrastnik, 

prejela nepovratna sredstva, z naslova slovenske udeležbe, v višini 3.823,07 EUR, knjižena na kontu 

740001. Planirana sredstva v sprejetem proračunu za leto 2019 so bila planirana na kontu 741200. 

 

7. Iz državnega proračuna, od Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prejema občina za 

financiranje določenih nalog tekočega značaja sredstva v skladu s področno zakonodajo. Za povračilo 

stroškov skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Trbovlje za leto 2018 so se v letu 2019 po 

Zakonu o lokalni samoupravi načrtovala sredstva v višini 15.999,35 EUR, ki so bila realizirana v višini 

15.903,06 EUR. 

 

8. S sprejetim proračunom za leto 2019 so bila za delno povračilo založenih sredstev za sofinanciranje 

tržnih najemnin od Ministrstva za okolje in prostor planirani prihodki v višini 645,00 EUR, ki so bili 

realizirani v višini 1.582,68 EUR. 

 

9. Za povračilo stroškov plač družinskih pomočnikov prejme občina povrnjene stroške, ki presegajo 0,35 

% primerne porabe občine, tako da so bila za leto 2019 načrtovana sredstva v višini 27.570,97 EUR, ki 

so bila v celoti realizirana. 

 

10. V letu 2019 smo od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano realizirali letno nadomestilo 

za upravljanju državnih gozdov v višini 1.141,75 EUR. 

 

11. Od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo za vzdrževanje gozdnih cest prejeli 

prihodke v višini 1.338,06 EUR. 

 

741 - Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  

 

Iz naslova sredstev proračuna EU je bilo od načrtovanih 982.477,65 EUR dejansko realiziranih 

15.292,26 EUR prihodkov. Prejeli smo jih za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 

2014-2020 preko Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za TIC. S tega 

naslova so bila v sprejetem proračunu za leto 2019 planirana sredstva v višini 42.111,47 EUR.  

 

Nižja realizacija med transfernimi prihodki se navezuje predvsem na nerealizirane prihodke za izvedbo 

1. faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Hrastnik, investicije v komunalno urejanje 

OIC Steklarna TKI Hrastnik, katerih plan realizacije je predviden za leto 2020 ter prihodke od 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za projekt prenove tržnice.  

4.2 VEČJA ODSTOPANJA MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM – PRIHODKI 

 
V primeru, da se pojavi odstopanje od sprejetega načrta je v 5. členu Odloka o proračunu Občine 

Hrastnik županu dano pooblastilo, da sme odstopanja urediti s prerazporeditvijo. O prerazporeditvah 

pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med 

proračunskimi postavkami v okviru in med področji proračunske porabe odloča na predlog 

institucionalnega uporabnika, med konti znotraj proračunske postavke pa predstojnik institucionalnega 

uporabnika. Povečanje oziroma zmanjšanje ne sme presegati 20 % obsega posameznega področja 

proračunske porabe. Tovrstne prerazporeditve se ne nanašajo na nove namene, ki jih je treba v 

proračun uvrščati z institutom uporabe splošne proračunske rezervacije oz. rebalansom. Prav tako se te 

pravice porabe nanašajo zgolj na odhodkovno stran bilance. Le-te bodo pojasnjene v nadaljevanju, kjer 

pojasnjujemo odstopanja med doseženimi oz. nedoseženimi planiranimi prihodkovnimi oz. 

odhodkovnimi postavkami.  
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Prihodki proračuna občine Hrastnik so bili za leto 2019 planirani v višini 9.533.350,14 EUR in doseženi 

v višini 7.863.665,87 EUR, kar pomeni, da so bili realizirani v 82,49 %. V naslednji tabeli prikazujemo 

največja odstopanja pod oziroma nad planom v bilanci prihodkov. 

 
Tabela 17: Odstopanja prihodkov pod/nad planom 

 Naziv konta Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks Razlika 

 1 2 3 4 5 

 S K U P A J    P R I H O D K I   9.533.350,14 7.863.665,87 82,49 -1.669.684,27 
71 NEDAVČNI  PRIHODKI   1.602.809,57 1.256.898,29 78,42 -345.911,28 
714 Drugi nedavčni prihodki 414.498,49 175.680,55 42,38 -238.817,94 
72 KAPITALSKI PRIHODKI   102.272,00 31.298,04 30,60 -70.973,96 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 39.272,00 29.728,00 75,70 -9.544,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 

sredstev 
63.000,00 1.570,04 2,49 

-61.429,96 
74 TRANSFERNI PRIHODKI   1.483.193,67 246.729,79 16,64 -1.236.463,88 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 
500.716,02 231.437,53 46,22 

-269.278,49 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna EU 
982.477,65 15.292,26 1,56 

-967.185,39 
 

Glede na globalni odstotek realizacije prihodkov, ki je bila 82,49 %, sklopi nedavčnih, kapitalskih in 

transfernih prihodkov niso bilo realiziranih v višini, kot so bili načrtovani. Najnižji delež realizacije 

opazimo pri prejetih sredstvih iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, kjer je realizacija le 

1,56 % in se navezuje na nerealizirano izvedbo 1. faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja v 

aglomeraciji Hrastnik in investicije v komunalno urejanje OIC Steklarna TKI Hrastnik in še ne 

pridobljeno končno potrditev projekta s strani MGRT, zato prihodki še niso bili realizirani. Med prihodki 

od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev je bila realizacija le 2,49 % in je odvisna od 

povpraševanja. Poleg že navedenega se odstopanja pojavijo pri prihodkih, ki nimajo konkretno 

oprijemljivih izhodišč za njihovo načrtovanje, ker so odvisni od različnih dejavnikov, na katere pa 

občina nima neposrednega vpliva (npr. kapitalski prihodki). Razlika med planom in realizacijo drugih 

nedavčnih prihodkov v višini 238.817,94 EUR se navezuje na planirane prihodke od akontacije 

komunalnega prispevka investitorjev za gradnjo OIC Steklarna – TKI Hrastnik, ki zaradi zamika izvedbe, 

zaradi izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja ustreznih soglasij nosilcev urejanja prostora, 

še ni bil realiziran.  

4.3 ODHODKI 

 
Po bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega: 

tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Realizacija odhodkov 

proračuna v Bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2019 znaša 7.679.405,31 EUR, kar predstavlja 67,05  

% planiranih odhodkov. 

 

Realizirani odhodki Občine Hrastnik so v proračunu za leto 2019 prikazani z ekonomskega in 

vsebinskega vidika. Odhodki so prikazani na dva načina, in sicer po namenu in po uporabnikih 

(posamezna področja in znotraj njih tudi po posameznih proračunskih uporabnikih). Skladno z 

ekonomsko klasifikacijo so planirani odhodki razvrščeni v skupine, podskupine in konte. Skupine 

odhodkov so oštevilčene z dvomestno številko, podskupine s trimestno in konti s štirimestno oz. šest ali 

sedem mestno številko. 

 

Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam pove, da so nekatere naloge realizirane v celoti, 

vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2020. Zapadle in nezapadle kratkoročne 



69 
 

januar 
8% 

februar 
6% marec 

7% 

april 
7% 

maj 
9% 

junij 
8% 

julij 
8% 

avgust 
7% 

september 
7% 

oktober 
8% 

november 
13% 

december 
12% 

obveznosti na dan 31. 12. 2019 znašajo 1.813.473,00 EUR. Največji izpad realizacije je bil v letu 2019 na 

investicijskih odhodkih. V naslednji tabeli in sledečemu grafu prikazujemo realizacijo odhodkov za leto 

2019 po ekonomskem namenu. Odhodki so po tej klasifikaciji razdeljeni na štiri glavne skupine. Največji 

delež odhodkov v letu 2019 predstavljajo tekoči transferi (53,50 %), sledijo tekoči odhodki (30,14 %), 

investicijski odhodki (12,82 %) in v najnižjem deležu investicijski transferi (3,54 %). 

 

Tabela 18: Realizacija in delež posameznih skupin odhodkov 

  Sprejeti  
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

Delež  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 O D H O D K I   10.276.991,58 10.276.991,58 7.679.405,31 74,72 74,72 100 

40  Tekoči odhodki   2.524.011,14 2.504.581,56 2.314.465,11 91,70 92,41 30,14 

41  Tekoči transferi   4.120.933,75 4.144.963,33 4.108.647,73 99,70 99,12 53,50 

42  Investicijski odhodki   3.355.802,09 3.351.202,09 984.459,10 29,34 29,38 12,82 

43  Investicijski transferi   276.244,60 276.244,60 271.833,37 98,40 98,40 3,54 

 
Graf 3: Realizacija odhodkov proračuna po vrstah odhodkov v primerjavi s planom 
 

 
 
Kot celotni prihodki so bili tudi celotni odhodki občinskega proračuna realizirani v manjšem obsegu, kot 

so bili predvideni s planom proračuna. Skupaj so odhodki znašali 7.679.405,31 EUR. Najvišje stroške 

beležimo v mesecu novembru, ki so v primerjavi z mesecem februarjem, ko so stroški najnižji, višji za 

568.140,85 EUR. 

Graf 4: Mesečna dinamika odhodkov 

januar 620.357,69 

februar 455.131,97 

marec 573.926,59 

april 514.979,52 

maj 678.941,82 

junij 599.307,54 

julij 613.205,48 

avgust 507.909,11 

september 521.692,28 

oktober 607.179,89 

november 1.023.272,82 

december 963.500,60 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

Tekoči odhodkiTekoči transferi Investicijski
odhodki

Investicijski
transferi

Veljavni proračun 2019 Realizacija 2019



70 
 

 
Graf 5: Pokritost odhodkov s prihodki 

 
 

Iz zgornjega grafa je razvidno, da so tekoči prihodki zadostovali za pokritje odhodkov v februarju 

(109,86 %), aprilu (100,79 %), juliju (138,90 %), avgustu (145,78 %), septembru (143,02 %) in oktobru 

(143,01 %). V ostalih šestih mesecih so odhodki presegali prihodke. Za plačila obveznosti smo koristili 

tudi prenos iz leta 2018 v višini 720.611,57 EUR.  

 
40 - Tekoči odhodki   
 

Tekoči odhodki zajemajo plačila, nastala zaradi stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za 

blago in storitve. Vključujejo tudi manjše investicijske odhodke, ki so klasificirani kot tekoči odhodki 

glede na računovodske predpise in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo, plačila obresti za 

servisiranje dolga ter sredstva izločena v rezerve. 

 
Tekoči odhodki zajemajo pet skupin odhodkov, in sicer: plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke 

delodajalcev za socialno varnost in izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in rezerve. V letu 

2019 so bili ti realizirani v višini 2.314.465,11 EUR, kar je za 7,59 % manj od plana.  

 
Tabela 19: Tekoči odhodki 

  Sprejeti  
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

40  TEKOČI ODHODKI   2.524.011,14 2.504.581,56 2.314.465,11 91,70 92,41 

400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 571.481,63 553.633,15 545.478,49 95,45 98,53 

401  Prispevki delod. za socialno varnost 90.299,00 90.299,00 88.951,96 98,51 98,51 

402  Izdatki za blago in storitve 1.674.758,51 1.698.928,47 1.526.898,44 91,17 89,87 

403  Plačila domačih obresti 6.500,00 6.500,00 3.759,06 57,83 57,83 

409  Rezerve 180.972,00 155.220,94 149.377,16 82,54 96,24 

 
Največji delež stroškov med tekočimi odhodki predstavljajo izdatki za blago in storitve, ki predstavljajo 

65,97 % vseh tekočih odhodkov, sledi skupina odhodkov z naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim v 

23,57 %, rezerve v 6,45 %, prispevki delodajalcev za socialno varnost v 3,84 % in v najmanjšem deležu 

plačila domačih obresti (0,16 %).  

 

Posamezni nameni tekočih odhodkov so podrobno, po posameznih nosilcih oziroma dejavnostih, 

izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih 

organov in občinske uprave. Poleg tega zajemajo tudi stroške v zvezi z upravljanjem z občinskim 
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premoženjem in stroške za specifične naloge in obveznosti občine po različnih funkcionalnih namenih 

proračunske porabe.  

 
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
 
Podskupina tekočih odhodkov so odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim, ki zajema plače in 

dodatke zaposlenim v občinski upravi in županu (splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), 

regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo,...), sredstva za 

delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne 

nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih  

545.478,49 EUR, kar glede na plan predstavlja 98,53 % realizacijo. Poraba je bila za 8.154,66 EUR nižja 

od planirane. 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

 
Podskupina  odhodkov za prispevke delodajalcev za zaposlene zajema prispevke za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter 

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence občinski upravi in 

župana.  Prispevki se plačujejo v višini 16,10 % od bruto plač,  pokojninske premije pa v skladu s 

številom zaposlenih in rastjo plač. Za prispevke od plač je bilo v letu 2019 porabljenih 88.951,96 EUR, 

kar glede na plan predstavlja 98,51 % realizacijo. Poraba je bila za 1.347,04 EUR nižja od planirane.  

 

Graf 6: Gibanje stroška plač in drugih izdatkov zaposlenih ter prispevkov 

 
 
Iz grafa lahko vidimo, da stroški plač in drugih izdatkov ter posledično prispevki delodajalcev za 

socialno varnost skozi leta naraščajo. Višina plač je vezana na zakonodajne določbe na katere pa 

nimamo vpliva. 

 

V naslednji tabeli prikazujemo delež plač in drugih izdatkov ter prispevkov delodajalcev za socialno 

varnost v posameznih letih v primerni porabi. 

 

Tabela 20: Deleži plač in prispevkov po posameznih letih v primerni porabi 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Stroški plač in prispevkov 516.017,65 562.472,82 570.120,91 599.913,73 634.430,45 

Primerna poraba (PPi) 4.719.827 4.708.647 4.748.479 4.862.867 5.039.908 

Delež stroškov plač v PPi 10,93 11,94 12,01 12,34 12,59 

 

Delež stroškov plač in drugih izdatkov ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost se skozi leta viša, 

kar kaže na to, da se primerna poraba ne zvišuje v skladu z zviševanjem stroškov plač in prispevkov. 

 
     

2015 2016 2017 2018 2019
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402 - Izdatki za blago in storitve 

 

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in 

plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje le, če so 

klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 EUR in življenjska doba krajša od 

enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, 

energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena 

potovanja, tekoče vzdrževanje (ceste, javne površine, stanovanja,...), najemnine in zakupnine, kazni in 

odškodnine in druge operativne odhodke (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, 

sejnine, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, članarine v domačih neprofitnih institucijah,… Ti 

odhodki nastajajo na različnih proračunskih postavkah posebnega dela proračuna v finančnih načrtih 

institucionalnih uporabnikov in predstavljajo skupne odhodke proračunskih porabnikov sredstev.  Za 

izdatke za blago in storitve je bilo v občini za vse porabnike teh sredstev porabljenih 1.526.898,44 EUR 

kar predstavlja 89,87 % realizacijo plana. 

 

Tabela 21: Gibanje tekočih odhodkov na ravni konta v preteklih letih 

Konto Opis 
Realizacija  

2015 
Realizacija 

2016 
Realizacija 

2017 
Realizacija 

2018 
Realizacija 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 

402 Izdatki za blago in storitve 1.448.199,60 1.285.449,77 1.250.577,62 1.745.114,82 1.526.898,44 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 271.729,05 277.013,76 290.213,02 466.117,73 468.698,34 

4021 Posebni material in storitve 27.949,09 29.666,63 23.759,67 25.672,37 23.653,59 

4022 
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 165.219,50 170.172,86 122.983,99 103.084,61 109.300,28 

4023 Prevozni stroški in storitve 6.599,84 5.777,06 4.862,83 10.624,93 9.904,22 

4024 Izdatki za službena potovanja 736,97 617,41 801,37 618,48 1.470,07 

4025 Tekoče vzdrževanje 896.634,15 716.270,20 724.982,17 1.019.414,68 788.615,46 

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 18.269,33 23.167,51 20.644,58 23.845,03 23.268,32 

4029 Drugi operativni odhodki 61.061,67 62.764,34 62.329,99 95.736,99 101.988,16 

 
Obseg izdatkov za blago in storitve je odvisen od programskega dela proračunskega uporabnika. 

Institucionalno gledano ima Občinska uprava največji delež izdatkov za blago in storitve. Dinamika 

porabe je odvisna od narave programov. Beležimo manjša povečanja stroškov z naslova pisarniški in 

splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, izdatki za službena 

potovanja in drugi operativni odhodki. Največje nominalno zmanjšanje stroškov beležimo z naslova 

tekočega vzdrževanja. 

 
Graf 7: Struktura izdatkov za blago in storitve – ekonomska klasifikacija 
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V naslednji tabeli prikazujemo delež tekočih odhodkov občine v posameznih letih v primerni porabi. 

 

Tabela 22: Deleži izdatkov za blago in storitve po posameznih letih v primerni porabi 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Izdatki za blago in storitve 1.448.199,60 1.285.449,77 1.250.577,62 1.745.114,82 1.526.898,44 
Primerna poraba (PPi) 4.719.827 4.708.647 4.748.479 4.862.867 5.039.908 

Delež stroškov plač v PPi 30,68 27,30 26,34 35,89 30,30 

 
403 - Plačila domačih obresti 

 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. Za to skupino 

odhodkov je bilo porabljenih 3.759,06 EUR kar predstavlja 57,83 % realizacijo načrtovanih odhodkov, 

oziroma za 2.740,94 EUR manj izdatkov od planiranih. Izdatki za obresti se nanašajo na odplačevanje 

obresti dolgoročnega kredita, ki je bil najet za upravljanje s starimi neugodnimi krediti pri Banki Intesa 

SanPaolo. 

 
409 – Rezerve 

 
Podskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali 

storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. V okviru 

rezerv je imela občina v letu 2019 splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo in druge 

rezerve. Za oblikovanje proračunske rezerve je bilo porabljenih  92.648,01 EUR, za druge rezerve pa je 

občina za sanacijo razmer po neurjih (plazovi) in prevoze vode porabila  56.729,15 EUR. Realizacija je 

bila glede na plan 82,54 %. 

 
41 - Tekoči transferi  
 

Skupina odhodkov tekoči transferi vključuje nakazila, za katera občina v povračilo ne dobi materiala ali 

storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske (v 

javnih zavodih, društvih, javnih podjetjih,...). S tega naslova občina zagotavlja sredstva za delovanje 

institucij in organizacij,  pa tudi za zagotavljanje različnih potreb občanov, kar ji nalaga Ustava in 

področni zakoni. 

 
Tabela 23: Tekoči transferi 

  Sprejeti  
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

41 TEKOČI TRANSFERI   4.120.933,75 4.144.963,33 4.108.647,73 99,70 99,12 

410 Subvencije 260.094,00 260.094,00 258.844,60 99,52 99,52 

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

2.106.342,09 2.111.416,93 2.102.923,91 99,84 99,60 

412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 

364.798,73 365.798,73 362.067,87 99,25 98,98 

413 Drugi tekoči domači transferi 1.389.698,93 1.407.653,67 1.384.811,35 99,65 98,38 

414 Tekoči transferi v tujino 0,00 0,00 0,00 - - 

 
V letu 2019 je bilo za tekoče transfere načrtovanih  4.120.933,75 EUR, s prerazporeditvami župana pa 

4.144.963,33 EUR sredstev. Porabljenih je bilo 4.108.647,73 EUR in tako realizacija glede na sprejeti 

proračun 99,70 %. Največji obseg sredstev je bil namenjen transferjem posameznikom in 

gospodinjstvom in drugim tekočim transferjem, in sicer največ izvajalcem javnih služb s področja 

družbenih dejavnosti. 
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Tabela 24: Deleži tekočih transferov  po posameznih letih v primerni porabi 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tekoči transferi 3.561.736,02 3.806.278,70 3.802.134,45 3.992.428,70 4.108.647,73 
Primerna poraba (PPi) 4.719.827,00 4.708.647,00 4.748.479,00 4.862.867,00 5.039.908,00 

Delež stroškov plač v PPi 75,46 80,84 80,07 82,10 81,52 

 
410 – Subvencije 

 
Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne 

pokrivajo odhodkov in jim država (in lokalna skupnost)  zagotavlja finančno podporo.  Gre za področje 

podjetništva in kmetijstva, sredstva pa se delijo na osnovi izvršenih javnih razpisov in prijav na te 

razpise, ter  subvencioniranja cen javnih storitev po sklepu občinskega sveta.  

 

Tabela 25: Subvencije 

  Sprejeti  
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

410  Subvencije 260.094,00 260.094,00 258.844,60 99,52 99,52 

410200 Subvencioniranje cen privatnim 
podjetjem in zasebnikom 

208.394,00 208.394,00 207.748,43 99,69 99,69 

410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih 
podjetjih 

18.150,00 18.150,00 19.540,20 107,66 107,66 

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00 100,00 

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem 
in zasebnikom 

17.550,00 17.550,00 15.555,97 88,64 88,64 

 
Z naslova subvencij je občina porabila 258.844,60 EUR od planiranih 260.094,00 EUR. Največji delež v 

tem sklopu predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (80,26 %). Sredstva za delovna 

mesta v privatnih podjetjih predstavljajo 7,55 % delež, kompleksne subvencije v kmetijstvu 6,18 % in 

druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom v 6,01 %. 

 
411 - Transferi  posameznikom  in  gospodinjstvom 
 
Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za 

tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim 

dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste 

izdatkov (štipendije, plačilo vrtca, družinski pomočnik, plačilo oskrbe v domovih za starejše, subvencije 

stanarin, regresiranje prevozov v šolo, šolske prehrane, darilo ob rojstvu otroka,…).   

 

Tabela 26: Transferi posameznikom in gospodinjstvom 

  Sprejeti  
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

2.106.342,09 2.111.416,93 2.102.923,91 99,84 99,60 

4111  Družinski prejemki in starševska 
nadomestila 

11.250,00 9.190,00 9.150,00 81,33 99,56 

4112  Transferi za zagotavljanje socialne 
varnosti 

29.000,00 29.000,00 28.820,89 99,38 99,38 

4117  Štipendije 27.800,00 22.240,00 21.372,65 76,88 96,10 

4119  Drugi transferi posameznikom 2.038.292,09 2.050.986,93 2.043.580,37 100,26 99,64 
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Z naslova transferi posameznikom in gospodinjstvom je občina v letu 2019 porabila  2.102.923,91 EUR 

sredstev, kar  predstavlja 99,60 % realizacijo sprejetega plana. Največji delež sredstev je bil namenjen 

drugim transferom posameznikom, v 97,18 %, katere prikazujemo po deležih v naslednjem grafu.   

 

Graf 8: Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 

 
 
46,30 % drugih transferov so predstavljala plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 

staršev, ki so bila realizirana v višini 946,135,65 EUR. Drugi najvišji delež  v sklopu drugih transferov 

posameznikov so predstavljali stroški regresiranja oskrbe v domovih, ki so v 16,80 % znašali 

343.367,82 EUR vseh drugih transfernih prihodkov. Večji delež porabe so predstavljali tudi stroški 

subvencij stanarin, v višini 250.386,98 EUR oz. v 12,25 % deležu, drugi transferi posameznikom in 

gospodinjstvom v višini 236.632,44 EUR oz. v 11,58 % deležu in stroški regresiranja prevozov v šolo v 

9,36 % oz. v višini 191.266,43 EUR. 

 

Tabela 27: Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom – programska klasifikacija 

Konto PK Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 

1 2 3 4 5 6 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.106.342,09 2.111.416,93 2.102.923,91 

  04 
Skupne administrativne službe in splošne 
javne storitve 12.250,00 11.250,00 10.053,21 

  07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 4.450,00 4.450,00 3.197,47 

  10 Trg dela in delovni pogoji 58.719,00 48.419,00 48.397,99 

  16 
Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost 20.600,00 20.600,00 24.731,69 

  17 Zdravstveno varstvo 0,00 900,00 0,00 

  18 Kultura, šport in nevladne organizacije 5.730,00 5.730,00 5.730,00 

  19 Izobraževanje 1.154.763,00 1.173.662,84 1.164.871,58 

  20 Socialno varstvo 849.830,09 846.405,09 845.941,97 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je bil v sklopu skupine transferi posameznikom in gospodinjstvom 

najvišji delež realiziran na področju programske klasifikacije Izobraževanje (55,39 %). Sledi poraba na 

področju Socialno varstvo (40,23 %).  
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412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
 
Nepridobitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička 

(dobrodelne organizacije,  društva in druge neprofitne organizacije).  

 

Za te namene je občina porabila 362.067,87 EUR, kar predstavlja 98,98 % realizacijo plana. Sredstva so 

bila porabljena z izvedbo javnih razpisov in sklenitvijo pogodb, poročila po posameznih društvih pa so v 

okviru poročil institucionalnih uporabnikov in po programih.  

 
Tabela 28: Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam – programska klasifikacija 

Konto PK Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 

1 2 3 4 5 6 

412 
Transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 364.798,73 365.798,73 362.067,87 

  01 Politični sistem 3.218,43 3.218,43 3.218,40 

  04 
Skupne administrativne službe in splošne 
javne storitve 56.750,00 57.750,00 60.130,00 

  06 Lokalna samouprava 4.250,00 4.250,00 0,00 

  07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 128.200,00 128.200,00 127.190,41 

  14 Gospodarstvo 6.300,00 6.300,00 6.300,00 

  18 Kultura, šport in nevladne organizacije 127.420,30 127.420,30 127.420,30 

  20 Socialno varstvo 38.660,00 38.660,00 37.808,76 

 
Prikaz po programski klasifikaciji nam pove, da je bila v sklopu transferov nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam poraba najvišja v programih Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih ter programu 
Kultura, šport in nevladne organizacije.  
 
413 - Drugi tekoči domači transferi  
 
Skupina drugi tekoči domači transferi zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče 

transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (za plače  zaposlenim v Kulturno rekreacijskem 

centru Hrastnik, Knjižnici Antona Sovreta, OŠ NH Rajka za šoferja ter 2. učiteljico v razredu, Regionalni 

razvojni agenciji, Mladinskem centru Hrastnik ter za materialne in druge stroške vseh javnih zavodov, 

katerih ustanoviteljica je občina in druge občine).  

 
Tabela 29: Drugi tekoči domači transferi 

  Sprejeti  
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

413  Drugi tekoči domači transferi 1.389.698,93 1.407.653,67 1.384.811,35 99,65 98,38 

4130  Tekoči transferi občinam 37.933,00 37.933,00 35.151,48 92,67 92,67 

4133  Tekoči transferi v javne zavode 1.234.765,93 1.252.720,67 1.228.985,49 99,53 98,11 

4135  Tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 

2.000,00 2.000,00 4.830,00 241,50 241,50 

 
Za te namene je bilo v letu 2019 porabljenih 1.384.811,35 EUR, kar glede na plan predstavlja  98,38 % 

realizacijo. Največji delež med temi odhodki predstavljajo odhodki za tekoče transfere v javne zavode in 

sicer v višini 1.228.985,49 EUR oz. 88,75 % deležu. 
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42 - Investicijski odhodki  

 

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu 

opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za 

načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup 

in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, 

nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija. Ta 

skupina predstavlja vsa investicijska vlaganja občine, katerih strošek nastane in se evidentira pri 

proračunu in ne v zavodih ipd. Z investicijskimi odhodki se povečuje realno premoženje občine.  

 

Tabela 30: Investicijski odhodki 

  Sprejeti  
proračun 2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5/3 

Indeks 
5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI   3.355.802,09 3.351.202,09 984.459,10 29,34 29,38 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.355.802,09 3.351.202,09 984.459,10 29,34 29,38 

4200 Nakup zgradb in prostorov 84.660,00 84.660,00 15.000,00 17,72 17,72 

4202 Nakup opreme 32.526,42 30.526,42 16.033,12 49,29 52,52 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0,00 397,61 0,00 0,00 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.055.538,72 2.047.338,72 456.813,69 22,22 22,31 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 864.880,32 870.480,32 337.302,35 39,00 38,75 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 52.900,00 52.900,00 10.056,70 19,01 19,01 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 

265.296,63 265.296,63 148.855,63 56,11 56,11 

 

Investicijski odhodki proračuna so bili realizirani v skupni višini 984.459,10 EUR oz. glede na plan, 

29,38 %. Največji delež investicijskih odhodkov predstavljajo v 46,40 % novogradnje, rekonstrukcije in 

adaptacije, ki so bile realizirane v višini 456.813,69 EUR, sledi investicijsko vzdrževanje in obnove v 

višini 337.302,35 EUR oz. v 34,26 % deležu vseh investicijskih odhodkov.  

 

Tabela 31: Realizacija investicijskih odhodkov na PP – konto 4204 

Konto PP Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 

1 2 3 4 5 6 

4204 
  
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.055.538,72 2.047.338,72 456.813,69 

  4006102 Rekonstrukcija objekta Trg borcev NOB 12 239.486,17 239.486,17 239.931,65 

  4215006 
Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo 
komunalne infrastrukture 41.000,00 32.800,00 17.895,55 

  4215009 
Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z 
odpadno vodo 0,00 0,00 23.300,86 

  4216015 LN Spodnje Marno 50.000,00 50.000,00 45.665,14 

  4216102 
Obnove in investicijska vlaganja  v GJS - 
vodooskrba 85.000,00 85.000,00 59.590,65 

  5813003 
Investicijska vlaganja v krajevne ceste v KS 
Krnice-Šavna peč 62.000,00 62.000,00 70.429,84 
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Tabela 32: Investicijski odhodki – programska klasifikacija 

Konto PK Opis 
Sprejeti 

proračun 
2019 

Veljavni 
proračun 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks Delež 

1 2 3 4 5 6 7 8 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.355.802,09 3.351.202,09 984.459,10 
 

29,38 
 

100 

  01 Politični sistem 800,00 800,00 849,95 106,24 0,08 

  04 
Skupne administrativne službe in 
splošne javne storitve 4.000,00 4.000,00 0,00 

0 0 

  06 Lokalna samouprava 302.348,00 297.748,00 277.173,03 93,09 28,15 

  07 
Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih 4.652,00 4.652,00 4.333,29 

 
93,15 

 
0,44 

  12 
Pridobivanje in distribucija 
energetskih surovin 1.000,00 1.000,00 0,00 

0 0 

  13 
Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije 451.097,00 451.097,00 139.344,07 

 
30,89 

 
14,15 

  15 
Varovanje okolja in naravne 
dediščine 559.961,05 533.261,05 135.421,12 

 
25,39 

 
13,76 

  16 
Prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna dejavnost 2.031.944,04 2.058.644,04 427.337,64 

 
20,76 

 
43,41 

 

Z zgornjo tabelo prikazujemo višino realizacije na posameznih področjih programske klasifikacije.  

 
43 - Investicijski transferi   

 

Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so 

namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (zavodi, javna podjetja,…), to je za 

njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in 

neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove. 

 
Tabela 33: Investicijski transferi 

Konto PK Opis 
Sprejeti 

proračun 
2019 

Veljavni 
proračun 

2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI   276.244,60 276.244,60 271.833,37 98,40 98,40 

431000 Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 

80.800,00 80.800,00 83.308,74 103,10 103,10 

432000 Investicijski transferi občinam 6.152,00 6.152,00 4.647,61 75,55 75,55 

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 189.292,60 189.292,60 183.877,02 97,14 97,14 

 
Investicijski transferi so bili načrtovani v višini 276.244,60 realizirani pa v 98,40 % oz. v višini 

271.833,37 EUR. Največji delež investicijskih transferjev je bil namenjen proračunskim uporabnikom, v 

večini javnim zavodom. Pri investicijskih transferih neprofitnim organizacijam so evidentirana 

transferna sredstva za investicijska vlaganja Gasilski zvezi Hrastnik (sredstva požarne takse, ki so 

namenjena za nakup opreme), za investicijska vlaganja v gasilske domove ter nakup zaščitne opreme in 

gasilskih vozil.   

 

Z naslednjo tabelo prikazujemo višino realizacije investicijskih transferov na posameznih področjih 

programske klasifikacije. Največji delež investicijskih transferov je bil namenjen za program – 

Zdravstveno varstvo, ki je predstavljal 46,87 % delež porabe. 
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Tabela 34: Investicijski transferi – programska klasifikacija 

Konto PK Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

6:4 
Indeks 

6:5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

43 
  
INVESTICIJSKI TRANSFERI 276.244,60 276.244,60 271.833,37 98,40 98,40 

  06 Lokalna samouprava 6.852,00 6.852,00 5.307,09 77,45 77,45 

  07 
Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih 80.800,00 80.800,00 83.308,74 103,10 103,10 

  14 Gospodarstvo 2.822,40 2.822,40 2.703,33 95,78 95,78 

  17 Zdravstveno varstvo 127.404,20 127.404,20 127.404,20 100,00 100,00 

  18 
Kultura, šport in nevladne 
organizacije 16.500,00 16.500,00 16.454,50 99,72 99,72 

  19 Izobraževanje 41.866,00 41.866,00 36.655,51 87,55 87,55 

 

4.4 VEČJA ODSTOPANJA MED SPREJETIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM – ODHODKI 

 
Odhodki proračuna Občine Hrastnik so bili za leto 2019 planirani v višini 10.276.991,58 EUR in 

realizirani v višini 7.679.405,31 EUR  (74,72 %). V naslednji tabeli prikazujemo odstopanja pod oziroma 

nad planom v bilanci odhodkov. 

 

Tabela 35: Odstopanja odhodkov pod/nad planom 

Konto Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Veljavni 

proračun 2019 
Indeks Razlika 

1 2 3 4 5 6 

 S K U P A J    O D H O D K I  10.276.991,58 7.679.405,31 74,72 -2.597.586,27 

40  TEKOČI ODHODKI   2.504.581,56 2.314.465,11 92,41 -190.116,45 

400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 553.633,15 545.478,49 98,53 -8.154,66 

401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost 90.299,00 88.951,96 98,51 -1.347,04 

402  Izdatki za blago in storitve 1.698.928,47 1.526.898,44 89,87 -172.030,03 

403  Plačila domačih obresti 6.500,00 3.759,06 57,83 -2.740,94 

409  Rezerve 155.220,94 149.377,16 96,24 -5.843,78 

41  TEKOČI TRANSFERI   4.144.963,33 4.108.647,73 99,12 -36.315,60 

411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.111.416,93 2.102.923,91 99,60 -8.493,02 

412  Transferi nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam 

365.798,73 362.067,87 98,98 -3.730,86 

413  Drugi tekoči domači transferi 1.407.653,67 1.384.811,35 98,38 -22.842,32 

414  Tekoči transferi v tujino 0,00 0,00 - 0,00 

42  INVESTICIJSKI ODHODKI   3.351.202,09 984.459,10 29,38 -2.366.742,99 

420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.351.202,09 984.459,10 29,38 -2.366.742,99 

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   276.244,60 271.833,37 98,40 -4.411,23 

431  Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 

80.800,00 83.308,74 103,10 2.508,74 

432  Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 

195.444,60 188.524,63 96,46 -6.919,97 

 
Odhodki proračuna so v letu 2019 realizirani v višini 74,72 % veljavnega proračuna, kar pa sicer ne 

pomeni realizacije izvrševanja nalog iz proračuna v navedeni višini. Podatek v bilanci stanja o 

neplačanih odhodkih nam namreč pove, da so nekatere naloge realizirane, vendar se je plačilo zaradi 

plačilnih rokov preneslo v leto 2020. Najmanjšo realizacijo beležimo pri investicijskih odhodkih, ki so 

bili realizirani v 29,38 %. Nižji delež realizacije se v največji meri navezuje na nerealizirano izvedbo 1. 
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faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Hrastnik in investicije v komunalno urejanje 

OIC Steklarna TKI Hrastnik. Podrobnejše obrazložitve so podane v obrazložitvah posebnega dela 

zaključnega računa. 

4.5 PRORAČUNSKI PRESEŽEK/ PRIMANKLJAJ 

 
Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki občinskega proračuna in 

skupnimi odhodki. V skladu z višjo realizacijo prihodkov in nižjo porabo je realiziran presežek v višini 

184.260,56 EUR. Razlika med prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov  se  prenaša na  

konto 9009 - sredstva na računih iz preteklih let. 

Graf 9: Gibanje stanja sredstev na dan 31.12. preteklih let 

 
 
Stanje na računih predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta. Le-ti 

pokrivajo razliko med prejemki in izdatki za vse namene javne porabe v tekočem letu in predstavljajo 

osnovo za saldiranje vseh prejemkov in izdatkov proračuna, tako da je proračun izravnan in 

uravnotežen. V našem primeru je na koncu leta nastal presežek v višini 207.336,94 EUR, ki bo 

razporejen v leto 2020. 

 
V skladu s sprejetim Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in Zakonom o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2018 in 2029 (ZIPRS1819), izračunavajo institucionalne enote sektorja 

država, ki so uvrščene v sektor S.13 presežke, ki jih morajo porabljati skladno s 5. členom ZFisP. Občine 

presežke proračuna preteklih let v skladu z ZIPRS1819 izračunavajo tako, da izračunane presežke po 

denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila 

glavnic dolga), za neporabljene donacije in za neporabljena namenska sredstva.  

 

V skladu z določbami ZFisP in ZIPRS ugotavljamo, da po tej metodi izračuna nimamo presežkov, saj so 

skupaj obveznosti za neporabljena namenska sredstva, obveznosti za neplačane obveznosti ter 

neporabljene donacije višje, kot znaša celotno stanje sredstev na računu konec leta. 

 

5  OBRAZLOŽITEV IZKAZA RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 

V  Računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje 

kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog. V letu 2019 občina v tej 

bilanci nima evidentiranih prihodkov in odhodkov. 
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6   OBRAZLOŽITEV IZKAZA RAČUN FINANCIRANJA   
 
Račun financiranja izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje glavnic dolgov občine. V veljavnem 

proračunu smo v letu 2019 načrtovali zadolževanje v višini 118.502,00 EUR in odplačilo kreditov 

poslovnim bankam v višini 83.333,00 EUR ter odplačilo dolgoročnih kreditov drugim domačim 

kreditodajalcem (državnemu proračunu) višini 12.092,34 EUR. Realizacija najetih kreditov in odplačilo 

dolga je bila 100 %. Podrobneje prikazujemo v naslednjih grafih in preglednicah. 

 

Pojem dolgoročni kredit pomeni, da črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu in ima 

ročnost daljšo od 365 dni. Pravne osebe javnega sektorja na ravni občin (posredni uporabniki 

občinskega proračuna, med katere sodijo javni zavodi, javni skladi, javne agencije in javni gospodarski 

zavodi, ter javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina in druge pravne osebe, v katerih ima občina 

odločujoč vpliv na upravljanje) se lahko zadolžijo s soglasjem občine ustanoviteljice pod pogoji, ki jih v 

odloku o proračunu določi občinski svet, in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 

neproračunskih virov.  Pravne osebe javnega sektorja na ravni občin v letu 2019 niso bile zadolžene. 

 

Tabela 36: Stanje kreditov na dan 31. 12. 2019 

Oblika zadolžitve Posojilodajalec Znesek 
črpanja 

Datum 
odplačila 

Stanje 
zadolžitve na 

dan 31. 12. 2018 

Stanje 
zadolžitve na 

dan 31. 12. 2019 
Dolgoročni kredit Banka Intesa Sanpaolo  673.611,16 2. 1. 2025 506.944,60 423.611,32 
Dolgoročni kredit EKO sklad 2.530.119,34 31. 7. 2035 2.530.119,34 2.530.119,34 
Dolgoročni kredit MGRT  225.126,00 15. 9. 2027 225.126,00 213.033,66 
Dolgoročni kredit MGRT  118.502,00 15. 9. 2029 118.502,00 118.502,00 
SKUPAJ 3.547.358,50  3.380.691,94 3.285.266,32 

 

Na dan 31. 12. 2019 občina Hrastnik izkazuje 3.285.266,32 EUR neodplačanega dolga, od tega je 

331.535,66 EUR kredita najetega pri državnem proračunu, za sofinanciranje investicij v lokalno javno 

infrastrukturo in investicije posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov 

prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov. Dolg občine se 

je v letu 2019 povečal zaradi dodatnega zadolževanja občine pri državnem proračunu, pri katerem se 

občine lahko zadolžijo za investicije iz drugega odstavka 21. člena ZFO-1 preko zakonske meje 

zadolžitve, ki je določena v 10. b členu ZFO-1 in brez soglasja Ministrstva za finance, za sofinanciranje 

projekta energetske sanacije in prenove objekta Trg borcev NOB 12 na Dolu pri Hrastniku. 

 

Graf 10: Stanje zadolženosti občine po letih 

 
 

Skupna zadolženost občine je konec leta 2019 znašala 3.285.266,00 EUR. Na dan 1. 1. 2019 smo v občini  

imeli 9.154 prebivalcev, kar pomeni, da je bil povprečni dolg na prebivalca 358,89 EUR. Glede na 

predhodno leto se je skupna zadolženost občine povečala za 0,71 %. 
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Tabela 37: Stanje dolga občine na dan 31. 12 .2018 in primerjalni podatki za vse občine  

2018 Občina Hrastnik Vse občine  Delež  
1 2 3 4 

Dolg občin/e 3.262.190,00 714.474.635,00 0,46 
Dolg občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin/e 3.262.190,00 852.858.580,00 0,38 
Število prebivalcev 9.154 2.058.734 0,44 
Dolg občin/e na prebivalca občin/e 356,37 347,05 / 
Dolg občin/e in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin/e na 
prebivalca občin/e 

356,37 414,26 / 

 
Skupna zadolženost občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine je konec leta 2018 znašala 

852,9 milijonov EUR. V Republiki Sloveniji smo na dan 1. 1. 2018 imeli 2.058.734 prebivalcev, kar 

pomeni, da je bil povprečni skupni dolg na prebivalca 414 EUR. Skupni dolg na prebivalca je višji kot 

600 EUR v 27 občinah, od tega imajo 4 občine skupni dolg na prebivalca višji kot 1.000 EUR. 

 

Poleg proračuna izkazuje zadolženost tudi Komunalno stanovanjsko podjetje  d.d., ki je v večinski lasti 

občine. Dolg KSP d.d. se ne evidentira v poslovnih knjigah občine in ne všteva v dovoljeno kvoto 

občinskega zadolževanja po ZFO-1. Po stanju 31. 12. 2019 evidentira podjetje 95.808,00 EUR dolga. 

 

7 POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI 
REALIZACIJI V SKLADU S 40. ČLENOM ZJF 
 
V letu 2019 so pri izvajanju proračuna nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun 

prilagoditi. To smo uredili s spremembami proračuna in rebalansom. 

 

8 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 
47. ČLENOM ZJF 
 
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se 
sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju 
ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan. Med proračunskim letom 2019 ni bilo sprememb 

delovnega področja oz. pristojnosti neposrednega proračunskega uporabnika. 

 

9 POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA 
SPREJETE ZAKONE OZIROMA OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF  
 
Sprememb med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone oziroma občinske odloke v 

skladu s 47. členom ZJF ni bilo. 

 
10 POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE IN REZERVNEGA SKLADA 
 

V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 

rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije so se uporabila za nepredvidene namene, za 

katere v proračunu nismo zagotovili dovolj sredstev oziroma za namene, za katere se je med letom 

izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 

načrtovati. Za te namene je bilo po sprejetem proračunu za leto 2019 zagotovljenih v okviru 

proračunske postavke 4323001, 29.324,00 EUR. Skladno z 9. členom Odloka o proračunu občine 

Hrastnik o uporabi sredstev splošne proračunske rezerve odloča župan, ki je s petimi sklepi 

prerazporedil sredstva v skupni vrednosti 26.427,06 EUR. Razporeditve s splošne proračunske 

rezervacije, konto 409000 - Splošna proračunska rezervacija, so razvidne iz naslednje preglednice.  
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Tabela 38: Prerazporeditve s splošne proračunske rezervacije  

DOKUMENT PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO ZNESEK NAMEN 

Datum Št. sklepa Opis   

16. 9. 2019 0007-2019 PP  4117008 Zasavske lekarne 

Trbovlje 

Konto 432300 Investicijski transferi 

javnim zavodom 

NRP  OB0034-17-0007 

Sofinanciranje  nakupa poslovnega 

prostora lekarna 

676,00 S: V proračunu Občine Hrastnik za leto 2019 je za nakup 
poslovnih prostorov Lekarne center Trbovlje zagotovljenih 
12.139,00 €. Iz predloga prodajne pogodbe pa je razvidno, 
da znaša obveznost občine za nakup poslovnih prostorov 
12.815,00 EUR, zato se predlaga, da se razlika v višini 
676,00 RUT zagotovi iz splošne proračunske rezervacije.  
Na: Obveznost občine za nakup poslovnih prostorov 
Lekarne center Trbovlje je višja za 676,00 EUR, zato je 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.  

11. 10. 2019 0009-2019 PP 4119015 Prevoz otrok v šolo 

Konto 411999 Drugi transferi 

posameznikom in gospodinjstvom 

500,00 S: Strošek za prevoz učenke s Hrastnika v OŠ Zagorje ob 
načrtovanju sredstev ni bil predviden, zato predlagamo 
prerazporeditev v višini 500,00 EUR.  
Na: V šolskem letu 2019/2020 se je v OŠ dr. Slavka Gruma 
Zagorje vključila nova učenka s Hrastnika, ki je upravičena 
do povračila stroškov prevoza v šolo in iz nje. Omenjeni 
strošek ob načrtovanju potrebnih sredstev ni bil 
predviden, zato za zagotovitev plačila predlagamo 
zagotovitev dodatnih sredstev v višini 500,00 EUR.  

27. 11. 2019 0020-2019 PP 4119100 Sofinanciranje vzgoje 

in varstva otrok 

Konto 411921 Plačilo razlike med 

ceno programov v vrtcih in plačili 

staršev 

14.051,06 S: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
predlaga, da se s proračunske postavke 4323001 – Splošna 
proračunska rezervacija (konto: 409000 – Splošna 
proračunska rezervacija) - prerazporedi sredstva v višini 
14.051,06 EUR na proračunsko postavko 4119100– 
Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrok (konto: 411921 – 
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 
staršev).  
Na: Prerazporeditev sredstev je bila predlagana zaradi 
premalo planiranih sredstev in povečanja deleža 
sofinanciranja, ki bremeni občino. 

3. 12. 2019 0021-2019 PP 4004003 Izvršbe, sodni postopki 

idr. 

Konto 402920 Sodni stroški, 

storitve odvetnikov, sodnih 

izvedencev, tolmačev 

10.000,00 S: Zaradi potrebe po pravni pomoči, povezani z izstopom 
družbenice Občine Trbovlje iz družbe Ceroz d.o.o., se je na 
navedeni postavki pojavila potreba po dodatnih sredstvih, 
zato se predlaga prerazporeditev sredstev med 
postavkami.  
Na: Zaradi potrebe po pravni pomoči, povezani z izstopom 
družbenice  Občine Trbovlje iz družbe Ceroz d.o.o., se je na 
navedeni postavki pojavila potreba po dodatnih sredstvih, 
zato se predlaga prerazporeditev sredstev med 
postavkami. 

11. 12. 2019 0031-2019 PP 4213001 Javna razsvetljava – 

poraba elektr. energije 

Konto 402200 Električna energija 

1.200,00 S: Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
predlaga, da se s proračunske postavke 4323001 - Splošna 
proračunska rezervacija (konto: 409000 - Splošna 
proračunska rezervacija), prerazporedi sredstva v višini 
1.200,00 EUR na proračunsko postavko 4213001 - Javna 
razsvetljava – poraba elektr .energije (konto: 402200 - 
Električna energija). Na: Zaradi večjih stroškov na postavki 
javne razsvetljave se predlaga prerazporeditev z  
navedenih postavk. 

 
Tabela 39: Prerazporeditve splošne proračunske rezervacije med področji 
 

PK Opis 
Sprejeti 

proračun 2019 
Prerazporeditve 

Veljavni 
proračun 2019 

Proračunska 
rezervacija 

1 2 3  4 5 6 

01 Politični sistem 117.216,06 1.193,97 118.410,03 
 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 7.480,00 0,00 7.480,00 
 

04 
Skupne administrativne službe in splošne 
javne storitve 181.435,00 26.394,51 207.829,51 10.000,00 

06 Lokalna samouprava 1.168.539,88 -18.588,48 1.149.951,40 
 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 226.802,00 0,00 226.802,00 
 

10 Trg dela in delovni pogoji 58.719,00 -10.300,00 48.419,00 
 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 19.700,00 0,00 19.700,00 
 

12 
Pridobivanje in distribucija energetskih 
surovin 158.506,36 0,00 158.506,36 

 
13 

Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije 1.023.874,00 1.200,00 1.025.074,00 1.200,00 

14 Gospodarstvo 78.828,33 0,00 78.828,33 
 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 690.255,05 -26.700,00 663.555,05 
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16 
Prostorsko planiranje in stanovanjsko 
komunalna dejavnost 2.630.458,31 17.221,48 2.647.679,79 

 
17 Zdravstveno varstvo 275.554,20 900,00 276.454,20 676,00 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 791.451,30 1.000,00 792.451,30 
 

19 Izobraževanje 1.764.710,00 36.854,58 1.801.564,58 14.551,06 

20 Socialno varstvo 893.890,09 -3.425,00 890.465,09 
 

22 Servisiranje javnega dolga 8.600,00 0,00 8.600,00 
 

23 Intervencijski programi in obveznosti 180.972,00 -25.751,06 155.220,94 
  SKUPAJ 10.276.991,58 0,00 10.276.991,58 26.427,06 

 

Občina Hrastnik ima na osnovi določb Zakona o javnih financah oblikovan Rezervni sklad. Za leto 2019 

je bilo s sprejetim proračunom načrtovano, da bo iz proračunske postavke 4323002 - Posebna 

proračunska rezerva, izločitev v sklad za oblikovanje sklada,  namenjenih 92.648,00 EUR, kar je bilo tudi 

realizirano. Poraba in saldo sredstev sta razvidna iz tabele v nadaljevanju.  

 

Tabela 40: Oblikovanje in poraba sredstev rezervnega sklada Občine Hrastnik v letu 2019 

 
 

Načrtovani 
prihodki/ 
odhodki 2019 

Realizirani 
prihodki 
30. 12. 2019 

Realizirani 
odhodki 
31. 12. 2019 

 
PRIHODKI 

   

Saldo 1. 1. 2019 5.809,29 5.809,29  
Oblikovanje sklada – izločitev s PP 4323002 92.648,01 92.648,01  
Skupaj prihodki 98.457,30 98.457,30  
 
ODHODKI 

   

Sanacija brežine LC 1220100 Hrastnik-Radeče 
Povračilo prevozov pitne vode v sistem KS Turje-Gore 
Vzpostavitev vodo oskrbe zaradi neurja 
Intervencija ob neurju LC 122131 Krnice 29 
Povračilo stroškov ob odpravi posledic ob neurju 
Intervencije in odprave posledic neurja 

1.034,56 
14.164,20 

5.564,13 
7.519,59 
5.166,00 

48.768,91 

 
 

1.034,56 
14.164,20 

5.564,13 
7.519,59 
5.166,00 

48.768,91 
Skupaj
 
 odhodki 82.217,39  82.217,39 
Saldo na kartici 31. 12. 2019         

16.239,91 
 

Iz zgornje tabele je razvidno koriščenje sredstev po namenih v višini 82.217,39 EUR. Na dan 31. 12. 

2019 ostaja nerazporejenih sredstev v višini 16.239,91 EUR. 

 
11 PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA 
 
44. člen Zakona o javnih financah omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva 

prenesejo v proračun naslednje leto. Poraba prihodkov s 4. člena Odloka o proračunu Občine Hrastnik 

za leto 2019 je bila uporabljena za namene, kot so določeni. Na zadnji dan leta 2019 izkazujemo 

neporabljena namenska sredstva, katera prikazujemo v nadaljevanju. 

 

Namenski prihodki proračuna, ki so določeni tudi v 43. členu ZJF, so bili v letu 2019 realizirani 
in v skladu s področno zakonodajo in 80. členom ZJF  porabljeni v naslednjih višinah in za 
namene, kot sledi v naslednjih tabelah. 
 

 Prihodki od okoljskih dajatev  

 

Prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter prihodki od 

okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so bili v celoti porabljeni za 
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namene kot je določeno z zakonom in odlokom. Neporabljenih sredstev s tega naslova na zadnji dan leta 

2019 nismo imeli. 

 

Tabela 41: Namenski prihodki in odhodki v letu 2019 – okolijske dajatve 

  
TAKSA - VODA TAKSA - ODPADKI 

  PRIHODKI 2019 109.958,07 99.289,04 

  Prenos iz 2018  0,00 68.542,16 
  SKUPAJ PRIHODKI 2019  109.958,07 167.831,20 

  SKUPAJ ODHODKI 2019 109.958,07 167.831,20 

RF 2016 Odplačilo glavnice CČN (73,5 %) 61.249,96   0,00 

4215009 Ravnanje z odpadno vodo 29.408,09 86.713,01 

4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov 19.300,02   0,00 

4215013 Ravnanje z odpadki   0,00 50,95 

4215011 Stroški javne službe Ceroz   0,00 216,96 

4216102 Obnove in investicijska vlaganja - voda   0,00 80.850,28 

  OSTANEK 0,00 0,00 

 

Prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter prihodki od 

okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so bili v celoti porabljeni za 

namene kot je določeno z zakonom in odlokom. Neporabljenih sredstev s tega naslova na zadnji dan leta 

2019 nismo imeli. 

 

 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 

 

V letu 2019 smo od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest realizirali prihodke v višini 2.266,22 EUR. 

Namenske prejemke smo namenili za namenske izdatke v višini 2.266,22 EUR. Ostanka sredstev s tega 

naslova ni bilo. Celotna poraba na PP 4211001 - vzdrževanje gozdnih cest je bila v letu 2019 v višini 

4.903,38 EUR. 

 

 Najemnina od oddaje poslovnih prostorov v lasti občine v najem,  zakupnin  in 
služnostnih pravic 

 
Tabela 42: Prihodki in odhodki z naslova oddaje poslovnih prostorov, zakupnin in služnostnih pravic 

Konto Prihodki 2019                                                                                              57.161,87  
710301 Prihodki od oddaje poslovnih prostorov                                    44.188,55 
710305 Prihodki od zakupnin                                                                       1.185,75 
del 714100 Drugi nedavčni prihodki                                                                  11.256,72 
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice 530,85 
PP Odhodki 2019                                                                                                                                     57.161,87 
4004100     Tekoče vzdrževanje posl.pr.       41.420,68 
4004101    Investicijska vlaganja v poslovne prostore   0,00 
del OU 4006003  Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 15.741,19 
 Ostanek 2019 0,00 

 
 Požarna taksa 

 
V skladu z določbami 59. in 60. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12)  zavarovalnice vplačujejo požarno takso v višini do 20 % od vsote 

požarnih premij, del tega prejmejo lokalne skupnosti. V letu 2019 smo s tega naslova prejeli 17.508,74 

EUR. V skladu s prejemki je bila realizirana tudi poraba, ki je v skladu z 60. členom zakona namenska in 

se namenja za nabavo gasilske opreme. Prenosov v letu 2019 s tega naslova ni bilo. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3292
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 Komunalni prispevek 

 

V skladu z določbami 84. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 

US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) se prihodki od komunalnega prispevka uporabijo kot 

namenski vir za financiranje gradnje komunalne opreme. 

 

Tabela 43: Prihodki in odhodki z naslova komunalnega prispevka 

Konto Prihodki 2019                                                                                              43.553,23  
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov                                    43.553,23 
PP Odhodki 2019                                                                                                                                     43.553,23 
4216021 Urejanje območja OIC Steklarna - TKI       0,00 
4216004 Načrti in druga projektna dokumentacija 43.553,23 
 Ostanek 2019 0,00 

 

 Prihodki od koncesije za trajno gospodarjenje z divjadjo 

 
V letu 2019 smo od koncesije za trajno gospodarjenje z divjadjo realizirali prihodke v višini 591,14 EUR. 

Namenske prejemke smo namenili za namenske izdatke za ohranjanje narave, za lovske družine, v višini 

583,57 EUR. S tega naslova beležimo ostanek sredstev v višini 7,57 EUR, ki je vključen v proračun 2020. 

 
 Donacije 

 
Tabela 44: Prihodki in odhodki z naslova donacij 

Konto Prihodki 2019                                                                                              21.000,00  
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                                    21.000,00 
PP Odhodki 2019                                                                                                                                     21.000,00 
4213100 Vzdrževanje občinskih cest       21.000,00 
 Ostanek 2019 0,00 

 
 Prihodki od podeljenih koncesij (brez divjadi) 

 
Tabela 45: Prihodki in odhodki od podeljenih koncesij 

Konto Prihodki 2019                                                                                              44.585,01  
del 7103 Prihodki od koncesij 44.585,01 
PP Odhodki 2019                                                                                                                                     44.585,01 
4007007   Sofinanciranje nakupa opreme, vozil in drugo (Gasilska zveza)       12.800,00 
 Investicijska vlaganja  31.785,01 
 Ostanek 2019 0,00 

 
 Prihodki od rente za KS Marno (Ceroz d.o.o.) 

V letu 2019 smo od družbe Ceroz d.o.o. od rent prejeli 46.945,44 EUR prihodkov, ki so namenjene KS 

Marno. Tekoča poraba od rent je bila v letu 2019 v višini 21.187,14 EUR. S tega naslova je ostanka z leta 

2019 v višini 25.758,30 EUR, ki je prenesen v proračun leta 2020. Ceroz d.o.o. dolguje rente za pretekla 

leta v višini 136.221,88 EUR. 

 
Tabela 46: Prihodki in odhodki od rente Ceroz d.o.o. za KS Marno 

Konto Prihodki 2019                                                                                              46.945,44  
7141994 Prihodki od rent 46.945,44 
PU/Konto Odhodki 2019                                                                                                                                      
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave       21.187,14 
 Ostanek 2019 25.758,30 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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 Stanovanjsko  področje 

 

Sredstva od oddaje stanovanj v lasti občine so se porabljala v skladu s področnim zakonom, razlika pa je 

bila v skladu z 80. členom ZJF namenjena za energetsko sanacijo in prenova objekta Trg borcev NOB 12.  

 

Tabela 47: Prihodki in odhodki s stanovanjskega področja 

Konto Prihodki Realizacija 2019 

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja  379.421,03 

 Prenos sredstev iz leta 2018  29.372,98 

  Skupaj prihodki  408.794,01 

  Odhodki    

4116001 Tekoče vzdrževanje stanovanj  181.187,05 

4116002 Investicijsko vzdrževanje stanovanj  85.766,03 

550101 Odplačilo glavnic stanovanjskih kreditov(26,5 %)  22.083,32 

403101 Plačilo obresti stanovanjskih kreditov  996,15 

OB034-18-0001 Energetska sanacija in prenova objekta Trg borcev NOB 12  118.761,46 

  Skupaj odhodki  408.794,01 

  Prenos neporabljenih sredstev  v leto 2020  0,00 

 

 Prihodki od prodaje stvarnega premoženja 

 
Tabela 48: Prihodki in odhodki od prodaje stvarnega premoženja 

Konto Prihodki 2019                                                                                              31.298,04  
7141994 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, druge opreme, 

stavbnih zemljišč 
31.298,04 

PU/Konto Odhodki 2019                                                                                                                                     31.298,04 
OB034-18-0001 Energetska sanacija in prenova objekta Trg borcev NOB 12 31.298,04 
 Ostanek 2019 0 

 

12 PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET 
 
Pojem obveznosti iz preteklih let je treba razumeti v najširšem pomenu. To so lahko obveznosti, ki so 

zapadle v plačilo že v preteklem letu, te pa iz različnih razlogov niso bile plačane v breme proračuna 

preteklega leta ali celo predhodnih let (npr. že drugo leto zapored so to 10 % zadržki). Lahko pa gre tudi 

za obveznosti, ki so bile prevzete obveznosti v preteklih letih pa v tekočem letu zapadejo v plačilo. Ob 

koncu leta 2018 je bilo evidentiranih v bruto bilanci 883.948,82 EUR zapadlih in nezapadlih obveznosti, 

in sicer: 21.927,11 EUR zapadlih neplačanih obveznosti ter 862.021,71 EUR nezapadlih obveznosti. 

Večino zapadlih evidentiranih obveznosti, ki so bile izkazane v proračunskih knjigah, smo poravnali na 

začetku leta 2019. Vse neporavnane obveznosti iz preteklih let so bile v letu 2019 poravnane. 

 

Tabela 49: Zapadle obveznosti posameznega NPU 

PU Opis 
Zapadle 

obveznosti tekoče 

Zapadle 
obveznosti 

investicijske 

Skupaj 

1 2 3 4 5 

10 Občinski svet 0,00 0,00 0,00 

10 Občinski svet 0,00 0,00 0,00 

20 Nadzorni odbor 0,00 0,00 0,00 

20 Nadzorni odbor 0,00 0,00 0,00 

30 Župan 0,00 0,00 0,00 
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30 Župan 0,00 0,00 0,00 

40 Oddelek za splošne zadeve 0,00 0,00 0,00 

41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 21.927,11 0,00 21.927,11 

42 Oddelek za prostor, okolje in javne gosp. službe 0,00 0,00 0,00 

43 Oddelek za proračun in finance 0,00 0,00 0,00 

50 Krajevna skupnost Rudnik 0,00 0,00 0,00 

51 Krajevna skupnost Steklarna 0,00 0,00 0,00 

52 Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku 0,00 0,00 0,00 

53 Krajevna skupnost Marno 0,00 0,00 0,00 

54 Krajevna skupnost Turje-Gore 0,00 0,00 0,00 

55 Krajevna skupnost Kovk 0,00 0,00 0,00 

56 Krajevna skupnost Boben 0,00 0,00 0,00 

57 Krajevna skupnost Prapretno 0,00 0,00 0,00 

58 Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč 0,00 0,00 0,00 

59 Krajevna skupnost Podkraj 0,00 0,00 0,00 

    21.927,11 21.927,11 21.927,11 

 
 
13 VKLJUČITVE NOVIH OBVEZNOSTI V FINANČNI NAČRT NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 
 
Vključitev novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 41. členom ZJF ni bilo. 
 
14 VIŠINA IZDANIH IN UNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKOV 
IZ NASLOVA POROŠTEV IZ PRISTOJNOSTI NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 
 
Občina Hrastnik v letu 2019 ni izdala niti unovčila poroštev javnih podjetij in javnih zavodov. 
 
15 POROČILO O PRERAZPOREDITVAH ZNOTRAJ FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH 
UPORABNIKOV  
 
Na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2019 ima župan pooblastilo, da na 

predlog oddelkov občinske uprave odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi 

programskimi področji, vendar skupno povečanje oziroma zmanjšanje ne  sme presegati 20  %  obsega  

posameznega področja programa. 

 

Župan je v letu 2019 izdal 31 sklepov o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami 

znotraj posameznih finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov v skupni vrednosti 

121.380,13 EUR. 

 

Odobrene so bile  prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami v Posebnem delu 

proračuna v  finančnem načrtu  Občinskega sveta, Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo,  

Oddelka za splošne zadeve in  Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe. Ustrezne 

prerazporeditve  so se opravile tudi v  Splošnem delu proračuna in Načrtu razvojnih programov 2019-

2022. V nadaljevanju prikazujemo seznam sklepov župana o prerazporeditvah z obrazložitvami.

 



OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA    HHHHRRRRAAAASSSSTTTTNNNNIIIIKKKK
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik

SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREDITVAH   OD 1.1. DO 31. 12. 2019SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREDITVAH   OD 1.1. DO 31. 12. 2019SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREDITVAH   OD 1.1. DO 31. 12. 2019SEZNAM SKLEPOV ŽUPANA O PRERAZPOREDITVAH   OD 1.1. DO 31. 12. 2019

Kriteriji:
Datum od: 01.01.2019
Datum do: 31.12.2019

Stran 1

Datum 05.03.2020

Prerazporeditve proračunskih sredstev s sklepi župana na osnovi 5. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2019:

Datum
DOKUMENTDOKUMENTDOKUMENTDOKUMENT PRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKEPRERAZPOREDITVE S POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKOPRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO NAMENNAMENNAMENNAMEN

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEKZNESEKZNESEKZNESEK

v EUR

19.02.2019 0001-2019 71,001018001 Stroški objav v medijihPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

1001200 Občinska volilna komisijaPP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

S: Zaradi pokritja stroškov vzvezi z
izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva na
PP 1001200, zato se le-ta prerazporedijo
iz PP 1018001.1
Na: Zaradi pokritja stroškov vzvezi z
izvedbo lokalnih volitev v letu 2018 je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva v
predlagani višini.

19.02.2019 0001-2019 70,003004001 Pokroviteljstva in sofinanciranja prireditevPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

3004002 Protokolarni stroškiPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

S: Zaradi premalo načrtovanih sredstev in
izkazanih potreb po dodatnbih sredstvih
na pp 3004002, se le-ta zagotovijo iz PP
3004001.
Na: Zaradi premalo načrtovanih sredstev
in izkazanih potreb je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva.

19.02.2019 0001-2019 272,004004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorovPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženjaPP   
402203 Voda in komunalne storitveKONTO

S: Zaradi večjih obratovalnih stroškov na
PP 4004004  je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva, zato se prerazporedijo
iz te postavko.
Na: Zaradi večjih obratovalnih stroškov je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva.

19.02.2019 0001-2019 100,004120017 Pomoč staršem ob rojstvu otrokPP   
411103 Darilo ob rojstvu otrokaKONTO

4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanovPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Zaradi premalo načrtovanih sredstev za
pogrebne stroške  občanov brez svojcev
na PP 4120004 se  dodatna sredstva
zagotovijo iz PP 4120017.
Na: Zaradi premalo načrtovanih sredstev
za pogrebne stroške  občanov brez
svojcev je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva v vošini 100,00 evrov.

22.02.2019 0002-2019 5.973,004215013 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadkiPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB034-12-0009 OBNOVE IN INV. VLAGANJA V GJS-ODPADKINRP  

4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukturePP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB034-08-0010 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOVNRP  

S: Zaradi nepredvidenih potreb na CČN je
potrebno zagotoviti sredstva za nakup
potopne črpalke za povratno blato na  PP
4215006, zato se predlaga
prerazporeditev iz PP 4215013, pri
proračunu za 2019 pa se ta sredstva na
postavko vrnejo.
Na: Zaradi nepredvidenih potreb na CČN
je potrebno zagotoviti sredstva za nakup
potopne črpalke za povratno blato, zato
se predlaga prerazporeditev iz PP
4215013, pri proračunu za 2019 pa se ta
sredstva na postavko vrnejo.
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06.03.2019 0003-2019 83,054216001 Prostorsko načrtovanjePP   
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opremeKONTO

4216103 Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastrukturePP   
402512 Zavarovalne premije za opremoKONTO

S: Zaradi premalo planiranih sredstev na
PP 4216103  za plačilo zapadlih stroškov
zavarovanja GJI je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva v višini 83,05 evrov.
Na: Zaradi premalo planiranih sredstev  
za plačilo zapadlih stroškov zavarovanja
GJI je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva v višini 83,05 evrov.

06.03.2019 0003-2019 551,184216001 Prostorsko načrtovanjePP   
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opremeKONTO

4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mestPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

S: Zaradi premalo planiranih sredstev na
PP 4216104  za plačilo zapadlih stroškov
plakatiranja je potrebno zagotoviti
dodatna sredstva v višini 551,18 evrov.
Na: Zaradi premalo planiranih sredstev  
za plačilo zapadlih stroškov plakatiranja je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva .

16.07.2019 0004-2019 400,004007002 Sofinanciranje dejavnosti društev na podr.CZPP   
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Zaradi potreb po dodatnih sredstvih na
PP 4007001 za povračilo nadomestila
plače med opravljanjem nalog zaščite,
reševanja in pomoči se sredstva
prerazporedijo na to PP.
Na: Zaradi potreb po dodatnih sredstvih
na PP 4007001 za povračilo nadomestila
plače med opravljanjem nalog zaščite,
reševanja in pomoči se sredstva
prerazporedijo iz drugih PP.

16.07.2019 0004-2019 200,004007004 Stroški operativnega delovanja enot civilne zaščitePP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Zaradi potreb po dodatnih sredstvih na
PP 4007001 za povračilo nadomestila
plače med opravljanjem nalog zaščite,
reševanja in pomoči se sredstva
prerazporedijo na to PP.
Na: Zaradi potreb po dodatnih sredstvih
na PP 4007001 za povračilo nadomestila
plače med opravljanjem nalog zaščite,
reševanja in pomoči se sredstva
prerazporedijo iz drugih PP.

16.07.2019 0004-2019 200,004007008 Stroški intervencij ob narav. in dr. nesrečahPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

4007001 Sredstva za redno dejavnost CZPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Zaradi potreb po dodatnih sredstvih na
PP 4007001 za povračilo nadomestila
plače med opravljanjem nalog zaščite,
reševanja in pomoči se sredstva
prerazporedijo na to PP.
Na: Zaradi potreb po dodatnih sredstvih
na PP 4007001 za povračilo nadomestila
plače med opravljanjem nalog zaščite,
reševanja in pomoči se sredstva
prerazporedijo iz drugih PP.
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09.08.2019 0005-2019 1.500,004120002 Oskrbnine v socialnih zavodihPP   
411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO

4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanovPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Zaradi premalo načrtovanih sredstev
na PP 4120004 za pokop nepremožnih
občanov je potrebno zagotoviti dodatna
sredstva iz PP 4120002 Oskrbnine v
socialnih zavodih.
Na: Zaradi premalo načrtovanih sredstev
za pokop nepremožnih občanov je
potrebno zagotoviti dodatna sredstva iz
PP 4120002 Oskrbnine v socialnih
zavodih.

29.08.2019 0006-2019 35,004216103 Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastrukturePP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mestPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

S: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
za plačilo stroškov plakatiranja za društva
se predlaga zagotovitev dodatnih sredstev
iz PP 4216103.
Na: Zaradi premalo zagotovljenih sredstev
za plačilo stroškov plakatiranja za društva
se predlaga zagotovitev dodatnih sredstev
iz PP 4216103.

09.10.2019 0008-2019 1.000,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   
411908 Denarne nagrade in priznanjaKONTO

1018004 Občinsko glasiloPP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

S: Zaradi višjih stroškov oblikovanja in
raznosa  glasila Hrastov list, planirana
sredstva ne zadoščajo za kritje vseh
stroškov, zato je predlagano, da se na
postavki zagotovijo dodatna sredstva v
višini 1.000,00 €.
Na: V letu 2019 bodo izšle tri številke
Hrastovega lista (namesto siceršnjih
štirih), zato so bila sredstva na tej
postavki znižana na 9.000,00 € (s sicer
predvidenih 11.900,00 €). Zaradi višjih
stroškov oblikovanja glasila in raznosa
slednjega (kot tiskovina), navedena
sredstva ne zadoščajo za kritje vseh
stroškov, zato je predlagano, da se na
postavki zagotovijo dodatna sredstva.

16.10.2019 0010-2019 1.000,004216009 Manjša vzdrževalna dela na komunalni infr.PP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

4216104 Plakatiranje in nameščanje plakatnih mestPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

S: Zaradi večjega obsega plakatiranja za
društva, predlaga Oddelek za prostor,
okolje in gospodarske javne službe,
prerazporeditev sredtev v višini 1.000,00
EUR.
Na: Zaradi večjega obsega plakatiranja za
društva Oddelek za prostor, okolje in
gospodarske javne službe predlaga, da se
s proračunske postavke 4216009 (konto:
402503) - Manjša vzdrževalna dela na
komunalni infr., prerazporedi sredstva v
višini 1.000,00 EUR na proračunsko
postavko 4216104 (konto:402099) -
Plakatiranje in nameščanje plakatnih
mest.
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05.11.2019 0011-2019 2.300,004120002 Oskrbnine v socialnih zavodihPP   
411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO

4120011 Pomoč na domuPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo predlaga prerazporeditev
sredstev v višini 2.300,00 €, zaradi razlike
med načrtovanimi in porabljenimi
sredstvi.
Na: Prerazporeditev sredstev je
predlagana zaradi razlike med
načrtovanimi in porabljenimi sredstvi.

05.11.2019 0012-2019 200,004004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorovPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

5406001 Dejavnost KS Turje-GorePP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

S: Oddelek za splošne zadeve predlaga,
zaradi razlike med načrtovanimi in
porabljenimi sredstvi, prerazporeditev
sredstev v išini 200,00 EUR.
Na: Prerazporeditev sredstev je
predlagana zaradi razlike med
načrtovanimi in porabljenimi sredstvi.

13.11.2019 0013-2019 17.954,744120002 Oskrbnine v socialnih zavodihPP   
411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO

4119003 OŠ NH Rajka - redni transferiPP   
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitveKONTO

S: Zaradi višjih stroškov od planiranih
(zaradi višjih stroškov vzdrževanja
objektov osnovne šole) predlagamo
prerazporeditev v višini 17.954,74 EUR.
Na: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi višjih stroškov
ogrevanja, elektrike, komunale in drugih
pogodbeno določenih stroškov kritja, s
strani Občine Hrastnik, v Osnovni šoli
narodnega heroja Rajka Hrastnik.

15.11.2019 0014-2019 3.660,004004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorovPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

4006002 Materialni stroški za delovanje občinske upravePP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

S: Zaradi potrebe po svetovanju s
področja javnih naročil, ki so povezani s
tremi tekočimi projekti (Gradnja novega
gasilskega doma na Dolu pri Hrastniku,
Sanacija plazu Zajec na Dolu pri
Hrastniku, Rekonstrukcija lokalne ceste v
Šavno Peč) se je na zgoraj navedeni
postavki pojavila potreba po dodatnih
sredstvih, zato se predlaga
prerazporeditev sredstev med
postavkami.
Na: Prerazporeditev se predlaga zaradi
potrebe po svetovanju s področja javnih
naročil, ki so povezani s tremi tekočimi
projekti (Gradnja novega gasilskega doma
na Dolu pri Hrastniku, Sanacija plazu
Zajec na Dolu pri Hrastniku,
Rekonstrukcija lokalne ceste v Šavno
Peč).

19.11.2019 0015-2019 616,001004002 Nagrade po občinskem odlokuPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

1001002 Stroški sej odborov in komisij OS in drugihPP   
402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO

S: Za prerazporeditev sredstev se
predlaga zaradi razlike med načrtovanimi
in porabljenimi sredstvi na PP 1001002 -
Stroški sej odborov in komisij OS in
drugih, v višini 616,00 EUR.
Na: Za prerazporeditev sredstev se
predlaga zaradi razlike med načrtovanimi
in porabljenimi sredstvi.
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20.11.2019 0016-2019 18.500,004215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS - ravnanje z odpadno vodoPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB034-10-0002 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-RAVNANJE Z.ODP.VODONRP  

4216102 Obnove in investicijska vlaganja  v GJS - vodooskrbaPP   
420501 ObnoveKONTO
OB034-09-0004 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBANRP  

S: Oddelek za prostor, okolje in
gospodarske javne službe predlaga, da se
s proračunske postavke 4215009 -
Obnove in investicijska vlaganja v GJS -
ravnanje z odpadno vodo (konto: 420500
- Investicijsko vzdrževanje in izboljšave),
NRP: OB034-10-0002 - Obnova in inv.
vlaganja v GJS - ravnanje z odp. vodo
prerazporedi sredstva v višini 18.500,00
EUR na proračunsko postavko 4216102 -
Obnove in investicijska vlaganja  v GJS -
vodooskrba (konto: 420501- Obnove),
NRP: Obnova in inv. vlaganja v GJS -
vodooskrba, zaradi večjih potreb po
obnovah na vodooskrbnem sistemu je
potrebna zagotovitev dodatnih sredstev.
Na: Zaradi večjih potreb po obnovah na
vodooskrbnem sistemu je potrebna
zagotovitev dodatnih sredstev.

20.11.2019 0017-2019 6.000,004216300 Obnove in investicijska vlaganja v GJS- pokopališčaPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB034-10-0003 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-POKOP.NRP  

4216102 Obnove in investicijska vlaganja  v GJS - vodooskrbaPP   
420501 ObnoveKONTO
OB034-09-0004 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBANRP  

S: Oddelek za prostor, okolje in
gospodarske javne službe predlaga, da se
s proračunske postavke 4216300 -
Obnove in investicijska vlaganja v GJS-
pokopališča (konto: 420500 -
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave),
NRP: OB034-10-0002 - OBNOVA IN INV.
VLAGANJA V GJS-POKOP. prerazporedi
sredstva v višini 15.500,00 EUR na
proračunsko postavko 4216102 - Obnove
in investicijska vlaganja  v GJS -
vodooskrba (konto: 420501- Obnove),
NRP: OB034-09-0004 - Obnova in inv.
vlaganja v GJS - vodooskrba, zaradi večjih
potreb po obnovah na vodooskrbnem
sistemu je potrebna zagotovitev dodatnih
sredstev.
Na: Zaradi večjih potreb po obnovah na
vodooskrbnem sistemu je potrebna
zagotovitev dodatnih sredstev.
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20.11.2019 0018-2019 8.200,004215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukturePP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB034-08-0010 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOVNRP  

4216102 Obnove in investicijska vlaganja  v GJS - vodooskrbaPP   
420501 ObnoveKONTO
OB034-09-0004 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-VODOOSKRBANRP  

S: Oddelek za prostor, okolje in
gospodarske javne službe predlaga, da se
s proračunske postavke 4215006 -
Izvedba kanalizacijskih priključkov z
obnovo komunalne infrastrukture (konto:
420401 - Novogradnje), NRP:
OB034-08-0010 - IZVEDBA
KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV
prerazporedi sredstva v višini 8.200,00
EUR na proračunsko postavko 4216102 -
Obnove in investicijska vlaganja  v GJS -
vodooskrba (konto: 420501- Obnove),
NRP: OB034-09-0004 - Obnova in inv.
vlaganja v GJS - vodooskrba.
Na: Zaradi večjih potreb po obnovah na
vodooskrbnem sistemu je potrebna
zagotovitev dodatnih sredstev.

20.11.2019 0019-2019 500,004216009 Manjša vzdrževalna dela na komunalni infr.PP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektovKONTO

4216006 Izobešanje in obnova zastavPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

S: Oddelek za prostor, okolje in
gospodarske javne službe predlaga, da se
s proračunske postavke 4216009 - Manjša
vzdrževalna dela na komunalni infr.
(konto: 402503 - Tekoče vzdrževanje
drugih objektov) prerazporedi sredstva v
višini 500,00 EUR na proračunsko
postavko 4216006 - Izobešanje in obnova
zastav (konto: 402099- Drugi splošni
material in storitve).
Na: Zaradi večjih stroškov pri izvajanju
javne službe izobešanja zastav se je
pojavila potreba po zagotovitvi dodatnih
sredstev.

05.12.2019 0022-2019 4.348,784116001 Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanjPP   
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitveKONTO

4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševKONTO

S: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi premalo planiranih
sredstev in povečanja deleža
sofinanciranja, ki bremeni občino. 
Na: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi premalo planiranih
sredstev in povečanja deleža
sofinanciranja, ki bremeni občino. 

09.12.2019 0023-2019 2.147,164120015 Financiranje družinskega pomočnikaPP   
411922 Izplačila družinskemu pomočnikuKONTO

4120011 Pomoč na domuPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo predlaga, da se s
proračunske postavke 4120015 –
Financiranje družinskega pomočnika
(konto: 411922 – Izplačila družinskemu
pomočniku) - prerazporedi sredstva v
višini 2.147,16 EUR na proračunsko
postavko 4120011 – Pomoč na domu
(konto: 411999 – Drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom).
Na: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi premalo planiranih
sredstev.
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09.12.2019 0024-2019 5.000,004120009 Javna delaPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

4120011 Pomoč na domuPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo predlaga, da se s
proračunske postavke 4120009 – Javna
dela (konto: 411999 – Drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom) -
prerazporedi sredstva v višini 5.000,00
EUR na proračunsko postavko 4120011 –
Pomoč na domu (konto: 411999 – Drugi
transferi posameznikom in
gospodinjstvom),
Na: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi premalo planiranih
sredstev.

09.12.2019 0025-2019 5.129,744116001 Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanjPP   
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitveKONTO

4120011 Pomoč na domuPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi premalo planiranih
sredstev.
Na: Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo predlaga, da se s
proračunske postavke 4116001 – Tekoči
stroški upravljanja in vzdrževanja
stanovanj (konto: 402113 – Geodetske
storitve, parcelacije, cenitve in druge
podobne storitve) - prerazporedi sredstva
v višini 5.129,74 EUR na proračunsko
postavko 4120011 – Pomoč na domu
(konto: 411999 – Drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom),

09.12.2019 0026-2019 2.600,004006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganjaPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB034-06-0076 INVESTICIJSKA VLAGANJA V OBČINSKO ZGRADBONRP  

3004003 KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMIPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

S: Prerazporeditev se predlaga zaradi
višjih stroškov povezanih s
komuniciranjem z javnostjo preko
sodialnih omrežij.
Na: Prerazporeditev se predlaga zaradi
višjih stroškov povezanih s
komuniciranjem z javnostjo preko
sodialnih omrežij.

09.12.2019 0027-2019 1.000,004006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganjaPP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO
OB034-06-0075 NABAVA OPREME UPRAVANRP  

3004003 KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMIPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

S: Prerazporeditev se predlaga zaradi
višjih stroškov povezanih s
komuniciranjem z javnostjo preko
socialnih omrežij.
Na: Prerazporeditev se predlaga zaradi
višjih stroškov povezanih s
komuniciranjem z javnostjo preko
socialnih omrežij.

09.12.2019 0028-2019 1.000,004006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganjaPP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO
OB034-06-0075 NABAVA OPREME UPRAVANRP  

4004005 Posebne javne prireditvePP   
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovamKONTO

S: Prerazporeditev se predlaga zaradi
višjih stroškov povezanih s
sofinanciranjem prireditev.
Na: Prerazporeditev se predlaga zaradi
višjih stroškov povezanih s
sofinanciranjem prireditev.
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11.12.2019 0029-2019 10.000,004006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevkiPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

4004003 Izvršbe, sodni postopki idr.PP   
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugihKONTO

S: Zaradi potrebe po pravni pomoči,
povezani s svetovanjem glede družbe
Ceroz d.o.o., se je na zgoraj navedeni
postavki pojavila potreba po dodatnih
sredstvih, zato se predlaga
prerazporeditev sredstev med
postavkami.
Na: Zaradi potrebe po pravni pomoči,
povezani s svetovanjem glede družbe
Ceroz d.o.o., se je na zgoraj navedeni
postavki pojavila potreba po dodatnih
sredstvih, zato se predlaga
prerazporeditev sredstev med
postavkami.

11.12.2019 0030-2019 7.270,514006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevkiPP   
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnostKONTO

4004003 Izvršbe, sodni postopki idr.PP   
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugihKONTO

S: Zaradi potrebe po pravni pomoči,
povezani s svetovanjem glede družbe
Ceroz d.o.o., se je na zgoraj navedeni
postavki pojavila potreba po dodatnih
sredstvih, zato se predlaga
prerazporeditev sredstev med
postavkami.
Na: Zaradi potrebe po pravni pomoči,
povezani s svetovanjem glede družbe
Ceroz d.o.o., se je na zgoraj navedeni
postavki pojavila potreba po dodatnih
sredstvih, zato se predlaga
prerazporeditev sredstev med
postavkami.

16.12.2019 0032-2019 900,004120009 Javna delaPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

4120012 Zdravstveno zavarovanje občanov - 15. člen ZZZPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

S: Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo predlaga, da se s
proračunske postavke 4120009 – Javna
dela (konto: 411999 – Drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom) -
prerazporedi sredstva v višini 900,00 EUR
na proračunsko postavko 4120012 –
Zdravstveno zavarovanje občanov - 15.
člen ZZZ (konto: 411999 – Drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom).

Na: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi premalo planiranih
sredstev.
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23.12.2019 0033-2019 5.560,004119016 ŠtipendijePP   
411701 Kadrovske štipendijeKONTO

4119100 Sofinanciranje vzgoje in varstva  otrokPP   
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starševKONTO

S: Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo predlaga, da se s
proračunske postavke 4119016 –
Štipendije (konto: 411701 – Kadrovske
štipendije) - prerazporedi sredstva v višini
5.560,00 EUR na proračunsko postavko
4119100 – Sofinanciranje vzgoje in
varstva  otrok (konto: 411921 – Plačilo
razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili staršev).

Na: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi premalo planiranih
sredstev.

23.12.2019 0034-2019 4.400,004120009 Javna delaPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

4120002 Oskrbnine v socialnih zavodihPP   
411909 Regresiranje oskrbe v domovihKONTO

S: Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo predlaga, da se s
proračunske postavke 4120009 – Javna
dela (konto: 411999 – Drugi transferi
posameznikom in gospodinjstvom) -
prerazporedi sredstva v višini 4.400,00
EUR na proračunsko postavko 4120002 –
Oskrbnine v socialnih zavodih (konto:
411909 – Regresiranje oskrbe v
domovih).
Na: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi premalo planiranih
sredstev.

23.12.2019 0035-2019 2.060,004120017 Pomoč staršem ob rojstvu otrokPP   
411103 Darilo ob rojstvu otrokaKONTO

4120005 Subvencije najemninPP   
411920 Subvencioniranje stanarinKONTO

S: Oddelek za družbene dejavnosti in
gospodarstvo predlaga, da se s
proračunske postavke 4120017 - Pomoč
staršem ob rojstvu otrok (konto: 411103
– Darilo ob rojstvu otroka) - prerazporedi
sredstva v višini 2.060,00 EUR na
proračunsko postavko 4120005 –
Subvencije najemnin (konto: 411920 –
Subvencioniranje stanarin).
Na: Prerazporeditev sredstev je bila
predlagana zaradi premalo planiranih
sredstev.

23.12.2019 0036-2019 577,974006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevkiPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

1001002 Stroški sej odborov in komisij OS in drugihPP   
402905 Sejnine udeležencem odborovKONTO

S: 

Prerazporeditev sredstev je predlagana
zaradi razlike med načrtovanimi in
porabljenimi sredstvi. 

Na: Prerazporeditev sredstev je
predlagana zaradi razlike med
načrtovanimi in porabljenimi sredstvi. 

121.380,13
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1  UVODNA POJASNILA 
 
V posebnem delu zaključnega računa proračuna so poročila o realizaciji finančnih načrtov naslednjih 

institucionalnih uporabnikov proračuna občine Hrastnik: 

- Občinski svet 

- Nadzorni odbor, 

- Župan, 

- Oddelek za splošne zadeve, 

- Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo,  

- Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe, 

- Oddelek za proračun in finance, 

- Krajevne skupnosti občine. 

 
Po  pravilniku o programski klasifikaciji  izdatkov občinskih proračunov so izdatki razvrščeni v: 

 področja proračunske porabe, 

 glavne programe 

 podprograme 

 proračunske postavke  

 podkonte. 

 

Tabela 1: Izvršitev finančnih načrtov NPU 

PU Opis 
Veljavni proračun 

2019 
Realizacija 2019 Indeks 4:3 

1 2 3 4 5 

10 Občinski svet 132.187,40 108.005,72 81,71 

20 Nadzorni odbor 3.500,00 2.670,22 76,29 

30 Župan 90.081,63 83.020,40 92,16 

40 Oddelek za splošne zadeve 1.525.113,03 1.431.281,26 93,85 

41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 4.460.283,98 4.244.231,28 95,16 

42 Oddelek za prostor, okolje in javne gosp. službe 3.687.962,72 1.579.031,29 42,82 

43 Oddelek za proračun in finance 108.800,94 99.347,98 91,31 

50 Krajevna skupnost Rudnik 2.102,00 1.289,47 61,34 

51 Krajevna skupnost Steklarna 6.441,00 4.599,11 71,40 

52 Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku 5.965,00 3.719,60 62,36 

53 Krajevna skupnost Marno 40.392,00 26.587,44 65,82 

54 Krajevna skupnost Turje-Gore 9.168,20 6.355,90 69,33 

55 Krajevna skupnost Kovk 5.809,00 1.928,22 33,19 

56 Krajevna skupnost Boben 47.429,00 5.046,35 10,64 

57 Krajevna skupnost Prapretno 25.186,68 2.378,45 9,44 

58 Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč 86.174,00 72.876,12 84,57 

59 Krajevna skupnost Podkraj 40.395,00 7.036,50 17,42 

   SKUPAJ 10.276.991,58 7.679.405,31 74,72 
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Graf 1: Deleži – realizacija finančnih načrtov NPU 

 
 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih lokalna skupnost deluje  in v katera se glede na 

delovna področja neposrednih uporabnikov proračuna razvrščeni izdatki proračuna. Občina Hrastnik 

deluje na 18 programskih področjih. 

 
Tabela 2: Programska klasifikacija – področje porabe 

PK Opis 
Veljavni proračun 

2019 
Realizacija 2019 

Indeks 
4:3 

1 2 3 4 5 

01 Politični sistem 118.410,03 109.858,30 92,78 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 7.480,00 5.523,29 73,84 

04 
Skupne administrativne službe in splošne javne 
storitve 207.829,51 182.496,74 87,81 

06 Lokalna samouprava 1.149.951,40 1.102.784,91 95,90 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 226.802,00 225.681,54 99,51 

10 Trg dela in delovni pogoji 48.419,00 48.397,99 99,96 

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 19.700,00 19.565,32 99,32 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 158.506,36 150.722,49 95,09 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 1.025.074,00 666.764,28 65,05 

14 Gospodarstvo 78.828,33 73.440,41 93,16 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 663.555,05 265.244,84 39,97 

16 
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost 2.647.679,79 969.328,61 36,61 

17 Zdravstveno varstvo 276.454,20 274.892,91 99,44 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 792.451,30 758.754,63 95,75 

19 Izobraževanje 1.801.564,58 1.784.024,26 99,03 

20 Socialno varstvo 890.465,09 888.700,73 99,80 

22 Servisiranje javnega dolga 8.600,00 3.846,90 44,73 

23 Intervencijski programi in obveznosti 155.220,94 149.377,16 96,24 

   SKUPAJ 10.276.991,58 7.679.405,31 74,72 
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01 Politični sistem 

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor 

volitev in referendumov, dejavnost župana in podžupanov).  V letu 2019 je bilo za to področje delovanja 

z veljavnim proračunom načrtovanih 118.410,03 EUR, porabljenih pa 109.858,30 EUR oz. 1,43 % vseh 

odhodkov proračuna, od tega za podprogram dejavnosti občinskega sveta  47.785,07 EUR, za dejavnost 

župana in podžupanov  62.073,23 EUR. 

 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ v občini. Zajeto 

je delovanje nadzornega odbora in oddelka za proračun in finance za urejanje na področju fiskalne 

politike. V letu 2019 je bilo za to področje zagotovljenih 7.480,00 EUR sredstev, porabljenih pa 5.523,29 

EUR oz. 0,07 % odhodkov proračuna. Od tega je bilo za delovanje Nadzornega odbora občine 

porabljenih 2.670,22 EUR od 3.500,00 EUR zagotovljenih sredstev, za plačilo stroškov delovanja javne 

blagajne in provizije Uprave za javne prihodke, ki izvaja za občino plačilni promet, pa porabljenih 

2.853,07 EUR od zagotovljenih 3.980,00 EUR. 

 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravljajo uradi na 

različnih ravneh oblasti – vodenje kadrovskih zadev, informacijsko infrastrukturo in elektronske 

storitve, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter razpolaganje in 

upravljanje z občinskim premoženjem. V podprogram protokolarnih dogodkov se uvrščajo 

pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih 

izvajalcev, stroški praznovanja občinskih in državnih praznikov, zato občina v ta sklop uvršča vse 

izvedene javne prireditve v občini, ki jih financira na podlagi javnih razpisov. V letu 2019 je bilo za to 

področje zagotovljenih 207.829,51 EUR sredstev, porabljenih pa 182.496,74 EUR oz. 2,38 % vseh 

odhodkov proračuna. Od tega je bilo za delovanje Občinskega sveta občine porabljenih 18.158,46  EUR 

od 20.859,00 EUR zagotovljenih sredstev, za dejavnost župana porabljenih 20.947,17 EUR od 

zagotovljenih 25.700,00 EUR, na oddelku za splošne zadeve je bilo od zagotovljenih sredstev v višini 

156.110,51 EUR porabe v višini 138.579,15 EUR in na oddelku za prostor, okolje in javne gospodarske 

službe od zagotovljenih 5.160,00 EUR, porabe v višini 4.812,96 EUR. 

 

06 Lokalna samouprava 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik 

povezovanja občin, in dejavnost občinske uprave. V veljavnem  proračunu je bilo za to področje 

namenjenih 1.149.951,40 EUR sredstev, porabljenih pa 1.102.784,91 EUR, kar predstavlja 12,62 % 

odhodkov proračuna. Najvišja poraba v sklopu tega področja je bila na oddelku za splošne zadeve, ki je 

predstavljala kar 93,50 % delež porabe. 

 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru 

naravnih in drugih nesreč ter protipožarno varnost.  V letu 2019  je občina za ta sklop izdatkov porabila 

225.681,54 EUR oz. 2,94 % odhodkov proračuna, načrtovala pa 226.802,00 EUR.  

 

10 Trg dela in delovni pogoji 

Področje zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer spodbujanja odpiranja 

delovnih mest in zaposlitev brezposelnih oseb. Občina izvaja program povečanja zaposljivosti, kamor 

sodi sofinanciranje programov javnih del v občini. Občina je za ta program v letu 2019  namenila  

48.397,99 EUR oz. 0,63 % vseh odhodkov proračuna. 
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11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, razvoj 

podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva in ribištva. V veljavnem proračunu za leto 

2019 je bilo načrtovanih 19.700,00 EUR, porabljenih pa 19.565,32 EUR oz. 0,25 % odhodkov proračuna. 

 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

Področje zajema oskrbo z električno energijo, oskrbo s plinom, oskrbo z obnovljivimi viri energije in 

oskrbo s toplotno energijo. Občina je za to področje v letu 2019 namenila 158.506,36 EUR porabila pa 

150.722,49 EUR oz. 1,96 % vseh odhodkov proračuna. 

 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

To področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 

infrastrukture in vodne infrastrukture. V veljavnem proračunu za leto 2019 je bilo za to programsko 

področje zagotovljenih 1.025.074,00 EUR, porabljenih pa 666.764,28 EUR, oziroma 8,68 % vseh 

odhodkov proračuna.   

 

14 Gospodarstvo 

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo 

gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.  Za to področje je bilo 

zagotovljenih 78.828,33 EUR, porabljenih pa 73.440,41 EUR oz. 0,96 % vseh odhodkov proračuna. 

Poraba se je izvajala na oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo. 

 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

Področje zajema vse naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 

dediščine.  To področje zajema pomembna programa zmanjševanja onesnaževanja okolja, kontrolo in 

nadzor ter upravljanje in nadzor vodnih virov. Občina je za to področje v letu 2019 porabila 265.244,84 

EUR oz. 3,45 % odhodkov proračuna. Poraba se je v 99,78 % izvajala na oddelku za prostor, okolje in 

javne gospodarske službe, v 0,22 % pa na oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo. 

 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 

dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost, kamor sodi tudi oskrba z vodo, geodetske 

odmere idr.). Občina je za to področje načrtovala 2.647.679,79 EUR, porabila pa 969.328,61 EUR oz. 

12,62 % vseh odhodkov proračuna.  Poraba se je v 69,94 % izvajala na oddelku za prostor, okolje in 

javne gospodarske službe, v 28,57 % na oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo, ostalih 1,49 % 

pa je bilo porabljenih na oddelku za splošne zadeve in Krajevni skupnosti Boben. 

 
17 Zdravstveno varstvo 

To področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstvenega varstva in na področju 

lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju 

zdravstva.  Občina zagotavlja delovanje ambulante na Dolu, mrliško ogledno službo in sredstva za 

investicijska vlaganja v primarno zdravstvo. Poleg tega se zagotavljajo tudi sredstva za nujno 

zdravstveno varstvo oseb brez prejemkov. Občina je v letu 2019 porabila 274.892,91 EUR od 

276.454,20 EUR zagotovljenih sredstev, oziroma 3,58 % vseh odhodkov proračuna.  

 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin 

(veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Občina je 

za to področje porabila 758.754,63 EUR od 792.451,30 EUR načrtovanih sredstev. Poraba predstavlja 

9,88 % vseh odhodkov.  
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19 Izobraževanje 

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega 

izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja 

odraslih in višjega in visokega strokovnega  izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Občina je za 

to področje porabila 1.784.024,26 EUR od  1.801.564,58 EUR zagotovljenih sredstev oz. 23,23 % vseh 

odhodkov proračuna.  Poraba se je izvajala na oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo. 

 

20 Socialno varstvo 

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki so 

namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, 

telesni in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.  Občina je za to področje porabila 888.700,73 EUR  

oz. 11,57 % vseh odhodkov proračuna. Poraba se je v 98,00 % izvajala na oddelku za družbene 

dejavnosti in gospodarstvo, v ostalih 2 % pa na oddelku za splošne zadeve. 

 

22 Servisiranje javnega dolga 

To področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Za servisiranje javnega 

dolga je bilo v veljavnem proračunu načrtovanih 8.600,00 EUR,  porabljenih pa 3.846,90 EUR. Poraba se 

je izvajala na oddelku za proračun in finance. 

 
23 Intervencijski programi in obveznosti 

To področje zajema program za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplave, zemeljski plaz, 

snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, množični pojav nalezljive človeške, živalske in 

rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče ter za finančne 

rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu in 

so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  Občina je v letu 2019 za to področje od planiranih 155.220,94 

EUR realizirala 149.377,16 EUR porabe.  Poraba se je v 62,02 % izvajala na oddelku za proračun in 

finance in v 37,98 % na oddelku za prostor, okolje in javne gospodarske službe. 

 
Graf 2: Programska klasifikacija – področja porabe 

 
 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da izstopa realizacija na področju Izobraževanje, ki predstavlja 23,23 % 

delež porabe. V 14,36 % sledi poraba na področju Lokalna samouprava in v 12,62 % Prostorsko 
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planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost. Najnižji delež porabe je bil na področju Servisiranje 

javnega dolga, kjer je bil delež porabe 0,05 %. 

 

Funkcionalna klasifikacija proračuna je določena z odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih 

izdatkov, in namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah 

države oziroma občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z 

mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodno primerjavo. 

 
Tabela 3: Funkcionalna klasifikacija – področje porabe 

FK Opis 
Veljavni proračun 

2019 
Realizacija 2019 

Indeks 
4:3 

1 2 3 4 5 

01 Javna uprava 1.490.683,88 1.399.697,18 93,90 

02 Obramba 11.550,00 10.007,44 86,64 

03 Javni red in varnost 215.252,00 215.674,10 100,20 

04 Gospodarske dejavnosti 1.762.775,33 1.187.209,92 67,35 

05 Varstvo okolja 663.555,05 265.244,84 39,97 

06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj 2.220.592,15 745.822,14 33,59 

07 Zdravstvo 276.454,20 274.892,91 99,44 

08 
Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih 
organizacij, društev, združenj in drugih institucij 831.111,30 796.563,39 95,84 

09 Izobraževanje 1.801.564,58 1.784.024,26 99,03 

10 Socialna varnost 1.003.453,09 1.000.269,13 99,68 

    10.276.991,58 7.679.405,31 74,72 

 

Graf 3: Funkcionalna klasifikacija – področja porabe 
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2 OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV NEPOSREDNIH 
UPORABNIKOV PRORAČUNA    

2.1  OBČINSKI SVET - 10 

 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Okvir del in 

nalog je določen z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskim statutom ter poslovnikom. Občinski svet 

ima svoja delovna telesa, posamezne odbore in komisije, ki imajo svoje pristojnosti v okviru, kot ga 

določata statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta. 

 

Zakonodaja: 

- Ustava RS  

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Zakon o lokalnih volitvah  

- Zakon o političnih strankah  

- Zakon o volilni kampanji  

- Zakon o varnosti cestnega prometa  

- Statut občine Hrastnik  

- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik  

- občinski odloki, pravilniki, sklepi 

 

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem: 

- obravnava in sprejem občinskega proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov potrebnih za 

delovanje občine, 

- spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina 

Hrastnik, sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizaciji in združenji ter gospodarskimi subjekti, 

ki delujejo na področjih, ki so pomembna za delo sveta in njegovih delovnih teles, 

- zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles, 

župana, podžupana in svetniških skupin 

- članstvo občine v SOS-u. 

 

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali tudi letno planirani 

cilji in rezultati: 

- pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in drugih delovnih telesih, 

- sprejem občinskih aktov, ki so bili potrebni za delovanje lokalne skupnosti in občinskih organov, 

- skrb za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v 

cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v 

prometu, 

- učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških skupin 

- izvedba javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj, 

- članstvo v SOS-u, udeleževanje na njihovih seminarjih in tako pridobivanje informacij, znanj in 

izmenjavanje izkušenj s področja delovanja lokalne skupnosti, 

- izvedba posameznih protokolarnih dogodkov, koordinacija dela z občinsko upravo, krajevnimi 

skupnostmi in drugimi organi in organizacijami. 

 

 01 POLITIČNI SISTEM 

Politični sistem zajema glavni program: 

 0101 – Politični sistem. V okviru tega glavnega programa ima občina 21 proračunskih postavk: 

 1001001 Stroški delovanja Občinskega sveta 

V letu 2019 je bilo opravljenih osem rednih in dve korespondenčni seji občinskega sveta. Sejnine so bile 

načrtovane in izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, 
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članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

Sejnina za člane občinskega sveta, ki svojo funkcijo opravljajo neprofesionalno, je znašala 3,5% plače 

župana. 

Iz te postavke so bila sredstva porabljena tudi za stroške najemnin in postrežbe za prostor, kjer poteka 

seja občinskega sveta. 

 
 1001002 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta in drugih  

Med letom so posamezni odbori in komisije kot delovna telesa občinskega sveta v letu 2019 opravili  

posamezne seje, na katerih so obravnavali gradivo iz svoje pristojnosti. 

Opravljene pa so bile tudi seje drugih komisij, kot npr. komisij, ki so bile imenovane ob javnih razpisih 

(kultura, šport, humanitarne dejavnosti, posebne prireditve, kmetijstvo, podjetništvo). 

Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcij članom delovnih 

teles, in sicer za člane odborov in komisij  1% plače župana, za predsednika odbora oz. komisije pa 2%  

plače župana. 

 
 1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Delo je potekalo v okviru sprejetih programov in začrtanih ciljev. Delo komisij je bilo  v preteklem letu 

usmerjeno v  urejanje prometne ureditve in prometne signalizacije na lokalnih cestah ter v izvedbo 

preventivnih akcij.  

Sredstva za delovanje SPV-ja (17 članov) so bila tako namenjena za razvijanje in uveljavljanje ukrepov 

za večjo varnost, dvig prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in 

solidarnih odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu. Posebna pozornost je bila namenjena 

najmlajšim udeležencem v prometu, predvsem varovanju šolskih otrok ob začetku novega šolskega leta. 

V lanskem letu je bil izveden javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2019, 

ki so ključna za varnost cestnega prometa. Na javni poziv so se uspešno prijavila štiri društva na en 

razpisan sklop področnih preventivnih aktivnosti-Začetek šole, varnost otrok in mladine. 

 
 1001100 do 101112 Financiranje političnih strank 

Sredstva za financiranje političnih strank so se zagotavljala na podlagi Sklepa o financiranju političnih 

strank. Višina sredstev je omejena na vrednost glasu (0,323€/glas). 

 

 100113 -1001127 Svetniške skupine 

Sredstva za financiranje svetniških skupin so se zagotavljala na podlagi Pravilnika o sredstvih za delo 

svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta ter zahtevkov posameznih svetniških skupin 

ter samostojnih članov občinskega sveta (55,00 €/svetnika). 

 

 1001150 Delna povrnitev stroškov volilne kampanje 

V letu 2019 so bila izplačana še preostala sredstva za delno povrnitev stroškov volilne kampanje na 

podlagi izvedenih lokalnih volitev v letu 2018. 

 

 1001200 Občinska volilna komisija 

V letu 2019 smo poravnali stroške lokalnih volitev izvedenih v letu 2018, ki so predstavljale stroške 

vezane na izvedbo drugega kroga volitev za župana (na primer najemnine za volišča, poštnina – 

obvestila volivcem, tiskanje glasovnic). 

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih opravlja oddelek za 

splošne zadeve. 

 Ta program vključuje glavna programa:  

 0401 Kadrovska uprava in  

 0403 Druge skupne administrativne službe. 
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0401 KADROVSKA UPRAVA 

Oddelek ima v okviru tega programa 1 proračunsko postavko: 

 
 1004002 Nagrade po občinskem odloku 

Na podlagi določil Odloka o priznanjih smo na tej postavki porabili sredstva za denarne nagrade 

prejemnikom občinskih priznanj. Višina priznanj je urejena v 15. členu odloka in  znaša: 

- za častnega občana tri povprečne neto plače,  

- za zlato priznanje dve in pol povprečne neto plače (max eno priznanje v letu), 

- za srebrno priznanje dve povprečni neto plači (max eno priznanje v letu),  

- za bronasto priznanje ena povprečna neto plača (max tri priznanja v letu),  

- za posebna priznanja do višine ene neto povprečne plače v RS v preteklem letu. 

Poleg denarnih nagrad pa smo porabili sredstva za izdelavo priznanj in listin, ki se na osrednji proslavi 

ob občinskem prazniku izročijo prejemnikom priznanj. 

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Hrastnik so bila v letu 2019 podeljena občinska priznanja 

naslednjim posameznikom in društvom: 

- Edvardu Vecku »Častni občan Občine Hrastnik« 

- Kulturnemu društvu Svoboda Dol pri Hrastniku, sekciji Ženski pevski zbor »Srebrno  priznanje 

Občine Hrastnik«,  

- Lidiji Kirn »Bronasto priznanje Občine Hrastnik«,  

- Sandiju Simončiču »Bronasto priznanje Občine Hrastnik«,  

- Prosvetnemu društvu Čeče-Hrastnik »Bronasto priznanje Občine Hrastnik«. 

Višina denarnih nagrad je omejena z Odlokom o priznanjih in je v letu 2019 znašala: 

- Za častnega občana : 3.278,22 € 

- za prejeto srebrno priznanje:  2.185,48 €, 

- za prejeto bronasto priznanje:  1092,74 €. 

Za športne dosežke se je v skladu z določili odloka izplačala denarna nagrada za vrhunske športne 

dosežke: 

- Kauzer Peter ml. za 2. mesto v ekipni vožnji na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v  

višini 1.311,29 € 

 

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 

V okviru tega programa ima oddelek 2 proračunski postavki: 

 

 1004001 Stroški objav občinskih predpisov 

Predpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu RS. Sredstva smo porabili 

za plačilo 31 izvodov tiskovin. Plačilo za del tiskovin bo zapadlo v leto 2020. 

 

 1004006 WI-FI omrežje 

Občina Hrastnik je v centru Dola in v centru Hrastnika ter na območju Turja vzpostavila brezžično 

internetno omrežje.  Sredstva so bila porabljena za plačilo dveh internetnih priključkov, za kar ima 

občina sklenjeno pogodbo z družbo Elstik d.o.o., v višini 34,16 in 68,32 eur  mesečno  ter za tekoče 

vzdrževanje komunikacijske opreme, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z družbo T.R.I., d.o.o. v višini 

85,40 eur mesečno. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

To področje zajema sredstva za delovanje združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 

Področje porabe 06 – Lokalna samouprava vključuje glavni program: 

 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave. V okviru tega glavnega programa ima občina 1 

proračunsko postavko. 

 1006001 Sodelovanje v organih lokalne samouprave v državi 
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Občina je članica Skupnosti občin Slovenije s sedežem v Mariboru in zato plačuje letno članarino.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

To področje zajema  lokalni časopis, lokalni radio, lokalno TV, sofinanciranje glasil. 

Ta program vključuje glavne programe: 

 1803 programi v kulturi. V okviru tega glavnega programa ima občina 3 proračunske postavke: 

 1018001 Stroški objav v medijih 

Občina je s te postavke krila stroške povezane z objavami v medijih, kot so npr. Radio Kum Trbovlje 

d.o.o., ETV d.o.o., Zavod ZON.si, Zavod Savus, za programsko sodelovanje ter objavo čestitk, programov 

prireditev in podobnih informacij. Po pogodbi in za posamezne dodatne objave so bili tako v letu 2019 

realizirani naslednji zneski: ETV d.o.o. 2.900,00 €, Radio Kum Trbovlje, d.o.o. 9.206,81 €, Zavod Savus 

4.172,40 € in Zavod ZON.si 4.363,60 €.    

 

 1018002 Celostna podoba občine 

S te postavke je občina krila  stroške za svojo promocijo v posameznih medijih, kot so npr. časopisi, 

knjige, objava oglasa  v poslovnem imeniku in plačilo po podjemni pogodbi za zunanjega izvajalca za 

pripravo člankov za občinsko spletno stran ter  posamezne računalniške rešitve povezane s prenovo in 

vzdrževanjem občinske spletne strani. Mesečni znesek za vzdrževanje spletne strani in prenovo se je 

gibal od 189,10 do 457,50 €/mesec. 

 

 1018004 Občinsko glasilo 

Občina je v letu 2019 nadaljevala z izdajo občinskega glasila Hrastov list. Izdani so bili 3 izvodi glasila.    

 

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE 

 

Realizacija finančnega načrta Občinskega sveta po ekonomskem namenu je razvidna iz naslednje 
preglednice. 
 
Tabela 4: Realizacija na podskupinah – Občinski svet – ekonomski namen 

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 
2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 

10   Občinski svet 132.187,40 108.005,72 81,71 

  402 Izdatki za blago in storitve 116.918,97 93.884,16 80,30 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 11.250,00 10.053,21 89,36 

  412 Transferi nepridobitnim org. in ustanovam 3.218,43 3.218,40 100,00 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 800,00 849,95 106,24 

 

402 - Izdatki za blago in storitve  

 

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za Pisarniški material in storitve, založniške in 

tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, stroške prevajalskih storitev, stroške lektoriranja ter 

stroške fotokopiranja, Računalniške storitve, drugi splošni material in storitve, poštnina in kurirske 

storitve (občinski časopis), izdatke za reprezentanco, protokolarna darila, promocijske oglede, 

organizacijo proslav in podobno (prireditve ob občinskem in državnih praznikih), denarne nagrade in 

priznanja (odlok o podelitvi občinskih priznanj), sejnine in pripadajoča povračila in druge operativne 

odhodke.  
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Tabela 5: Izdatki za blago in storitve – Občinski svet  

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 

  402 Izdatki za blago in storitve 116.918,97 93.884,16 80,30 

  402000 Pisarniški material in storitve 2.330,00 1.487,97 63,86 

  402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 14.585,00 7.360,86 50,47 

  402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 50,00 0,00 0,00 

  402006 Stroški oglaševalskih stor. in stroški objav 30.644,00 25.059,81 81,78 

  402007 Računalniške storitve 13.000,00 10.599,00 81,53 

  402009 Izdatki za reprezentanco 4.079,00 3.226,95 79,11 

  402099 Drugi splošni material in storitve 9.000,00 11.207,58 124,53 

  402205 Telefon, faks, elektronska pošta 1.300,00 1.229,76 94,60 

  402206 Poštnina in kurirske storitve 8.477,00 5.563,19 65,63 

  402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 50,00 0,00 0,00 

  402402 Stroški prevoza v državi 100,00 0,00 0,00 

  402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.025,00 939,40 91,65 

  402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 1.490,00 595,70 39,98 

  402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 700,00 700,00 100,00 

  402902 Plačila po podjemnih pogodbah 840,00 270,70 32,23 

  402905 Sejnine udeležencem odborov 22.943,97 21.977,85 95,79 

  402912 Posebni davek na določene prejemke 200,00 61,87 30,94 

  402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.500,00 1.406,23 93,75 

  402999 Drugi operativni odhodki 4.605,00 2.197,29 47,72 

 

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 108.005,72 EUR, kar predstavlja 80,30 % porabo 

načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 86,93 % 

delež vseh odhodkov leta 2019 tega proračunskega uporabnika. Vrednostno je največja poraba je bila za 

stroške oglaševalskih storitev in stroške objav ter za sejnine udeležencem odborov. 

 

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom  

 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirali v višini 10.053,21 EUR in predstavljajo 

0,98 % delež vseh odhodkov leta 2019 tega proračunskega uporabnika. Po vsebini se stroški navezujejo 

na denarne nagrade in priznanja, ki se podeljujejo skladno z občinskim odlokom o podelitvi občinskih 

priznanj.  

 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  

 
Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljeno 3.218,40 EUR. Sredstva so 
bila porabljena za delovanje političnih strank in sofinanciranje projektov nevladnih organizacij. 
Realizacija je bila 100 %. 
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

 

Za nakup osnovnih sredstev je bilo v letu 2019 porabljenih 849,95 EUR.  
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Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom NPU  

 
Občinski svet je v letu 2019 realiziral porabo občinskih proračunskih sredstev na proračunskih 

postavkah v skupni višini 24.181,68 EUR. Nižja realizacija je na postavki 04039001 – Obveščanje 

domače in tuje javnosti saj bo plačilo za del tiskovin zapadlo v letu 2020 in bo bremenilo proračun 

prihodnjega leta. 

 
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. čl. ZJF 

 
44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun 

naslednjega leta. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev 

iz preteklih let ni bilo. 

 
Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF  

 
V skladu s 46. členom ZJF so bile v letu 2019 poravnane obveznosti iz leta 2018 v skupnem znesku 

11.258,41 EUR. To so bile obveznosti, ki do 31. 12. 2018 še niso zapadle, in sicer obveznosti do 

dobaviteljev za opravljene storitve v novembru in decembru 2018. Na dan 31. 12. 2019 izkazuje 

proračunski uporabnik nezapadle obveznosti v višini 9.508,26 EUR. 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 

41. členom ZJF  

 
Novih obveznosti, na podlagi novega zakona ali odloka, v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF 
ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti. 
 
Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  

 

Tudi v letu 2019 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev. 

2.2 NADZORNI ODBOR – 20 

 
Nadzorni odbor je samostojni organ občine in ima samostojen finančni načrt. Skrbnik proračunskih 

postavk Nadzornega odbora je Oddelek za splošne zadeve, sicer pa je župan zakonsko zadolžen, da 

zagotovi Nadzornemu odboru za njegovo delo pomoč celotne uprave. 

 

 Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Zakon o javnih financah 

- Zakon o javnih naročilih  

- Zakon o plačilnem prometu  

- Zakon o financiranju občin 

- Letni odloki o proračunu občine 

- Letni zakon o izvrševanju državnega proračuna 

- Statut občine Hrastnik  

- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik  

- Občinski odloki in pravilniki 

 

Nadzorni odbor je v letu 2019 pri svojem delu sledil naslednjim globalnim ciljem: 
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- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih 

sredstev in preprečiti nezakonitosti pri poslovanju 

 

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami skupaj z delom Nadzornega odbora zagotavljal, da so 

se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati: 

- redno je opravljal nadzore skladno s programom dela, 

- z opravljenimi nadzori je prispeval k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju 

uporabnikov javnih sredstev. 

Nadzorni odbor je med letom sledil načrtovanim ciljem, saj je opravil svoje naloge v skladu s svojim 

letnim načrtom in opravil obdobne nadzore, posamezne nadzore zakonitosti in pravilnosti porabe 

javnih sredstev po posameznih proračunskih postavkah, posameznih posrednih uporabnikov 

proračunskih sredstev.  

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA POLITIKA 

To področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V 

občini je na tem področju med drugim zajeto delovno področje Nadzornega odbora Občine Hrastnik kot 

samostojnega organa. 

0203 – Fiskalni nadzor 

Izvaja se en glavni program – 0203 – fiskalni nadzor, kamor je zajeto delovno področje nadzornega 

odbora občine. Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 02039001 – Dejavnost nadzornega 

odbora. Nadzorni odbor ima za delovanje 1 proračunsko postavko: 

 

 2002001 Delovanje nadzornega odbora 

V okviru te postavke so se krila sredstva za plačilo sejnin članom Nadzornega odbora Občine Hrastnik, 

sredstva za seminarje in prispevek za ZPIZ. 

Člani nadzornega odbora so se v letu 2019 sestali na 4 rednih sejah, katere so spremljali tudi posamezni 

nadzori  v tako imenovanih ožjih delovnih skupinah.  

Sejnina za udeležbo predsednika na seji nadzornega odbora je znašala 4,8% plače župana, za udeležbo 

člana na seji 1,4% plače župana. Za delo v ožjih delovnih skupinah so člani nadzornega odbora za 

opravljen manj zahtevni nadzor prejeli 1,4% plače župana, za zahtevni nadzor 3,5% plače župana.  

 
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE 

 

Realizacija finančnega načrta Nadzornega odbora po ekonomskem namenu je razvidna iz naslednje 
tabele. 
 
Tabela 6: Realizacija na podskupinah – Nadzorni odbor – ekonomski namen 

PU Konto Opis 
Veljavni proračun 

2019 
Realizacija  

2019 
Indeks 6:5 

1 2 3 5 6 8 

20   Nadzorni odbor 3.500,00 2.670,22 76,29 

  40 TEKOČI ODHODKI 3.500,00 2.670,22 76,29 

  402 Izdatki za blago in storitve 3.500,00 2.670,22 76,29 

  402009 Izdatki za reprezentanco 250,00 0,00 0,00 

  402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00 0,00 0,00 

  402402 Stroški prevoza v državi 100,00 0,00 0,00 

  402499 Drugi izdatki za službena potovanja 50,00 0,00 0,00 

  402905 Sejnine udeležencem odborov 3.000,00 2.670,22 89,01 
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402 - Izdatki za blago in storitve  

 

V tej podskupini so se v finančnem načrtu Nadzornega odbora planirala sredstva za  sejnine 

udeležencem odborov, izdatki za reprezentanco, dnevnice za službena potovanja v državi, stroške 

prevoza v državi in druge izdatke za službena potovanja. Dejanska realizacija v letu 2019 je bila samo za 

sejnine udeležencem odborov, ki je bila 89,01 %. Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 

2.670,22 EUR, kar predstavlja 76,29 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Vsi 

odhodki leta 2019 tega proračunskega uporabnika so se navezovali na izdatke za blago in storitve. 

 

Obrazložitev večjih odstopanj me sprejetim in realiziranim finančnim načrtom NPU  

 
Nadzorni odbor je v letu 2019 realiziral porabo občinskih proračunskih sredstev na proračunskih 

postavkah v skupni višini 2.670,22 EUR. Nižja realizacija na postavki 02039001 – Dejavnost nadzornega 

odbora je posledica realiziranega manjšega števila opravljenih nadzorov oziroma sej od 

planiranih. 

 
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. čl. ZJF 

 
44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun 

naslednjega leta. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev 

iz preteklih let ni bilo. 

 
Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF  

 
Proračunski uporabnik na dan 31. 12. 2018 ni izkazoval odprtih obveznosti. Prav tako jih ne izkazuje na 

dan 31. 12. 2019. 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 

41. členom ZJF  

 
Novih obveznosti, na podlagi novega zakona ali odloka, v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF 
ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti. 
 
Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  

 

Tudi v letu 2019 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev. 

2.3  ŽUPAN – 30 

 
Župan je organ občine, katerega naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in občinskem 

statutu. Za izvajanje njegovih nalog skrbi občinska uprava, znotraj nje tudi Oddelek za splošne zadeve.  

 

Zakonodaja: 

- Ustava RS  

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Statut občine Hrastnik  

- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik  

- Občinski pravilniki 
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Globalni cilji: 

- zagotavljanje materialnih pogojev na področju protokolarnih zadev, 

- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane. 

 

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil letno planiranim ciljem in rezultatom: 

       -  uspešno smo izvedli posamezne protokolarne dogodke. 

Tu se izvajata dva področja proračunske porabe oz. dva programa in sicer: 

 

01 POLITIČNI SISTEM 

To področje zajema dejavnost župana in podžupana ter zajema naslednji glavni program:  

 0101 Politični sistem,  v okviru katerega sta 2 proračunski postavki 

 3001001 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije župana 

Na tej postavki so bila zagotovljena sredstva za plačilo poklicnega opravljanja funkcije župana v skladu z 

Zakonom o lokalni samoupravi, Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev Zakonom o sistemu plač. 

Mesečna plača oz. nadomestilo je povprečno znašalo  3.132,13 € bruto/mesec (zadnji podatek 

december 2019). S te postavke smo plačevali tudi  dodatek za delovno dobo, prispevke na plačo, premije 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU ter pripadajoči regres. 

 

 3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupana 

S te postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo opravljanja neprofesionalne funkcije dveh 

podžupanov. Posamezno nadomestilo je znašalo 25% plače župana oz. 625,33 € bruto/mesec (podatek 

december 2019). 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

To področje zajema dejavnosti sofinanciranja prireditev in razna pokroviteljstva ter protokolarne 

stroške. Ta program zajema en glavni program, in sicer: 

 0403 Druge skupne administrativne službe, kjer so 3 proračunske postavke. 

 3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranje prireditev 

V okviru teh sredstev so se zagotavljala sredstva za donatorstvo in sponzoriranje raznih prireditev, ki jih 

organizirajo društva in druge organizacije, višina sredstev za posamezno prireditev pa se je odobrila na 

osnovi prispelih vlog na javni razpis. S te postavke smo krili tudi  stroške krajevnih praznikov naših KS. 

S tem smo pripomogli k realizaciji številnih kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih dogodkov.  

 

 3004002 Protokolarni stroški 

Sredstva so bila porabljena  za pokrivanje vseh stroškov v zvezi s protokolom občine – od stroškov 

svečane potrditve zakonske zveze (sedem zlatih porok), objave osmrtnic, protokolarnih daril, sprejemov 

in podobno. 

 

 3004003 Komuniciranje z javnostmi 

Sredstva so bila porabljena  za izdelavo strategije komunikacije z javnostjo, na podlagi pogodbe z 

zunanjim izvajalcem Mateja Jecl s.p. 

 

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE 

 

Realizacija finančnega načrta Župana po ekonomskem namenu je razvidna iz naslednjih preglednic. 
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Tabela 7: Realizacija na podskupinah – Župan – ekonomski namen 

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 
2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 

30   Župan 90.081,63 83.020,40 92,16 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 41.408,63 40.359,56 97,47 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.918,00 6.511,42 94,12 

  402 Izdatki za blago in storitve 38.755,00 30.669,42 79,14 

  412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,00 5.480,00 182,67 

 

401 – Plače in drugi izdatki zaposlenim  

 

V finančnem načrtu župana je bilo za plače in druge izdatke zaposlenim porabljenih 40.359,56 EUR, kar 

predstavlja 97,47 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu uporabnika. Sredstva 

so bila porabljena za: osnovne plače v višini 37.696,84 EUR oz. v 97,91 % glede na veljavni proračun, 

dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost v višini 534,61 EUR z 86,23 % realizacijo glede na plan, 

regres za letni dopust v višini 886,63 EUR, ki je bil realiziran v skladu s planom, za povračilo stroškov 

prehrane med delom je bilo porabljenih 770,88 EUR od planiranih 852,00 EUR ter za povračilo stroškov 

prevoza na delo in z dela porabljenih 470,60 EUR od planiranih 550,00 EUR. Realizacija v sklopu plač in 

drugih izdatkov zaposlenim je bila 92,16 %.  

 

Tabela 8: Realizacija plač in drugih izdatkov zaposlenih – Župan  

Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

2 3 4 5 6 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 41.408,63 40.359,56 97,47 

400000 Osnovne plače 38.500,00 37.696,84 97,91 

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 620,00 534,61 86,23 

400100 Regres za letni dopust 886,63 886,63 100,00 

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 852,00 770,88 90,48 

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 550,00 470,60 85,56 

 

401 – Prispevki delodajalca  

 

Sredstva za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost  so bila porabljena v višini 6.511,42 EUR. 

Realizacija je bila 94,12 % in predstavlja 7,84 % delež vseh stroškov proračunskega uporabnika. 

 

Tabela 9: Realizacija prispevki delodajalcev – Župan  

Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

2 3 4 5 6 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.918,00 6.511,42 94,12 

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.600,00 3.383,49 93,99 

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.650,00 2.507,99 94,64 

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 220,00 202,65 92,11 

401200 Prispevek za zaposlovanje 32,00 22,92 71,63 

401300 Prispevek za starševsko varstvo 46,00 38,22 83,09 

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarov. 370,00 356,15 96,26 
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402 - Izdatki za blago in storitve  

 

V tej podskupini so se v finančnem načrtu Župana porabila sredstva za  plačila podjemnih pogodb, 

stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, 

izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, protokolarna darila, promocijske oglede, 

organizacije proslav in podobne storitve, stroške prevoza v državi in tujini, dnevnice za službena 

potovanja, hotelske in restavracijske storitve ter posebni davek na določene prejemke. Realizacija v letu 

2019 je bila v višini 30.669,42 EUR, kar predstavlja 79,14 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem 

finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve so predstavljali 36,94 % delež celotne porabe 

proračunskega uporabnika. 

 

Tabela 10: Realizacija Izdatki za blago in storitve  – Župan  

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 
2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 

  402 Izdatki za blago in storitve 38.755,00 30.669,42 79,14 

  402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00 70,00 - 

  402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 8.600,00 8.958,68 104,17 

  402009 Izdatki za reprezentanco 5.800,00 3.251,30 56,06 

  402099 Drugi splošni material in storitve 5.100,00 2.342,04 45,92 

  402112 
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije 
proslav in podobne storitve 2.000,00 511,29 25,56 

  402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 150,00 0,00 0,00 

  402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 200,00 0,00 0,00 

  402402 Stroški prevoza v državi 305,00 154,49 50,65 

  402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini 100,00 64,70 64,70 

  402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini 0,00 254,48 - 

  402405 Stroški prevoza v tujini 0,00 259,60 - 

  402499 Drugi izdatki za službena potovanja 250,00 14,90 5,96 

  402902 Plačila po podjemnih pogodbah 15.800,00 14.731,27 93,24 

  402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 300,00 0,00 0,00 

  402912 Posebni davek na določene prejemke 150,00 56,67 37,78 

 

2.4 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE – 40 

 
V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Hrastnik se naloge tega oddelka 

nanašajo tudi na vodenje kadrovskih zadev in politike plač delavcev občinske uprave, naloge s področja 

krajevnih skupnosti, obrambe in zaščite, reševanja za primere elementarnih nesreč, požarne varnosti in 

organiziranje gasilstva in javnih naročil, naloge povezane z dodelitvijo finančnih sredstev društvom s 

področja humanitarnih dejavnosti, skrb za poslovne prostore in podobno. 

Zakonodaja: 

- Ustava RS  

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Zakon o lokalnih volitvah  

- Zakon o političnih strankah  

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o javnih naročilih  

- Zakon o javnih uslužbencih  

- Zakon o delovnih razmerjih  
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- Zakon o upravnih taksah  

- Zakon o splošnem upravnem postopku  

- Zakon o varnosti cestnega prometa  

- Zakon o dostopu informacij javnega značaja  

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

- Zakon o telekomunikacijah  

- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu  

- Zakon o gasilstvu  

- Zakon o varstvu pred požarom 

- Zakon o uravnoteženju javnih financ 

- Kolektivna pogodba za negospodarstvo  

- Uredbe, odredbe ministrstev, vlade 

- Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje 

in pomoč v občini Hrastnik 

- Pogodba o opravljanju lokalne gasilske javne službe v občini Hrastnik 

- Statut občine Hrastnik  

- Poslovnik Občinskega sveta Hrastnik  

- Občinski odloki in pravilniki 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem: 

- izvedba protokolarnih dogodkov, ki se odraža v odprtosti in prijaznosti vodstva občinske uprave 

v smislu dobrega gostitelja in soorganizatorja prireditev, 

- zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih informacij za občane, 

- gospodarno ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem. 

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in 

rezultati: 

- izvajanje sklenjenih najemnih pogodb ter oddaja v najem poslovnih prostorov, 

- izvajanje Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, 

- ohranjanje uporabne vrednosti zgradbe upravnih prostorov in posameznih poslovnih prostorov, 

- izvedba javnih razpisov. 

To področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in jih običajno opravlja Oddelek 

za splošne. Ta program zajema glavni program: 

 

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE. 

 V okviru tega glavnega programa je 5 proračunskih postavk. 

  4004005 Posebne javne prireditve 

V skladu z izvedenim Javnim razpisom za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje 

Občine Hrastnik za leto 2019 vam v tabeli prikazujemo porabo sredstev v te namene na pp 4004005 in 

pp 3004001.  

 

Tabela 11: Realizacija posebnih javnih prireditev  

prejemnik prireditev sredstva v EUR 

Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik Miklavževanje na Dolu 300,00 

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije/Trbovlje 30 obletnica delovanja skupine 

za samopomoč bolnikov z 

rakom Trbovlje 

100,00 

Klub ŠOHT Veselica z Murni 2.000,00 

JZ Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik Podelitev Sovretove nagrade za 

leto 2019 

500,00 

JZ KRC Hrastnik Veseli december 1.630,00 
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Kulturno umetniško društvo Veter Koncert v nedeljo zvečer 200,000 

PGD Dol pri Hrastniku Praznično druženje krajanov v 

mesecu decembru 

100,00 

Prosvetno društvo Martin Orožen Turje Obdaritev otrok - Božiček 100,00 

Zavod ZON.si Rudarske princese 2019 250,00 

Zasavska ljudska univerza Prireditev ob 60 letnici – Učenje 

je potovanje 

300,00 

Pihalna godba Steklarna Hrastnik Novoletni koncert 400,00 

Društvo psoriatikov Slovenije Psoriada 2019 150,00 

Rudarska godba Hrastnik Božično novoletni koncert 500,00 

Društvo Slovenskih pisateljev Literarni festival Vilenica 1.000,00 

Društvo Svoboda Dol pri Hrastniku 40 let sekcije ŽPZ 800,00 

Društvo upokojencev Hrastnik Dnevi upokojencev 2019 300,00 

Društvo za zdravilne rastline 10 let v svetu zdravilnih rastlin 200,00 

GESŠ Trbovlje Ekskurzija mladih 

raziskovalcev regije 

150,00 

Gimnazija center Celje World sholars cup 100,00 

Kegljaški klub Hrastnik Turnir ob 50 letnici kluba 800,00 

Klub ŠOHT Hi festival 3.000,00 

JZ Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik Poletni festival knjižnice 800,00 

Kolesarsko društvo Hrastnik Dirka vzpon na kal 780,00 

JZ KRC Hrastnik Prireditev ob kulturnem 

prazniku 8. februar 

1.030,00 

 Prireditev ob državnem 

prazniku 27. aprilu 

2.240,00 

 EU projekt – moj projekt 100,00 

 Hrastkov festival 4.520,00 

 Prireditev ob občinskem 

prazniku 3. julij 

8.901,00 

 Sovretova pot 1.570,00 

 Veter v laseh 200,00 

 Festival Funšterc 2.700,00 

Moto klub Klukhena Zagorje Moto krvodajalska akcija 200,00 

Nogometni klub Hrastnik Nogometni turnir 200,00 

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik Veseli december 2.323,00 

Območno združenje veteranov vojne za 

Slovenijo Zasavje 

Osrednja zasavska slovesnost 

ob dnevu državnosti in 

obletnici letalskih napadov na 

Kum 

500,00 

JZ OŠ NHR Hrastnik Mednarodno tekmovanje iz 

angleščine HIPPO 

66,00 

Planinsko društvo Hrastnik Ultra trail Vipava 160,00 

Planinsko društvo Rimske Toplice Popoldne ob citrah 500,00 

PGD Prapretno Prireditev ob državnem 

prazniku 1 in 2 maj 

2.000,00 

PGD Turje Kmečke igre 1.200,00 

Prosvetno društvo Čeče Hrastnik Prireditev ob 50 letnici društva 800,00 

Radio Kum Trbovlje Kum fest 600,00 

RKS OZ Hrastnik Novoletno srečanje 

starostnikov 

3.700,00 
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Rokometni klub Dol TKI Hrastnik Turnir v mini rokometu Zasavje 

cup 

1.300,00 

Rotary klub Zagorje Kum Vesele angleške počitnice 750,00 

Smučarsko društvo Hrastnik Odprto prvenstvo Zasavja 300,00 

Srbsko kulturno društvo Sava Etno festival 1.000,00 

STPŠ Trbovlje Triii konferenca 200,00 

Strelska družina Ernest Draksler Dol pri 

Hrastniku 

5 Old boys turnir v balinanju 160,00 

Strelsko društvo Rudnik Hrastnik Športno strelsko tekmovanje z 

zračno puško 

200,00 

Športno kulturno društvo Feniks Dol pri 

Hrastniku 

Cheetleading in cheer plesno 

tekmovanje 12 Rom pomp on 

prvenstvo 2019 

700,00 

Tenis klub Hrastnik Prireditev ob 30 letnici 

delovanja 

450,00 

Turistično društvo Hrastnik Kramarski sejem 250,00 

Vitkar  zavod Ulični festival Rdeči revirji 3.000,00 

Zavod Savus Zasavc leta 2018 500,00 

 Rudarski tek 2019 1.000,00 

 Jamatlon 2019 600,00 

 Zimski Jamatlon 500,00 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Prireditev ob počastitvi 

državnega praznika, Dneva 

samostojnosti in enotnosti  

250,00 

 

 4004003 Izvršbe, sodni postopki 

S te postavke smo med letom krili stroške za cenitve premoženja, notarske stroške povezane z 

overitvami podpisov na listinah, stroške vpisov v zemljiško knjigo, plačilo sodnih taks, odvetniške 

storitve, davčne obveznosti iz kupoprodajnih pogodb in podobno.  

 

 4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženja 

Za parkirišče pri Železniški postaji Hrastnik občina krije  obratovalne stroške (električna energija, voda, 

komunalne storitve, odvoz smeti).  

 

 4004100 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

S te postavke smo krili  stroške upravnikov (KSP), stroške ogrevanja, stroške toplotnih postaj, električne 

energije, voda, komunalne storitve, odvoz smeti za objekt upravne zgradbe, stroške servisa dvigala in 

druge manjše nepredvidene stroške (npr. manjša popravila v posameznih poslovnih prostorih, ki so bila 

potrebna).  

 

 4004101 Investicijska vlaganja v poslovne prostore 

Na postavki ni bilo realizacije glede investicij v poslovne prostore. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem: 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave in krajevnih skupnosti, 

- sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih 

ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji, 

- zagotavljanje društvenih prostorov in vzdrževanje upravne zgradbe, poslovnih prostorov, 

- kvalitetno izvajanje nalog s področja občinske uprave in skupnega medobčinskega organa. 



122 
 

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in 

rezultati: 

- izboljšanje pogojev dela zaposlenih, 

- nakup licenc in vzdrževanje licenc po pogodbah, da se zagotavlja nemoteno delovanje 

računalniško podprtih procesov, 

- izboljšanje tehnologije obdelave podatkov v upravi s posodobitvijo strojne in programske 

opreme, 

- zagotavljanje materialnih, prostorskih in finančnih pogojev za delovanje svetov krajevnih 

skupnosti, 

- zagotavljanje finančnih pogojev za delovanje skupnega medobčinskega organa, 

- izvajanje investicije v teku – rekonstrukcija objekta Trg borcev NOB 12, 

- izbor in izvedba zunanjega izvajalca za letno revidiranje. 

To področje zajema dejavnosti ožjih delov občin, dejavnost občinske uprave, razpolaganje in upravljanje 

s premoženjem potrebnim za delovanje občine. V tem programu se izvajata 2 glavna programa. 

  

0602 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV IN ZVEZ OBČIN 

 V okviru tega glavnega programa sta 2 proračunski postavki. 

 4006100 Plačilo skupnih stroškov za KS 

Na podlagi Pravilnika o povračilu stroškov predsednikom KS in storitev pisanja in branja govorov na 

pogrebnih svečanostih v občini Hrastnik smo s te postavke krili stroške posameznikom, ki so na 

pogrebih naših občanov opravili poslovilni govor v imenu posamezne KS. 

 

 4006102 Rekonstrukcija objekta Trg borcev NOB 12 

Na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 26.7.2019 je Občina Hrastnik kot naročnik oddala 

javno naročilo Energetska sanacija in prenova objekta Trg borcev NOB 12, na Dolu pri Hrastniku 

izvajalcu AGM Nemec d.o.o.. Vrednost del po pogodbi znaša 436.367,06 eur. V letu 2019 smo za namen 

izvedbe načrtovanih del porabili sredstva v višini 239.931,65 eura za gradbena dela, stroja dela, 

inštalacijska dela,… po pogodbi z izvajalcem, 2.063,14 eura za nadzor, 2.419,08 eura za  investicijski 

nadzor projektanta,  1.304,79 eura za izdelavo DIPa, 15.000 eur za nakup nepremičnine (odkup deleža  

oz. stanovanja od KZ Laško) ter 96,38 eura za stroške notarja (overitev podpisa na kpp). Na tem 

projektu je Občina Hrastnik uspešno črpala sredstva na podlagi 23. člena ZFO in sicer v višini 

118.502,00 eura za nepovratna sredstva in 118.502,00 eura za povratna sredstva. 

Ločeno na objektu poteka sanacija stanovanjskega dela in zunanja ureditev okolice. 

 

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 

 V okviru tega glavnega programa je 5 proračunskih postavk. 

 4006001 Plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki 

Izplačevanje plač je potekalo v skladu s predpisi  in sklenjenimi pogodbami o zaposlitvah. Število 

zaposlenih na občinski upravi v letu 2019 je 20. Število zaposlenih se manjša zaradi odpovedi delovnega 

razmerja s strani javnih uslužbencev, katerih zaposlitve se še niso vse nadomestile. Zaposlenim javnim 

uslužbencem smo izplačali plače, dodatke k plačam, prispevke, regres za prehrano, stroške prevoza na 

delo in ostalo kar pripada zaposlenim na podlagi pravic iz delovnega razmerja, kakor tudi regres v višini, 

kot jih določajo veljavni predpisi. Sredstva za delovno uspešnost niso bila izplačana.  

 

 4006002 Materialni stroški za delovanje občinske uprave 

Za delovanje občinske uprave je bilo potrebno zagotoviti tudi sredstva za materialne stroške. Le-ti so 

bili zagotovljeni na tej postavki in predstavljajo  stroške za vezavo uradnih listov, Uradnega vestnika 

Zasavja, potrošni pisarniški material, čistila, stroške povezane s službenimi  potovanji, izobraževanjem 

zaposlenih, zavarovalne premije, zdravniške preglede v skladu z izjavo o varnosti, stroške povezane z 

najemom, vzdrževanjem programske računalniške opreme in komunikacij (npr. pogodba Ascent d.o.o. 

289,38 € letno za program Jana, Cadis d.o.o. 9.434,87 € letno za program v uporabi na finančnem delu 

poslovanja, Comland d.o.o. 2.196,69 € letno za program Doxis, za Taxfinlex 1.023,99 € letno za dostop 
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do portala, MNZ 976,68 € letno za H-kom, spletna potrdila MJU v višini 316,10 €, stroške zunanjega 

izvajalca pri pomoči za izvajanje javnih naročil v višini 3.123,20 eur, stroške za vzdrževanje 

računalniške opreme po pogodb z RSH na letni ravni 10.469,40 €, najem ms programske opreme letno v 

višini 3.976,78 €, stroške za poštne storitve, izdatke za poštnino, stroške za najem kopirnega stroja, 

stroške za ogrevanje upravne zgradbe, stroške vzdrževanja, obratovalne stroške, popravila službenih 

vozil in podobno. 

 

 4006005 Sredstva za revizijo poslovanja občine 

Sredstva za revizijo poslovanja občine na postavki so bila porabljena v pogodbeni višini zunanje 

revizijske hiše ( 7.546,57 €). 

 

 4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje 

S 1. 7. 2009 je pričel delovati skupni organ občin ustanoviteljic Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi – 

MIR. V skladu s sklenjenim dogovorom Občina Hrastnik zagotavlja svoj delež sofinanciranja za leto 

2019. (materialni stroški, plače, regres, prispevki, uporaba prostorov,...). V letu 2019 smo za delovanje 

tega organa porabili 37.116,86 €.  

 

 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 

Stroški vlaganja in investicijska vlaganja 4006003 predstavljajo stroške varovanja (pogodba z družbo 

Sinet  - fizično varovanje in odklepanje vrat letno skupaj v višini 9.074,53 eur), nabavo računalniške 

opreme za potrebe občinske uprave v višini 482,78 €, stroške vzdrževanja in reševanja iz dvigala na 

podlagi sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem (Info dvig servis d.o.o., Info dvig reševanje d.o.o.), 

zavarovalne premije za objekt upravne zgradbe, montaža klime v arhivskih prostorih v višini 2.346,82 

€, zamenjava talnih oblog v 3 pisarnah v 3. nadstropju v višini 3.212,98 eur, transfer za MIR za delež 

avtomobila ter strežnika skupaj v višini  4.647,61 eur, manjša popravila v upravni zgradbi (npr. 

popravilo vhodnih vrat, zamenjava svetilke na stranskem vhodu). 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSJKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem: 

- Priprava letnega načrta ravnanja s stvarnim premočenjem in njegova realizacija 

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in rezultati: 

- Priprava in izvedba kupoprodajnih, najemnih in služnostnih pogodb 

 

1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA 

V okviru tega glavnega programa je 1 proračunska postavka na oddelku za splošne zadeve. 

 

 4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor 

Stroški s te postavke predstavljajo stroške za plačilo kupnin, odškodnin, stroške notarjev, stroške plačila 

davkov in podobne stroške vezane na izvedbo premoženjsko pravnih razmerij. Podrobnejši prikaz 

realizacije je v posebni prilogi. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

 

Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem: 

- zviševanje ravni reševalnih storitev, 

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev 

oz. zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, 

- hitra obnova pogojev za normalno življenje ljudi ob izrednih dogodkih, 

- nabava predvidne opreme, izobraževanje,  

- informiranost občanov. 

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in 

rezultati: 
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- ohraniti, ali izboljšati požarno pokritje območja občine, 

- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene izvajalce, 

- usposabljanje gasilcev in članov ostalih reševalnih enot, 

- pregled in posodobitev ocen ogroženosti občine, 

- izdelava in ažuriranje načrtov zaščite in reševanja, 

- opremljanje članov reševalnih enot z osebno in skupno opremo ter nabava druge opreme. 

To področje zajema en glavni program: 

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost. Tu se izvajata dva podprograma in sicer 07039001- 

Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje in pomoč in 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, 

reševanje in pomoč.  

 

 4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ 

Sredstva za redno dejavnost so bila porabljena za tekoče vzdrževanje opreme, plačilo električne 

energije, sofinanciranja proslave ob dnevu Civilne zaščite ter za plačilo sejnin članom Štaba Civilne 

zaščite občine Hrastnik.  

Ravno tako smo iz te postavke poravnali stroške usposabljanj ostalim članom enot CZ (OŠCZ), ki so se 

udeležili usposabljanj in vaj CZ v letu 2019. Iz te postavke smo poravnali tudi stroške dejavnosti Civilne 

zaščite v prostorih PGD Hrastnik ter zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.  

 

 4007002 Sofinanciranje dejavnosti društev 

V skladu s 73. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06, 97/10 

in 21/18 - ZNOrg) in Sklepom o organiziranosti in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v Občini Hrastnik ima občina sklenjeno pogodbo o opravljanju nalog zaščite in reševanja z 

Brodarskim društvom Steklarna Hrastnik. Za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob vseh naravnih in 

drugih nesrečah na območju občine Hrastnik, kjer je nujno opravljanje nalog reševanja na vodi, je občina 

namenila 2.000 €. 

 

 4007003 Nakup in vzdrževanje opreme 

Skladno s programom nabave opreme v občini Hrastnik je bila nabavljena zaščitna oprema in sredstva 

(zaščitna folija in protipoplavne vreče, manjkajoča oprema za enoto tehničnega reševanja (električni 

agregat, zaščitne čelade ter dežne jakne…..).  

 

 4007008 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 

Sredstva za stroške intervencij ob naravnih in drugih nesrečah v letu 2019 so bila aktivirana v enem 

primeru in sicer ob iskanju pogrešane osebe v reki Savi, za nadomestilo plače med opravljanjem nalog 

zaščite in reševanja.  

 

 4007005 Sredstva za redno dejavnost Gasilske zveze Hrastnik 

Sredstva za redno dejavnost požarnega varstva so bila namenjena za zagotavljanje rednega delovanja 

Občinske gasilske zveze ter vseh gasilskih društev. 

V letu 2019 je bil del sredstev namenjen za zavarovanje operativnih članov, gasilskih domov in opreme, 

gasilskih vozil in zavarovanja gasilske mladine. 

S te postavke so bili kriti stroški  različnih vrst usposabljanj ter redni zdravniški pregledi.  

V okviru Gasilske zveze Hrastnik so bila organizirana tudi različna tekmovanja in redne mesečne vaje. 

Organizirani so bili gasilski dnevi na osnovni šoli NH Rajka Hrastnik, organizirane in izvedene vaje po 

posameznih krajevnih skupnostih. Gasilske enote, ki operativno pokrivajo področja delovanja so redno 

izvajala preventivno dejavnost na svojem področju. 

Opravljeno je bilo redno vzdrževanje, servisi in popravila gasilskih vozil ter opreme. Nabava osebne in 

skupne zaščitne opreme ter vozil je potekala skladno s programom nabave gasilske opreme. 

Operativni člani gasilskih društev so v letu 2019 opravili 80 različnih intervencij (tehnične intervencije, 

požari, naravne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi). 



125 
 

 4007006 Požarna taksa 

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2019 razdelil 17.508,74€ teh sredstev. 

Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne zaščite (cevi, 

motorne brizgalne črpalke, svetilke in podobno).  

 

 4007007 Sofinanciranje nakupa opreme in vozil 

V skladu s programom nabave osebne in skupne zaščitne opreme se je nadaljevalo opremljanje 

prostovoljnih članov operativnih gasilskih enot z osebno in skupno opremo v višini 12.800€.  

 

  4007009 Investicijska vlaganja v gasilske domove 

Za investicijska vlaganja v gasilske domove je bilo namenjenih 53.000€. Od tega za izgradnjo novega 

gasilskega doma za potrebe PGD Dol pri Hrastniku 50.000€ ter za investicijska vzdrževanja ostalih 

domov 3.000€. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

 Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem: 

- Uspešna izvedba javnih razpisov. 

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in 

rezultati: 

       - Izvedba javnega razpisa s področja humanitarnih dejavnosti. 

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter programe pomoči, ki 

so namenjeni varstvu določenih skupin prebivalstva. Oddelek izvaja na tem področju en  glavni 

program, in sicer: 

 

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 

V  okviru katerega ima Oddelek za splošne zadeve 2 proračunski postavki. 

Za izvedbo javnega razpisa pa so sredstva zagotovljena na treh proračunskih postavkah (ena v oddelka 

za družbene dejavnosti) in sicer 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev in  

4018002 Financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino, 4018001 Financiranje programov 

upokojenskih društev. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem: 

- Uspešna izvedba javnih razpisov. 

Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in 

rezultati: 

       - Izvedba javnega razpisa s področja humanitarnih dejavnosti. 

To področje zajema programe na področju urejanja sistema predšolske in šolske mladine. Oddelek 

izvaja na tem področju en  glavni program in sicer: 

 

2004 IZVAJANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA 

V  okviru katerega ima Oddelek za splošne zadeve 1 proračunsko postavko. 

 

- 4018002 Financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino 

Občina Hrastnik je na podlagi javnega razpisa sredstva posameznim prijaviteljem. Prejeta sredstva so 

prikazana v spodnji tabeli, kjer so navedeni vsi prejemniki. Sredstva so bila zagotovljena na 

proračunskih postavkah 4018002, 4020001 in 4018001. 

Posameznim vlagateljem so se dodelila naslednja sredstva: 
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Tabela 12: Financiranje programov  

Društvo  2019 (znesek v EUR) 

Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik 653,47 

Čebelarsko društvo Hrastnik  687,86 

Društvo CIVS Ljubljana 77,38 

Društvo diabetikov Hrastnik 829,73 

Društvo hrbteničarjev Zasavje 94,58 

Društvo Infundibulum 714,52 

Društvo invalidov Hrastnik 1.018,90 

Društvo izgnancev Slovenije, k.o. Hrastnik 120,38 

Društvo kmečkih žena in deklet 1.048,99 

Društvo ledvičnih bolnikov Zasavja 77,38 

Društvo psoriatikov Slovenije 60,19 

Društvo Rast 1.053,29 

Društvo SDC - celiakija 68,79     

Društvo Sožitje 743,75 

Društvo U3 77,38 

Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku 692,16 

Društvo upokojencev Hrastnik 1.083,38 

Društvo za fibromialgijo 8,60 

Društvo za preprečevanje osteoporoze Hrastnik 812,54 

Društvo za zdravilne rastline Zasavje 60,19 

Društvo Zasavskih klekljaric Srčevke 111,78 

Inštitut Vir 17,20 

Klub brigadirjev Zasavja 1.044,69 

Klub Mišin dol 714,52 

Klub Šoht 670,67 

Konjerejsko društvo Hrastnik 533,09 

Kulturno društvo svoboda center folklorna skupina Trbovlje 94,58 

Lovska družina Dol pri Hrastniku 773,85 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana 51,59 

Moto klub Schlossberg  679,26 

Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja  111,78 

Ribiška družina Hrastnik 791,04 

Sadjarsko društvo Hrastnik 644,87 

Slovensko združenje za preprečevanje samomora 17,20 

Šent 42,99 

Škofijska Karitas Celje 85,98 

Turistično društvo Hrastnik 752,35 

Ustanova mali vitez  17,20 

Združenje multiple skleroze Slovenije 77,38 

Združenje šoferjev in avtomehanikov Hrastnik 593,28 

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik 7.250,00 

Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku – projekt starejši za starejše 1.919,17 

Društvo upokojencev Hrastnik – projekt starejši za starejše 2.980,83 
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2.5 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO - 41 

 

Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je v letu 2019 opravljal vse tiste naloge, ki mu jih 

nalaga Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine  Hrastnik, ter v zvezi s tem 

sprejeti področni predpisi na državnem in občinskem nivoju. Na osnovi navedenega so se opravljale 

naloge s področja kmetijstva, podjetništva, turizma, gospodarjenja s stanovanji v lasti občine, splošnega 

zdravstvenega varstva, kulture, športa in rekreacije, predšolske vzgoje, izobraževanja in socialnega 

varstva. Tako financiranje zakonsko opredeljenih nalog kot tudi realizacija načrtovanih investicijskih 

vlaganj je potekala v skladu z zastavljenimi cilji.  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

To področje je zajemalo izvajanje programov na področju regionalnega razvoja, procesov usklajevanja 

razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v 

organizacije, kjer se zasledujejo skupni interesi občin, delovanje lokalnih akcijskih skupin na področju 

razvoja kmetijstva in pripravo razvojnih programov za spodbujanje razvoja podeželja. Oddelek za 

družbene dejavnosti in gospodarstvo je izvajalo na tem področju en glavni program. 

 

Zakonodaja in pravna podlaga: 

Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18)   

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS, št. 20/2011, 57/2012, 46/16-ZSRR-2)  

- Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 - 2020 (UL  

  RS št. 34/2014) 

- Uredba o karti regionalne pomoči za obdobje 2014 - 2020 (Ur. list RS št. 103/2013) 

- Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah (Ur. list RS, št. 3/2013, 59/2015, 12/2017) 

-  Odlok o ustanovitvi regionalne razvojne agencije Zasavje (UL RS št. 90/2015 in 46/2018, Ur. 

   vestnik Zasavja št. 33/2015, 20/2018) 

- 6. sprememba Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, junij 2019 

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (UL RS 

št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/17, 23/18, 68/18). 

 

Globalni cilji: 

- zagotavljanje institucionalne organiziranosti na regionalni in lokalni ravni, ki bo s kombiniranjem 

državnih, zasebnih in civilno družbenih organizacijskih struktur dolgoročno usmerjala razvojne 

potenciale v regiji za uspešno izvajanje projektov/operacij;  

- učinkovito črpanje evropskih sredstev (kohezijski in strukturni skladi) in drugih sredstev; 

- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije z dvigom konkurenčnosti gospodarstva in zaposlenosti, 

izboljšanjem človeškega kapitala (preprečitev bega možganov), ki naj bi dolgoročno zagotavljal 

blagostanje v regiji; 

- zagotovitev pogojev za delovanje LAS na območju Zasavja ter povezovanje kmetijskih in nekmetijskih 

dejavnosti na podeželju v smeri izboljševanja ekonomskega in socialnega položaja podeželskih 

območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti; 

- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine in tradicionalnih znanj na podeželju z vidika identitete 

in kulturne krajine Zasavja ter varovanja podeželskega okolja; 

- Izboljšanje prepoznavnosti podeželskega prostora s poudarkom na kvaliteti življenja in kvaliteti 

proizvodov s podeželja (ekološko kmetovanje, lokalna samooskrba, pospeševanje povezovanja v 

regionalne in lokalne verige samooskrbe,…); 

- ozaveščanje in motiviranje podeželskega prebivalstva za vključevanje v razvoj podeželja; 

- povezovanje in medgeneracijsko sodelovanje različnih ranljivih ciljnih skupin, med njimi tudi 

ranljivih skupin (brezposelne osebe, invalidi, osebe s posebnimi potrebami, ženske, mladi, »osipniki«, 

odvisniki,…). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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Letni in planirani rezultati: 

- vodenje in koordiniranje ter usklajevanje regionalnih projektov s strani regionalne razvojne agencije 

(RRA Zasavje), posredovanje predlogov regionalnega značaja  državnim in drugim institucijam za 

vključitev le-teh v razvojne in druge programe oziroma strategije; 

- spremljanje in dopolnjevanje Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014 - 

2020 in implementacija Dogovora regij, v kolikor bo potrebno glede na RRP in druge zahteve; 

- izvajanje nalog lokalnega razvoja podeželja v skladu CLLD (izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost). V letu 2019 so bile načrtovane prijave oziroma izvajanje operacij na javne pozive LAS-a za 

uspešno črpanje sredstev (priprava razpisne dokumentacije, ocenjevanje vlog in izbor operacij, 

prijava projektov na pristojno ministrstvo, oddajanje zahtevkov za odobrene projekte/operacije, ki 

še niso bili izvedeni in ustrezajo določilom nove uredbe, ki ureja delovanje LAS in sofinanciranje 

operacij. Ocenjevalci vlog so zunanji ocenjevalci, ki prihajajo iz drugih regij in so prijavljeni kot 

ocenjevalci pri Društvu za razvoj podeželja Slovenije (reference); 

- izvajanje postopkov za prijavo in izvedbo skupnega projekta različnih LAS-ov za črpanje sredstev iz 

podukrepa« Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.  

 

Doseženi kazalniki:  

- delovanje regionalne razvojne agencije oz. RRA (zagotavljanje podpornega okolja na regionalnem 

nivoju: delovanje regionalnih organov, priprava in spremljanje regionalnega razvojnega programa, 

Dogovora regij – izbor projektov za nadaljnjo obravnavo, drugih regionalnih nalog): DA 

- Delovanje LAS na območju Zasavja ter izvajanje nalog Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS 

Zasavje za obdobje 2014 – 2020):  DA 

 

Vse izvedene naloge so sledile globalnim ciljem. Letni  rezultati so bili realizirani in so obrazloženi  pri 

proračunski postavki.  

 

0601 –  Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

Glavni program 0601 je vključeval sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov 

občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 

V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal en podprogram:  

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti 

- 4106001 Razvojni programi, projekti, strategije  

V letu 2016 je bila registrirana Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje), kot javni zavod, 

katerega ustanoviteljice so vse tri zasavske občine. Z delom je pričela v drugi polovici leta 2016 €. 

Opravlja splošne regionalne razvojne naloge v javnem interesu za območje Zasavske regije in je pri  

pristojnem organu MGRT vpisana v evidenco RRA za opravljanje navedenih nalog v obdobju 2014-2020 

(odločba, z dne 29.7.2016) . MGRT v sredini leta objavi višino zneska sofinanciranja splošnih razvojnih 

nalog po regijah za tekoče leto. Določi naloge in osnovo za sofinanciranje nalog na regionalnem nivoju 

ter delež sofinanciranja, pri čemer MGRT sofinancira stroške dela štirih zaposlenih RRA Zasavje (50 %).  

Občine ustanoviteljice sofinancirajo preostali del (50 %) stroškov dela štirih zaposlenih, zagotavljajo 

sredstva za materialne stroške in nakup opreme. Ostala delovna mesta se sofinancirajo v sklopu drugih 

projektov. Za Zasavsko regijo so bila s strani MGRT za leto 2019 načrtovana sredstva v višini 82.513,50 

€, pri čemer je bilo v letu 2019 izplačanih 65.831,50 €, preostala sredstva v višini 16.682,00 € pa se 

bodo izplačala v letu 2020 (zadnje trimesečnje leta 2019). Proračunska sredstva v višini 37.162,43 € (99 

% načrtovanih sredstev) so  bila v letu 2019 porabljena za delovanje RRA Zasavje, pri čemer ta višina 

predstavlja dogovorjen delež Občine Hrastnik za sofinanciranje dejavnosti RRA Zasavje (1/3 sredstev 

vsaka zasavska občina, brez Občine Litije). RRA Zasavje nudi strokovno in administrativno pomoč 

regijskim organom kot so Razvojni svet zasavske regije, Svet zasavske regije, člani Razvojnega sveta 

kohezijske regije Vzhodna Slovenija, odbori (za človeške vire in kakovost življenja; za gospodarstvo; za 

okolje, prostor in infrastrukturo; za turizem, za razvoj podeželja; OREZ). RRA Zasavje vodi Regijsko 

razvojno mrežo Zasavje. Je članica Združenja regionalnih razvojnih agencij RRA – GIZ, Gospodarske 

zbornice Slovenije – Zasavske gospodarske zbornice, RRA Zasavje je spremljala izvajanje Regionalnega 
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razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014 – 2020. Vodila je regijsko razvojno mrežo in 

spremljala izvajanje dogovora za razvoj regij. RRA Zasavje je v letu 2019 izvajala tudi druge razvojne 

naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu in za katere je pridobila javna 

pooblastila – izvajanje Regijske štipendijske sheme Zasavje 2016 – 2022, v sklopu katere se 

sofinancirajo kadrovske štipendije na osnovi prijave potreb delodajalcev za študente in dijake za 

določeno šolsko leto (skupaj na voljo za programsko obdobje 872.160,00 €). Prek Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotavlja sredstva v višini 50 % štipendije, 50 % pa 

delodajalec. Dne 2019 bil objavljen javni razpis za šolsko/študijsko leto 2019/2020.  V letu 2019 je bilo 

v RŠS vključeno 24 delodajalcev in 39 štipendistov. Sodelovala je tudi v različnih mednarodnih projektih 

kot so: mednarodni projekt programa Evropa za državljane ALL IN (Pathways to belonging: From 

InterculturAL dialogue to sociaL INclusion; 2019-2020; vrednost projekta 141.120,00 € od tega 

20.160,00 € RRA Zasavje; multikulturni dialog), mednarodni projekt programa Interreg Europe  

RAMSAT (Revitalizing Remote and Mountainous Areas through Sustainable Alternative Tourism; 2019-

2022; Vrednost projekta: 1.049.130 EUR, od tega 125.650 EUR RRA Zasavje; revitalizacija odročnih in 

hribovitih predelov regij s pomočjo trajnostnega turizma), Platforma Evropske komisije Coal Regions in 

Transition (priprava strateških dokumentov na nivoju EU in RS za pripravo projektov in črpanje EU 

sredstev za črpanje sredstev iz novoustanovljenega sklada EU za pomoč premogovniškim regijam v 

tranziciji v obdobju 2021-2027; pilotna regija: Zasavsko in Savinjsko – Šaleška regija), projekt 

Regionalno sodelovanje in krepitev zmogljivosti za uporabo podjetniških skladov in izvajanje kohezijske 

politike za razvoj regije; sodelovanje z RRA Raškog Moravičkog okruga.  

V letu 2019 je nudila administrativno, tehnično in vsebinsko pomoč pri pripravi projektov v okviru 

Dogovora za razvoj regij. Indikativna kvota za zasavsko regijo v obdobju 2014 – 2020 znaša dobrih 19,2 

mio € (nepovratna kohezijska in integralna sredstva; 27,3 mio € znaša skupna vrednost vseh odobrenih 

projektov). Zasavska regija je dne 22.5.2018 kor prva regija na drugem pozivu z MGRT podpisala 

Dogovor za razvoj regije, v katerega je vključeno vseh 11 projektov, v skladu z razpoložljivi sredstvi 

prednostnih naložb. V dogovoru so iz Občine Hrastnik opredeljeni naslednji projekti (v evrih):  

 

Tabela 13: Realizacija projektov  

Projekt Vrednost z DDV EU+RS Lastna sredstva 

A. Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo – 

poslovna infrastruktura 

Obrtno industrijska cona Steklarna – TKI 

Hrastnik 

4.026.000,00 EU-2.475.000,00 

RS-825.000,00 

726.000,00 

B. Prednostna naložba 4.4 Spremljanje multimodalne urbane mobilnosti  

Izvedba ukrepov CPS na kolesarski 

infrastrukturi 

378.376,70 EU - 248.116,00 

RS -  62.029,00 

 

 

68.231,86 

C. Prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1 – Gradnja javne 

infrastrukture za odpadno vodo 

Odvajanje in čiščenje vode v porečju 

Save - Hrastnik 

1.602.004,23 1.595.084,25 

EU-1.355.822,00 

RS-239.263,00 

6.919,98 

D. Prednostna naložba 7.2 Izboljšanje 

regionalne mobilnosti 

   

Cesta G2-108 Hrastnik – Zidani Most 5.770.125,53 1.705.450,28  

 

V letu 2019 se je pričel postopek priprave strateškega dela Regionalnega razvojnega programa za 

Zasavsko regijo za novo programsko obdobje 2021-2027. 
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- 4106010 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 

Za delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) na področju razvoja podeželja je za programsko obdobje 

2014 - 2020 bilo ustanovljeno javno – zasebno Partnerstvo LAS Zasavje z določili CLLD (izvajanje 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost).  Izbran je bil vodilni partner, ki skrbi za vodenje in upravljanje 

LAS (Območna obrtno podjetniška zbornica Hrastnik), v prejšnjem LAS-u je bil upravljavec LAS -a KGZS 

Zavod LJ. Nov LAS ima svojo spletno stran: http://www.las-zasavje.eu/. Izdelana je bila strategija 

lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014 - 2020, ki je osnova za črpanje sredstev po uredbi CLLD.  Le ta 

je bila v letu 2017 prvič spremenjena in v februarju 2018 potrjena s strani Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo.   V strategiji so vključena vsa štiri dovoljena tematska področja (ustvarjanje novih 

delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, vključenost mladih, žensk 

in drugih ranljivih skupin. V sklopu SLR je predvideno  črpanje sredstev iz dveh skladov ESRR (Evropski 

sklad za razvoj regij) in EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). Partnerstvo LAS Zasavje 

je dne 26.10.2016 prejelo odločbo o pridobitvi statusa »LAS« in potrditvi SLR z odobreno maksimalno 

višino sredstev za črpanje iz EU skladov: skupaj – 1.426.820,25 €, od tega 708.313,75 € iz EKSRP, 

718.506,67 € iz ESRR.  V letu 2017 je Partnerstvo LAS Zasavje potrdilo 8 operacij (od 14 prijavljenih, 2 

odstopa potrjenih operacij ; 8-2= 6 operacij) za črpanje sredstev iz EKSRP v skupni višini 418.974,86 €. 

V letu 2017 je Partnerstvo LAS Zasavje izvedlo spremembo strategije lokalnega razvoja (SLR), ki je bila 

potrjena. Spremembe so bile izvedene tudi pri oblikovanju in točkovanju posameznih meril, kazalniki, 

ipd.). V letu 2019 je bila oddana druga sprememba strategije, v sklopu katere so bila vključena dodano 

odobrena sredstva iz EKSRP v višini 283.738,15 € (dodatna sredstva zaradi doseganja kazalnikov na 

dan 31.12.2018). Druga sprememba SLR je bila potrjena v začetku leta 2020. V letu 2019 je Občina 

Hrastnik dne 10.9.2019 prejela sredstva za TIC Hrastnik – Zahtevek št. 1 v višini 19.115,33 € (zahtevek 

oddan dne 6.11.2018; nakazalo sredstev po 10 mesecih).   

 

Poziv                Rok za oddajo vlog                Razpoložljiva sred.    Sklad        Št. prijav            Potrjeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prvi JP           1.12.2016 do 28.2.2017                     419.000,00 €        EKSRP          12                       6  

2 operaciji izvedeni (Steklarna Hrastnik vabi v Zasavje), 3 izvedeni do 1. faze (TIC Hrastnik, 2  odstopa)                                                                                                                                                                                                                

 

Drugi JP       20. 3.2017  do 19.5.2017                     250.000,00 €       ESRR            12          ___       4    

4 izvedene  in izplačane  

 

Tretji JP      23. 4.2018  do 22.6.2018                       418.281,43 €  ESRR, EKSRP   15                   6+2   

(Prenova tržnice v Hrastniku – 1.faza, že izvedeno, oddan zahtevek za nakazilo sredstev) 

 

Četrti  JP      15.7.2019  do 15.11.2019                   328.803,18 €   ESRR, EKSRP   11            8 v postopku 

obdelave (Prenova tržnice v Hrastniku – 2.faza, Prenova Planinskega doma na Kalu) 

 

Dodatni projekti – sodelovanje med LAS-i (Podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti 

sodelovanja lokalne akcijske skupine) 

V letu 2019 so se pričeli postopki priprave novih projektov za prijavo na 4. javni razpis za operacije 

sodelovanja: Skupaj za varni jutri (nakup defibrilatorjev, nosil, …), Industrijska dediščina (poudarek na 

rudarski dediščini), Gremo mi na tržnico (nakup opreme, izvedba izobraževanj, ipd..).  Rok za oddajo 

vlog velja do 28.2.2020, v projekt je vključeno več LAS-ov (najmanj 4) in posledično več občin ter drugih 

partnerjev.  

 

Za delovanje Partnerstva LAS Zasavje so bila porabljena proračunska sredstva v skupni višini 4.250,00 € 

(100 % načrtovana sredstva). 

 

Društvo za razvoj podeželja Zasavje (LAS iz preteklega programskega obdobja) je opravljalo naloge v 

smislu poročanja o operacijah v programskem obdobju 2007 – 2013, sodelovanja pri izvajanju nadzorov 

in kontrol posameznih operacij, promocije operacij, ipd. Vse te naloge je opravljalo v sklopu 

http://www.las-zasavje.eu/
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razpoložljivih sredstev društva, ni bilo sofinanciranja s strani občin. Društvo je dolžno poročati najmanj 

5 let po prejemu sredstev (do leta 2020).  

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, 

sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Načrta Vlade RS za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2018 in 2019; 

- Razvojni program občine Hrastnik 2020+ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- povečanje zaposljivosti 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- 1003- Aktivna politika zaposlovanja 

Načrtovani cilji so bili realizirani in so obrazloženi v okviru proračunske postavke. 

 

 4120009  Javna dela  - družbene dejavnosti  

Preko javnih del na področju družbenih dejavnosti in komunalno cestne infrastrukture je bilo v letu 

2019  sofinanciranih 11  udeležencev in sicer: 

- Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 4 udeleženci, 

- Dom starejših Hrastnik 2 udeleženca, 

- Kulturno rekreacijski center Hrastnik 1 udeleženec, 

- Mladinski center Hrastnik 1 udeleženec, 

- Center za socialno delo Hrastnik 1 udeleženec, 

- Društvo Rast, 1 udeleženec, 

- Klub Šoht, 1 udeleženec. 

 

Sofinanciranje javnih del iz občinskega proračuna je potekalo na osnovi sklenjenih pogodb med 

Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Hrastnik in izvajalci javnih del. Na osnovi omenjenih pogodb se je 

iz občinskega proračuna v večini primerov sofinanciral strošek za plače v višini 35% in sorazmerni 

delež regresa za letni dopust glede na čas opravljanja javnega dela. Za te namene se je v letu 2019 

namenilo  48.397,99 €.  

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva, 

razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. V 

okviru tega področja smo prispevali k trajnostnemu razvoju in ohranjanju poseljenosti podeželja ter 

pospeševali prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev. Oddelek za družbene dejavnosti in 

gospodarstvo je izvajal na tem področju en glavni program. 

 

Zakonodaja in druga pravna podlaga: 

Uredba komisije (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in sveta,  z dne 17. decembra 2013 o 

podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 

razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 

- Uredba komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v 

kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 

107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 

- Uredba komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju  

- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in 
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ribištva (Ur. list RS št. 74/2004), 

-Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/2008-Zkmet-1, 57/2012, 90/2012-ZdZPVHVVR, 26/2014, 

32/2015, 27/2017, 22/2018) 

- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik  (Ur. 

vestnik Zasavja št. 20/2019 z dne  28.6.2019). 

 

Globalni cilji: 

- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine, 

- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje ter razvoj dopolnilnih in 

drugih dejavnosti na kmetijah, varovanje okolja in podeželja (ekološko kmetovanje, zmanjšanje 

zaraščanja kmetijskih površin, …), 

- spodbujanje lokalne proizvodnje, predelave in prodaje hrane z namenom povečevanja stopnje lokalne 

samooskrbe. 

Letni in planirani rezultati: 

Izvedba javnega razpisa za različne naložbe v kmetijska gospodarstva.   

Kazalniki: 

- število izvedenih naložb na kmetijskih gospodarstvih na območju Hrastnika (3): 3 

- število izvedenih naložb za razvoj dopolnilnih dejavnosti (1): 1 

- število izvedenih naložb za razvoj ekoloških kmetij (1): 3 

 

Izvedene naloge so sledile globalnim ciljem. Izveden je bil javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev 

po posameznih namenih. Sredstva so bila dodeljena za namene, ki so opredeljeni v dolgoročnih ciljih.  

 

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva  

Glavni program 1102 je vključeval sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in 

živilstvu. Program razvoja podeželja Slovenije za obdobje 2014 - 2020 (PRP) je bil sprejet šele 

15.2.2015, kasneje je bil večkrat spremenjen (6. sprememba, junij 2019). PRP je osnova za druge pravne 

podlage, tudi za pripravo lokalnih pravilnikov. V okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal en 

podprogram in sicer:  

 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

- 4111001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

 V letu 2019 je bil sprejet Pravilnik za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis na področju 

kmetijstva in razvoja podeželja v skladu z zakonskimi in drugimi določili za obdobje 2014-2020.  Shemi 

pomoči sta bili prijavljeni na pristojna ministrstva (MF-de minimis, MKGP – državne pomoči za 

skupinske izjeme v kmetijstvu), shemi sta potrjeni (pridobljeno mnenje ministrstev). Za dodelitev 

državnih pomoči/pomoči de minimis iz občinskega proračuna  za razvoj kmetijstva in podeželja je bil 

dne  1.7.2019 objavljen javni razpis, ki je bil odprt do 15.7.2019, v skupni višini 16.000,00 €. Na razpis je 

prispelo 7 vlog. Nepovratna sredstva (državne pomoči/pomoč de minimis) so bila dodeljena 

upravičencem za naslednje namene (glede na oddane prijave): 

- 4 vloge za adaptacijo hleva ali nakup opreme (krmilniki, rešetke, gnojna jama, …) 

- 1 vloga za nakup plastenjaka 

- 1 vloga za ureditev izpusta za živali 

- 1 vloga za izvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji – de minimis (nakup opreme za skladiščenje 

soka, mešalec testa) 

Vlagateljem so bila odobrena sredstva v višini 16.000,00 € in so bila izplačana v tej višini (100 % 

realizacija). V razpisnih pogojih so zajeta določila, da morajo vlagatelji pridobiti tudi ustrezna 

dovoljenja, v kolikor je to potrebno za izvedbo naložbe (gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, ipd. 

) in soglasja lastnikov za izvedbo določene naložbe (kulturno varstveno soglasje, soglasje Direkcije za 

vode, …). Izplačana sredstva se vodijo v evidencah dodeljenih državnih pomoči – skupinske izjeme v 

kmetijstvu in pomoči de minimis (dopolnilne dejavnosti) in so prijavljena na pristojna ministrstva. 
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12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN   

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe 

z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Na osnovi sprejetega Odloka o načrtu za 

kakovost zraka na območju Zasavja zajema tudi področje izvajanja ukrepov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/2004), 

- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13), 

- Lokalni energetski koncept. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami; 

- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij, 

- zmanjševanje preseganj z delci PM 10. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1202 Urejanje, nadzor in oskrba z električno energijo  

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje nafte in zemeljskega plina 

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 

 

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva 

za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zmanjšanje porabe energije in energetskih surovin z vlaganji v energetsko sanacijo javnih objektov in 

uporabo obnovljivih virov energije. 

  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje porabe toplotnega ogrevanja, električne energije, porabe plina... 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 

 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 

Opis podprograma 

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih 

virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/2004), 

- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13), 

- Lokalni energetski koncept. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšanje porabe elekrične energije, stroškov toplotnega ogrevanja in porabe drugih energentov ter 

uporaba obnovljivih virov energije.   

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev 

Zmanjšanje porabe elekrične energije, stroškov toplotnega ogrevanja in porabe drugih energentov ter 

uporaba obnovljivih virov energije 

 

Izvajanje nalog na področju pridobivanja in distribucije energetskih surovin je sledilo globalnim 

ciljem.  

 

4112002 JTP – energetska sanacija javnih objektov - koncesija                                                                                         

Na osnovi 2. točke 11. člena Koncesijske pogodbe št.:014-9/2016 za projekt "Energetska sanacija javnih 

objektov Občine Hrastnik" je koncedent dolžan, v kolikor koncesionar doseže zajamčeni letni prihranek, 

plačati 99% zajamčenega zneska letnega prihranka kar znaša za leto 2019 146.799,36 €.  

 

14 GOSPODARSTVO 

To področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine in razvoj 

turizma. Na tem programu Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja dva glavna programa 

(1402, 1403). 

 

Zakoni in druga pravna podlaga: 

- Uredba komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 

Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis (Ur. list EU, št. 352), 

- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po 

pravilu "de minimis" (Ur. list RS, št. 61/2004, 22/2007 in 50/2014), 

- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/2004-ZSDrP), 

- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 69/2009-UPB, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 

57/2012, 82/2013, 55/2015, 15/2017), 

- Zakon o zadrugah (Ur. list RS, št. 97/2009 - UPB, ZZad), 

- Zakon o socialnem podjetništvu (Ur. list RS, št. 20/2011, 90/2014-ZDO-1, 13/2018), 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 13/2018; ZSRT-1),  

- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva  v občini Hrastnik  (Ur. 

vestnik Zasavja št. 28/2017 z dne 16.11.2017), 

- Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 19/2018, dne 

22.6.2018). 

 

Globalni cilji: 

- ustvarjanje možnosti za gospodarsko preobrazbo z ohranjanjem in  ustvarjanjem novih delovnih mest 

ter posledično zniževanjem števila brezposelnih na lokalnem in regionalnem nivoju; 

-  pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s 

pomočjo prestrukturiranja in povečevanjem  konkurenčnosti in uvajanjem novih tehnoloških ter drugih 

znanj v poslovne aktivnosti podjetij; 

-  osredotočanje na podporo podjetniškim projektom, ki prinašajo nova delovna mesta, rast podjetja in 

višjo dodano vrednost v različnih panogah ter s tem zagotavljajo večjo konkurenčnost in dolgoročno 

stabilnost podjetja; 

- spodbujanje podjetniške kulture in miselnosti, še zlasti pri mladih; 

- povečanje sodelovanja in povezovanja med hrbteničnimi in malimi podjetji ter podpornim okoljem in 

podjetji; 

-promocija kraja in turistične ponudbe; 
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- spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo; 

- zagotavljanje podpornega okolja za povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe ter oblikovanje 

turističnih programov, izvajanje promocije kraja in lokalne ponudbe. 

 

Letni cilji in planirani rezultati: 

- spodbujanje uvajanja novih programov ali širitev obsega obstoječih dejavnosti z novimi 

storitvami/proizvodi; 

- spodbujanje pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot enega izmed osnovnih pogojev 

konkurenčnosti in osvajanja novih trgov/tržnih niš; 

- zmanjševanje števila brezposelnih v občini; 

- ustvarjanje podjetniškega podpornega okolja  (delovanje zbornic, ki spodbujajo razvoj malega 

gospodarstva – brezplačno svetovanje za nova in obstoječa podjetja ter občane, ki želijo, registrirati 

nova podjetja; ogled dobrih praks – krepitev podjetniške kulture); 

- spodbujanje delovanje podjetniškega krožka v osnovni šoli (razvoj in krepitev podjetniške kulture pri 

mladih, spoznavanje različnih poklicev in dejavnosti). 

 

Doseženi kazalniki: 

- št. sofinanciranih naložb v malem gospodarstvu: 8 

- št. sofinanciranih novih delovnih mest: 7 

- št. sofinanciranih aktivnosti podpornega okolja (zbornic, podjetniškega krožka): 2 

 

V letu 2019 je na javni razpis za razvoj malega gospodarstva prispelo več vlog kot je bilo razpoložljivih 

sredstev. Vse odobrene vloge so bile uspešno realizirane.  

Projekt TIC Hrastnik se je izvajal od februarja 2018 do 7.1.2020, v dveh fazah (od 20.2.2018 do 

6.11.2018 in od 7.11.2018 do 7.1.2020).  

 

Izvajanje nalog na področju gospodarstva je sledilo globalnim ciljem. Na področju podjetništva je bil 

objavljen javni razpis, na podlagi katerega so bila dodeljena sredstva za namene, ki so opredeljeni v 

letnih ciljih. Tudi na področju turizma so se izvedle načrtovane naloge, projekt TIC Hrastnik se je počasi 

zaključeval (do 7.1.2020-izplačilo bruto plače za december 2019 v januarju 2020). 

 

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Glavni program 1402 vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. V okviru tega 

glavnega programa se v občini izvaja en podprogram in sicer: 

  

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

- 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 

Ta proračunska postavka je bila namenjena dodeljevanju pomoči »de minimis« in nedržavnih pomoči za 

razvoj mikro in malih podjetij ter za podporno okolje (podjetniški krožek, brezplačno svetovanje 

brezposelnim, izobraževanje in ogled dobrih praks, ipd.). Sredstva so se dodeljevala na osnovi določil 

Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik (Ur. vestnik 

Zasavja, št. 28/17, z dne 16.11.2017) in javnega razpisa za naslednje namene: 

- za odpiranje novih delovnih mest pri  podjetnikih za brezposelne osebe iz Hrastnika in 

samozaposlitve ter prve redne zaposlitve; 

- za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti (nakup opreme in strojev, 

vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ipd.); 

- delovanje zbornic (brezplačno svetovanje za razvoj podjetniških idej - 190 ur, organizacija 2 

izobraževanj – po 10 udeležencev, organizacija obiska uspešnih podjetij in ogleda dobrih praks v RS), 

- delovanje podjetniškega krožka (spoznavanje poklicev). 

Javni razpis je bil objavljen od 29.3.2019, rok za oddajo vloge je veljal do 7.5.2019. Za dodelitev pomoči 

je bilo na razpolago 42.000,00 €, zahtevki za izplačilo sredstev so se lahko oddajali do 15.10.2019. Na 

razpis je prispelo 23 vlog. Trije vlagatelji niso izpolnjevali vseh pogojev (1 za delovno mesto, 2 za 
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naložbe). Na podlagi kriterijev in meril iz pravilnika in javnega razpisa so se razpoložljiva sredstva 

namenila za 7 novih delovnih mest v skupni višini 18.150,00 €, za izvedbo 5 naložb v višini 19.940,00 € 

(realizacija 17.537,97€, zaradi uveljavljanja popustov pri nakupu opreme), za delovanje zbornic 

4.550,00 € (brezplačno svetovanje občanom in brezposelnim ter podjetjem o možnostih registracije 

podjetij, izobraževanje, ogled dobrih praks, ipd.) ter za delovanje podjetniškega krožka v višini 1.750,00 

€. Realizacija te proračunske postavke je bila 99 % oziroma v višini 41.396,17 € na podlagi oddanih 

dokazil o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. Nekatere naložbe so bile na terenu preverjene. 

 

Podjetja lahko kandidirajo na javne razpise/pozive Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega 

regionalno razvojnega sklada, MGRT, Zavoda za zaposlovanje, Partnerstva LAS Zasavje, Eko sklada, ipd. 

 

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

Glavni program 1403 vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma. V okviru tega 

programa izvaja Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo dva podprograma (14039001, 

14039002), in sicer: 

 

14039001 – Promocija občine  

- 4114002 Promocijski material in oglaševanje 

S sredstvi v višini 675,00 € (100 % realizacija)  so bile v letu 2019 nabavljene fotografije (19 posnetkov) 

v elektronski obliki za promocijo Hrastnika (panoramske slike Hrastnika oz. posameznih območij 

Hrastnika).  

 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 4114001 Spodbujanje razvoja turizma  

Na tej proračunski postavki so se zagotavljala sredstva za nemoteno delovanje TIC-a, za stroške, ki niso 

predmet projekta TIC Hrastnik (promocijski izdelki, obratovalni stroški-telefon, spletna stran, ipd.). V 

letu 2019 je bil zamenjan paket storitev za uporabo telefona in interneta, zato so bili stroški nižji. 

Lamele za označevalne table se v letu 2019 niso nabavile (1.200,00 €), ker Oddelek za prostor, okolje in 

gospodarske javne službe pripravlja projekt usmerjevalni tabel za območje naše občine, kjer bodo 

vključene tudi turistične table.  Porabljena so bila sredstva v višini 3.228,98 € oz. 47 % realizacija.  

 

 4114004 TIC Hrastnik  

Ker je TIC Zasavje prenehal z delovanjem, so zasavske občine pristopile k ustanovitvi lokalnih TIC-ev v 

sklopu obstoječih javnih zavodov, ki so upravljavci kulturnih objektov, muzejev, ipd. Tako se je KRC 

Hrastnik skupaj s partnerji (med njimi je tudi občina) prijavil  na prvi javni poziv Partnerstva LAS 

Zasavje s projektom TIC Hrastnik. Dne 20. 2. 2018 je nosilec operacije prejel odločbo o odobritvi 

projekta in sofinanciranje projekta v višini  57.799,62 €, od tega so za Občino Hrastnik odobrena 

sredstva v višini 55.457,02 €.  Vrednost operacije je prvotno znašala 71.604,69 €,  v letu 2018 je bila 

prijavljena in potrjena sprememba projekta (znižanje vrednosti projekta na 60.681,53 €-manj stroškov 

za plače in potne stroške).  Občina Hrastnik je zagotavljala sredstva v skupni višini 57.854,58 €, od tega 

v letu 2019 v višini 29.353,33 €. V projektu sta sodelovala še 2 partnerja (Bregar Bojan s.p., Prosvetno 

društvo Boben – Čeče). Projekt se je izvajal v dveh fazah (od 20. 2. 2018 do 7. 1. 2020). TIC deluje v 

prostorih Muzeja Hrastnik. V prvi fazi projekta je bila nabavljena oprema  za pričetek delovanja pisarne 

TIC-a (pohištvo, računalniška oprema, 2 stojnici, davčna blagajna, ipd.), turistična informatorka je 

pričela z delom junija 2018, vzpostavljena je spletna stran VisitHrastnik, FB stran in Instragram. Vse to 

se je zagotavljalo tudi v letu 2019. Spletne strani se dopolnjujejo in ažurirajo. Izvedeni so bili trije 

kulturni dogodki po različnih turističnih točkah v Zasavju (Gledališka igra – Podkraj, KUM, Zagorje) in 

dva rekreativna dogodka (Plezamo v višave, Igre brez meja). V letu 2019 je bilo opravljeno 43 turističnih 

vodenj za 918 oseb, ki so prihajale iz Maribora, Slovenskih Konjic, Škofje Loke, Vevč-Zgornjega Kašelja, 

Novega mesta, Ormoža, Velenja, Brd, Puconcev, Ljubljane, Brja pri Ajdovščini, Lenarta, Šentjurja, Celja, 

Laškega, Črnomlja,  Srbije, Nemčije, BIH,… Sodelovalo se je na sejmih in drugih dogodkih (Sejem Agra -

Gornja Radgona, Sejem Alpe - Adria - Ljubljana, Sejem Kulinart, KUMFEST, ipd.). V letu 2019 so 
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organizirali pohod Po Sovretovi poti v sodelovanju z drugimi partnerji, sodelovali pri izvedbi festivala 

Funšterc – festival stekla in zasavske kulinarike, Rdeči revirji, Okno v svet – EU projekt,… Pripravljali so 

različne članke in informacije za promocijo kraja in dogodkov (Kum24.si, ETV Kisovec, Nedeljski 

dnevnik, Športna unija Slovenije, Rekreacija.si, Hrastov list, Slovenska turistična organizacija-podatki za 

Turistični vodnik Slovenije na spletni strani,… Najbolj obiskane turistične točke so bile: Muzej Hrastnik, 

Steklarna Hrastnik, Mlakarjevo stanovanje, Hrastniški mozaik, Kašča v Šavni Peči in spomenik Antona 

Sovreta, Rižnarjeva hiša, Center vodnih športov, Cerkev sv. Nikolaja,… V sklopu različnih dogodkov so 

vključili lokalne ponudnike – Turistično društvo Hrastnik - Krumpantoč, Prosvetno društvo Čeče 

Hrastnik – Funšterc, Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik - pecivo,… Izvajali so tudi prodajo 

spominkov (magnetki, majice, skodelice, dežniki, knjige,…). 

 

Realizacija izplačil je bila 96 % oziroma 28.140,76 €. Sredstva s strani AKTRP so bila za Zahtevek št. 1 

odobrena in nakazana 20.974,37 € , od tega za Občino Hrastnik 19.115,33 €. Zahtevek št. 2 je bil oddan 

7.1.2020 in je še v obdelavi za 26.397,05 €. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine 

Pravna podlaga: 

- Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. list RS, št. 16/2004, 17/2008, 31/18), 

- Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. list RS, št. 100/2008), 

- Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur. vestnik Zasavja,  št. 

21/2010). 

Globalni cilji: 

- ohranjanje narave (ohranjanje divjadi v lokalnem okolju). 

 

 Letni cilji in planirani rezultati: 

- ohranjanje narave, predvsem divjadi. Usklajevanje nalog z letnimi načrti zavoda za gozdove in lovskimi 

družinami (nakup krme za divjad - za premostitev mrzlih zimskih dni,  ipd.). 

 S predstavniki zavoda za gozdove in lovskimi družinami je bilo dogovorjeno, da se v letu 2019 sredstva 

namenijo za nabavo krme za divjad (koruza, ipd.). Krmo prejmejo lovske družine, ki pokrivajo lovna 

območja v Hrastniku in skrbijo za divjad na tem območju.  

Kazalniki: 

- nakup krme za prehranjevanje divjadi v neugodnih vremenskih in drugih razmerah: 2345 kg koruze v 

zrnju. 

 

Izvajanje nalog na področju varstva okolja je sledilo globalnim ciljem. Aktivnosti so se izvajale v 

sodelovanju z lovskimi družinami in zavodom za gozdove, ki pokriva območje zasavske regije.  

 

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

 4115001 – Ohranjanje narave 

V okviru te proračunske postavke so se sredstva namenila za nakup krme za divjad. V letu 2019 je bilo 

nabavljeno 67 vreč koruze  v zrnju po 35 kg (2345 kg) v skupni višini 583,57 €.  Krma je bila razdeljena 

petim lovskim družinam (Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Dobovec, Trbovlje, Rečica pri Laškem, ki imajo 

podeljeno koncesijo s strani države in so skrbniki za divjad na območju Hrastnika. Sredstva se lahko 

porabijo le za namene, ki so opredeljeni v občinskem odloku (biomeliorativni ukrep – krmljenje divjadi). 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

To področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska 

dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Oddelek za družbene dejavnost in 

gospodarstvo izvaja na tem področju en glavni program.  

Zakonodaja: 

- Stanovanjski zakon (U.l. RS št. 69/03, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
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  14/17 – odl. US in 27/17) 

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS št. 14/04, 34/04, 62/06,  

  11/09, 81/11) 

- Pravilnik o upravljanju več stanovanjskih stavb (U.l. RS št. 60/09, 87/11, 85/13) 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (32/93, 57/11) 

- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) 

- Odlok o tržnem redu javne tržnice (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009, 23/2011) 

- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne javne tržnice v   Hrastniku  

  (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/2010). 

 

Globalni cilji:  

Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost: 

- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje 

vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora; 

- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo 

implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine; 

- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma 

objekti izvedejo in služijo svojemu namenu; 

- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in 

interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja; 

- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe; 

- izboljšanje kvalitete življenja v občini; 

Javna tržnica: 

- izboljšati samooskrbo lokalnega območja s kmetijskimi proizvodi ter pospeševanje prodaje na javni 

tržnici v Hrastniku. 

Stanovanjska dejavnost:  

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami; 

- zagotavljanje novih neprofitnih stanovanj z izgradnjo oz. nakupi; 

- urejanje zk stanja. 

 

Letni cilji in planirani rezultati: 

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in  

  posodobitvami 

Javna tržnica: 

- obnova javne tržnice (1. faza – vzdrževalna dela) 

-   ohranjanje delovanja tržnice ter pospeševanje lokalne samooskrbe s poudarkom na ponudbi kmečkih 

pridelkov in izdelkov, pospeševanje raznovrstne prodaje na tržnici, ipd. Na drugih lokacijah (izven 

tržnice) so se izvajale začasne prodaje na premičnih stojnicah (prireditve, Podkraj, ipd.). V letu 2019 se 

je  izvajala občasna prodaja pred Večnamenskim družbenim objektom Podkraj ob določenih dnevih v 

potujoči prodajalni (organizator prodaje je KS Steklarna). Prodaja se izvaja tudi na lokalnih prireditvah. 

Kazalnik: 

- št. oddanih prodajnih miz na javni tržnici v letu 2019: 1054 

- št. sofinanciranih prodajnih miz na javni tržnici v letu 2019 v okviru prireditve "Podeželje in mi", ki se 

izvaja ob sobotah: 576 (december 2018 do november 2019). 

 

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in jih v okviru zagotovljenih sredstev 

tudi realiziral.   

 

1603 Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

 4116100 Javna tržnica 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
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V drugi polovici 2011 so se na javni tržnici začele izvajati aktivnosti za oživitev hrastniške tržnice. Z 

navedenimi aktivnostmi se je nadaljevalo tudi v letih 2012 - 2019. KSP Hrastnik, d.d. je vsako soboto 

organizirala prireditev »Podeželje in mi«, kjer so sodelovale tudi kmetije s svojimi pridelki in izdelki 

(sadje, zelenjava, mesni izdelki, eko semena, mlečni izdelki, domače pecivo in kruh, jajca in testenine, 

medeni izdelki, vino, žganje, čaji in zelišča ter zeliščna olja in mila, sadne in zelenjavne sadike, sadike 

cvetja in dreves, cvetlični aranžmaji pred prvim novembrom). Privabljajo se kmetije iz Hrastnika in od 

drugod z namenom, da je  ponudba raznolika in pestra, hkrati se podpira lokalna samooskrba. Povečala 

se je udeležba hrastniških kmetij, ki so prodajale svoje pridelke in živila na tržnici (čebelarji, zelišča, 

kruh in pecivo, sadje in zelenjava, cvetje, sadike). Njihova ponudba je sezonskega značaja, zato se 

posamezne kmetije pojavljajo občasno. Na podlagi tega so bile udeležencem v letu 2019 (samo 

kmetijam) plačane stojnice (576 prodajnih miz od decembra 2018 do novembra 2019)  v skupni višini 

4.588,75 €.  V letu 2016 so se cene najema stojnic znižale, od takrat se niso spremenile. Ponudniki so bili 

promovirani na spletnih straneh KSP Hrastnik. Upravljavec tržnice je v zadnjih letih nabavil stojnice z 

vmesnimi lesenimi poličkami (16 kom), tako da je povečal število razpoložljivih stojnic na 24 novejših 

stojnic. Nekatere prireditve, ki so se odvijale v preteklosti na tržnici, so se preselile na drugo lokacijo, 

prodajne mize pa so jim bile oddane v brezplačni najem (Poletni festival knjižnice, Funšterc festival). 

Prodajne mize so bile oddane v brezplačni najem tudi VDC Zagorje. Načrtovani cilji so bili  doseženi, kar 

se odraža tako s številom oddanih prodajnih miz v najem, kot tudi z večjim obiskom občanov na tržnici 

(v letu 2019 oddano skupaj 1126 prodajnih miz; v letu 2017: 1033). V letu 2019 je bila organizirana tudi 

občasna prodaja v potujoči prodajalni pred Večnamenskim družbenim objektom v Podkraju v določenih 

dnevih (vsak ponedeljek, sreda in petek, izjema so nekateri prazniki).  

 

Tabela 14: Javna tržnica – poraba sredstev za stojnice, prireditev »Podeželje in mi«  

Leto Sredstva Stojnic

e 

Elektrika Opombe  

2011 3.747,00 356  + degustacija  

2012 4.734,60 450 40   

2013 5.198,16 492 2   

2014 6.789,33 636  8 novih stojnic  

2015 5.156,07 483    

2016 4.290,61 505  nižje cene  

2017 4.453,33 559  enake cene  

2018 4.564,85 573  enake cene  

2019 4.588,75 576  Enake cene  

Skupaj 43.522,70 4.630 42   

 

 4116101 Prenova tržnice v Hrastniku 

Občina Hrastnik je, dne 22.6.2018,  oddala vlogo  na tretji javni poziv Partnerstva LAS Zasavje, kjer so 

bila predvidena okvirna sredstva v višini 418.281,43 €, od tega 88.114,55 € ESRR (Evropski sklad za 

razvoj regij) in 330.166,88 € iz EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). Pri ESRR je 

dovoljeno sofinanciranje do 80 % upravičenih stroškov, ukrep: osnovne storitve na podeželju je izločen, 

izločeno je mestno naselje z nad 10.000 prebivalci (npr. Trbovlje). Pri EKSRP je dovoljeno maksimalno 

financiranje do 85 % upravičenih stroškov, tudi Tematsko področje: osnovne storitve na podeželju 

(tržnica). Maksimalno dovoljen znesek sofinanciranja operacije znaša 60.000,00 € oziroma do 

80.000,00 pri odpiranju novih delovnih mest. Operacija se mora izvesti v roku dveh let po izdaji odločbe, 

doseči mora minimalni prag točk (trenutno velja najmanj 51 točk, prvi javni poziv pa 60 točk), da lahko 

uspešno kandidira na javni poziv. Izvajati se mora v regiji, vključeni naj bi bili partnerji vseh treh 

sektorjev (javni, civilni, zasebni), vključeni naj bi bili najmanj 2 ranljivi skupini, prispevati mora k 

varovanju okolja, inovativnosti, ipd. V kolikor se v operacijo vključujejo partnerji, morajo vsi zagotavljati 

delež financiranja operacije in so deležni črpanja sredstev iz EKSRP. Novost v novem programskem 
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obdobju 2014-2020 je tudi ta, da odločbe o odobritvi operacije izdaja Agencija RS za kmetijske trge in 

razvoj podeželja, za izvedbo operacije je odgovoren nosilec operacije (v preteklosti je bil odgovoren 

LAS). V letu 2017 je bila izvedena prva sprememba Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje 

za obdobje 2014-2020 (tudi merila za ocenjevanje ipd.). Navedene spremembe so bile v 3. javnem 

pozivu bile že vključene (točke za naložbe, manj točk za delovna mesta, podrobnejša merila za 

inovativnost, varovanje okolja, naložbe, nižji prag doseženih točk ipd.). Javni pozivi se spreminjajo, ker 

mora LAS doseči zastavljene cilje in kazalnike, načrtovane v strategiji lokalnega razvoja. Poudarek daje 

področjem, kjer še niso oz. so premalo doseženi cilji in kazalniki – zadnja leta programskega obdobja.  

 

Projekt Prenova tržnice v Hrastniku je bil v letu 2019 odobren za pridobitev sredstev iz EKSRP 

(Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) v skupni višini 59.117,78 € (Občina Hrastnik 58.135,18 

€) in se je pričel izvajati 18. 3. 2019 do 5. 10. 2019. Skupna vrednost projekta je prvotno znašala 

112.709,96 €. Občina Hrastnik je prijavila dve spremembi projekta (podaljšanje roka izvedbe projekta 

do 28.2.2020 in povečanje vrednosti projekta na 146.231,37 € ter spremenjena nekatera GOI dela na 

tržnici). V letu 2019 so bila porabljena sredstva v skupni višini 5.128,88 € za projektno dokumentacijo 

in nabavo informativnih tabel. GOI dela in nadzor investicije so se pričela izvajati ob koncu leta 2019, 

plačana pa so v celoti v letu 2020. KSP Hrastnik, d.d. je nabavila 4 nove lesene stojnice, ki se dajejo v 

brezplačni najem določenim uporabnikom (kmetijam, humanitarnim ustanovam/organizacijam, ipd.). 

Društvo diabetikov Hrastnik je na območju LAS Zasavje izvedel 4 izobraževanja o aroniji za ranljive 

skupine (ženske, starejši, diabetiki, mladi), posajene so bile tudi sadike aronije na javnih površinah.  

 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Glavni program 1605 vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na 

stanovanjskem področju. V okviru tega glavnega programa sta se v letu 2019 izvajala dva podprograma 

in sicer:  

 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

 4116002 –  Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

Za investicijsko vzdrževanje stanovanj je bilo v letu 2019  porabljenih 85.766,03 €.  

Vzdrževanje se je na osnovi prioritet, ki so jih pripravili upravniki in sicer za posege, ki jih je bilo v letu 

2019 potrebno nujno izvršiti na posameznih stanovanjskih objektih. Pri tem pa gre tako za prenovo 

skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov, kot tudi prenovo posameznih stanovanj.  

V okviru te postavke  smo: 

- zagotovili lastniški delež pri izdelavi termo izolacijskih fasad na  objektih in sicer  Log 1, Log 28 

b, Novi Log 7 a, Log 21.  

- obnovili 6 kopalnic in sicer v stanovanjih na naslovih Novi log 21, Log 3,Trg Franca Kozarja 7, 

Taborniška pot 15, Novi log 20. 

- popolnoma obnovili elektro instalacije v 2 stanovanjih na naslovih Taborniška pot 15, Novi log 

20 in delno obnovili v 2 stanovanj in sicer na naslovih Log 3, Novi log 21. 

- Pridobili projektno dokumentacijo za ureditev 2 stanovanj na naslovu Trg borcev NOB 12, Dol 

pri Hrastniku. 

 

V letu 2019 se je načrtovalo še  zagotavljanje lastniškega deleža občine za obnovo fasade na 1 objektu, 

vendar so se  večinski lastniki odločili, da bodo dela izvršili v letu 2020.  

 

1605903 –  Drugi programi  na stanovanjskem področju 

 4116001 –  Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj 

Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja zajemajo stroške upravljanja na osnovi sklenjenih pogodb z 

upravniki, stroške tekočega vzdrževanja, stroške zavarovanja stanovanj,  vplačila v rezervni sklad 

etažnih lastnikov, stroške v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika zaradi neplačevanja stroškov 

ogrevanja in komunalnih storitev s strani najemnika, ter stroške, ki nastanejo z nezasedenimi 

stanovanji. Za te namene so bila  v letu 2019 porabljena sredstva v višini 181.187,05 €. 
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

To področje zajema  določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe 

zdravstvenega varstva in druge programe zdravstvenega varstva. Oddelek za družbene dejavnosti in 

gospodarstvo je v letu 2019  na tem področju izvajal pet glavnih programov. 

Zakonodaja: 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 

– odl. US)  

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08,   

  87/11, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – 

  ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) 

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (UL RS, št. 56/93, 15/08), 

- Zakon o lekarniški dejavnosti (UL RS, št. 85/16,77/17)  

Globalni in letni cilji: 

- financiranje mrliško pregledne službe, 

- zagotavljanje ustreznih prostorskih zmogljivosti in opreme za delovanje javne zdravstvene službe 

na primarni zdravstveni ravni,   

- sofinanciranje dislocirane ambulante na Dolu pri Hrastniku, 

- sofinanciranje nabave reševalnega vozila za potrebe Zdravstvenega doma Hrastnik, 

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje lekarniške dejavnosti, v okviru regijsko 

ustanovljenega javnega zavoda. 

 

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev 

tudi realiziral.  

 

1702 – Primarno zdravstvo  

Glavni program 1702 vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti  na področju 

primarnega zdravstva (zdravstveni domovi), ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.  V 

okviru tega  programa izvaja občina en podprogram in  sicer:  

 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  

 4117004  Zdravstveni dom Hrastnik 

Sredstva v višini 114.589,20 € so se namenila za sofinanciranje nabave reševalnega in sicer NRV tip B, 

vključno z opremo za potrebe Zdravstvenega doma Hrastnik. Na osnovi prijave za sofinanciranje 

investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2019 pa smo s strani pristojnega 

ministrstva pridobili sredstva v višini 44.067,20 €. 

 

 4117006  Sofinanciranje ambulante na Dolu 

V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala koncesionarki  sredstva za plačilo razlike med 

višino sredstev, ki bi jo prejemala koncesionarka od Zavoda za zdravstveno zavarovanje za 100% 

realizacijo programa in sredstvi, ki jih dobi  za dejansko doseženo glavarino in obiske. Sredstva se 

koncesionarki zagotavljajo na osnovi  sklepa Občinskega sveta Občine Hrastnik, sprejetega na 4. seji, dne 

19. 2. 2015, v katerem je opredeljeno, da se bo koncesionarki iz občinskega proračuna zagotavljala 

razlika do 100% financiranja programa ambulante ob upoštevanju vseh prihodkov, ki jih koncesionarka 

dobi iz naslova financiranja dejavnosti.  

Za te namene so bila v letu 2019 porabljena sredstva v višini 16.509,40 €. 

Poleg navedenega pa se Zdravstvenemu domu Hrastnik  zagotavljajo tudi  sredstva za kritje dejansko 

ugotovljenih stroškov (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve,…) za obratovanje mladinske 

zobozdravstvene ambulante na Dolu. Za te namene je bilo porabljenih skupaj 1.545,21 €.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3927
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4125
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
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1705 – Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 

Glavni program 1705 vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju lekarniške 

dejavnosti in sicer zagotavljanje vseh prostorskih in drugih pogojev za normalno izvajanje lekarniške 

dejavnosti, v okviru regijsko ustanovljenega zavoda. V okviru tega  programa izvaja občina en 

podprogram in  sicer:  

 

17059001 Lekarniška dejavnost 

 4117008 Zasavske lekarne Trbovlje 

 V okviru te postavke so se sredstva v višini 12.815,00 € namenila Zasavskim lekarnam Trbovlje za 

sofinanciranje nakupa poslovnega prostora Lekarne Center v Trbovljah (solastniški delež). 

 

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 

 

 4120012  Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ  

Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 

76/08, 87/11, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 

-ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) mora občina plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje 

občanom, ki imajo stalno prebivališče v občini Hrastnik in so brez kakršnih koli prejemkov. To so 

brezposelne osebe, ki ne prejemajo nadomestila pri Zavodu za zaposlovanje in tudi nimajo drugih 

prejemkov, otroci po 18. letu starosti, ki se ne šolajo in niso zaposleni, študenti, ki so starejši od 26 let in 

so vpisani v redni program izobraževanja, ter tisti študenti, ki  v šolskem letu niso vpisani, brezdomci, 

itd. S 1. 1. 2009 se je uveljavilo določilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki 

bistveno spreminja upravičenost občanov, katerim mora občina plačevati obvezno zdravstveno 

zavarovanje.  

Občina je v letu 2019 poravnala stroške za povprečno 287 občanov mesečno (mesečni strošek na 

občana pa je znašal 32,43 € in 33,53 €). 1 občanu pa se je plačeval tudi prispevek po 24. točki 15. člena 

zakona v višini 50,23 in 52,84 €/občana. To so mladoletne osebe brez zavezancev, po katerih bi bile 

lahko zavarovane.  

Za te namene je bilo v letu 2019 porabljenih 115.844,38 €.  

 

17079002 – Mrliško ogledna služba 

 4117001  Plačila storitev mrliških ogledov    

Izdatki za storitve mrliških ogledov so odvisni od njihovega števila  in števila odrejenih sanitarnih in 

sodnih obdukcij.  V letu 2019 je bilo opravljenih 23 mrliških ogledov in 10 obdukcij. Prav tako so bili iz 

te postavke kriti stroški prevoza umrlih na obdukcije. Za te namene je bilo porabljenih 13.009,72 €.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

 

To področje zajema  programe kulture in športa. Oddelek za družbene dejavnosti na tem področju izvaja 

tri glavne programe.   

Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

  40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 

  32/16 in 21/18 – ZNOrg)  

- Zakon o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 29/03) 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS št,  77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

  56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)   

- Zakon o društvih (UL RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg)  

- Zakon o medijih (UL RS, 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA,  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4125
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1367
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3612
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2916
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2969
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4217
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  90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)   št. 110/06-UPB1) 

- Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)  

- Zakon o športu (UL RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg). 

 

Globalni cilji:  

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, 

- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,  

- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov,  

- povečanje števila športno aktivnih občanov, 

- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v 

  športu. 

 

Letni cilji in planirani rezultati: 

- na področju knjižničarstva ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje 

dostopnosti do knjig in revij vsem kategorijam prebivalstva, še zlasti mladini.   

- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje dejavnosti, nabavo opreme in vzdrževanja 

prostorov društvom s  področja ljubiteljske kulture in Zvezi kulturnih društev, 

- izdaja strokovnih publikacij po posameznih muzejskih zbirkah, organizacija delavnic za osnovno 

šolsko mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti, 

- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih in športnih dejavnosti v objektih, ki so v 

upravljanju javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik,  

- preko javnega razpisa zagotavljati sofinanciranje  dejavnosti športnih društev in klubov ter Športne 

zveze Hrastnik. 

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih sredstev 

tudi realiziral.   

 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine  

Glavni program 1802 vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične 

dediščine. V okviru tega programa sta se v  letu 2019 v občini izvajala  dva podprograma.  

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina 

 

 4118303  Vzdrževanje spominskih obeležij  

V okviru te postavke so se  zagotovila sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij in hortikulturno 

ureditev le teh v spomladanskem in jesenskem času, izdelana pa je bila tudi nosilna stena spomenika v 

Suhadolu pri obeležju padlima minercema v Suhadolu. Za te namene je bilo porabljeno 1.134,13 €.  

 

18029002 Premična kulturna dediščina  

 

 4118301  Zasavski muzej  Trbovlje – aktivnosti v hrastniškem muzeju 

Sredstva v višini 4.000,00 € so se namenila za izvedbo delavnic za osnovno šolsko mladino, ki jih 

Zasavski muzej Trbovlje organizira v okviru posameznih muzejskih zbirk Muzeja Hrastnik. V okviru teh 

sredstev seje sofinancirala in dopolnitev zbirk (steklarstvo, podobe Zasavja). Muzej si je preko vodstva 

muzeja ogledalo  4.308 obiskovalcev.  

 

1803 – Programi v kulturi  

Glavni program 1803 vključuje sredstva za knjižnično dejavnost,  ljubiteljsko kulturo in druge programe 

v kulturi. V okviru tega programa so se  v občini izvajali trije podprogrami. 

 

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo 

 

 4118200  Knjižnica Antona Sovreta – redni transferi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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Tako kot drugim javnim zavodom so se  tudi knjižnici zagotavljala sredstva za  plače in druge prejemke, 

ter  sredstva  za  plačilo prispevkov delodajalca in plačilo premij za dodatno pokojninsko zavarovanje in 

sicer na osnovi mesečnih zahtevkov zavoda o dejanskih potrebah po teh sredstvih in sredstva za 

materialne stroške na osnovi dvanajstin. Za te namene se je v letu 2019 namenilo 179.477,67 €. V 

okviru teh sredstev so tudi sredstva v višini 1.454,50 €, s katerimi je knjižnica v okviru načrtovane 

postopne zamenjave dotrajanih računalnikov v računalniški učilnici nabavila prenosni računalnik in 

nekaj druge računalniške opreme. 

Cilji na področju knjižnične dejavnosti, katere naj bi v občini Hrastnik realizirali so bili opredeljeni v 

Letnem programu uresničevanja kulturnih programov v Občini Hrastnik v letu 2019. Tako je Knjižnica 

Antona Sovreta v letu 2019 nadaljevala z načrtnim delom v zvezi s širjenjem bralne kulture, 

popularizacijo knjižničnega gradiva, spodbujanjem vse življenjskega učenja ter dopolnjevanjem in 

podpiranjem formalnega izobraževanja. Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in  

drugimi organizacijami in društvi je pripravljala in izvajala prireditve in razstave. Kljub temu, da so 

prisotni nekateri statistični negativni trendi, je knjižnica  realizirala zastavljene cilje in sicer: 

 

 4118201  Knjižnica Antona Sovreta – nakup knjižničnega gradiva 

Nakup knjižničnega gradiva je poleg  lokalne skupnosti v višini 15.000,00 €,  na  osnovi javnega 

razpisa,  financiralo tudi  Ministrstvo za kulturo v višini 13.155 €. Prav tako je knjižnica z lasnimi 

sredstvi  v višini 2.000 € (presežek prihodkov nad odhodki prejšnjih let) kupila nekaj knjižničnega 

gradiva.  S temi sredstvi in sredstvi knjižnice je bilo v letu 2019 nabavljeno skupaj 1575 

enot  knjižničnega gradiva.  

 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

 

 4118300  Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture  

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2019 je bil v  skladu z zagotovljenimi sredstvi 

(34.000,00 EUR) in sprejetim pravilnikom izvršen javni razpis, na osnovi katerega se iz sredstev 

proračuna sofinancirajo programi 10 društvom in  Zvezi kulturnih društev. Sredstva se društvom 

zagotavljajo na osnovi sklenjene pogodbe, ki izhaja iz pogojev razpisa. Posameznim društvom so se v 

skladu s kriteriji in merili za sofinanciranje njihovih programov za leto 2019 namenila naslednja 

sredstva:   

 

Tabela 15: Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture  

Društvo  Sredstva v €             

MoPZ Svoboda Hrastnik 2.549,57 

Prosv. dr. »Martin Orožen« Turje 1.369,12 

KD Svoboda Dol 4.515,21 

Rudarska godba Hrastnik 5.081,67 

Srbsko kulturno društvo Sava 3.360,94 

Prosvetno društvo Čeče 1.398,84 

Steklarska godba Hrastnik 3.963,25 

Zveza kulturnih društev 3.000,00 

KUD Veter Hrastnik  3.265,10 

Marionetno gledališče Jurček 3.442,63 

Foto klub Hrastnik 2.053,67 

SKUPAJ 34.000,00 

 

Društva so v letu 2019 izvajala naslednje dejavnosti ljubiteljske kulture: 

- zborovsko petje  (moški in ženski pevski zbor), 

- igranje v okviru dveh godb na pihala, 

- igranje v okviru instrumentalnih skupin, 
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- mažoretna dejavnost, 

- igranje v okviru treh dramskih skupin, 

- lutkovna dejavnost, 

- foto - likovna dejavnost  

- folklorna dejavnost 

 

Zveza kulturnih organizacij je skrbela za pretok informacij in izvajala skupne naloge, ki zajemajo 

organizacijo in izvedbo občinskih revij otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov ter drugih revij 

na občinskem nivoju. Sodelovala je tudi z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo 

Trbovlje in sicer v okviru dejavnosti oz. prireditev, opredeljenih v nacionalnem programu za kulturo. 

Društva so v letu 2019 sodelovala na srečanjih in tekmovanjih na občinski, območni, medobčinski, 

državni in meddržavni ravni. Svojo dejavnost so predstavila na  samostojnih koncertih, fotografskih 

razstavah ter odigranih dramskih in lutkovnih predstavah. Sodelovala so na kulturnih in drugih 

prireditvah v občini in izven nje.  

                                                                                     

18039005 – Drugi programi v kulturi    

 

 4118100  KRC Hrastnik – stroški upravljanja kulturnih objektov 

Glede na to, da javni zavod Kulturno rekreacijski center opravlja  dejavnost za različna področja  glede  

na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov je kot celota prikazan in obrazložen v  

prilogi. 

 

 4118101  KRC Hrastnik – sofinanciranje abonmajskih predstav  

Kulturno rekreacijski center Hrastnik je  organizator  vsakoletnega gledališkega abonmaja za odrasle. 

Stroški se krijejo iz prodanih vstopnic in s sofinanciranjem  s strani proračuna občine,  za kar se je v letu 

2019 namenilo skupno  5.470,00 €.  V letu 2019 je bilo realiziranih 6 gledaliških predstav v okviru 

rednega abonmaja za odrasle in 5 predstav v okviru otroškega abonmaja.   

 

 4118102  KRC Hrastnik  - stroški razstav v Galeriji  

S sredstvi  v višini 2.660,00 € je bilo v Galeriji Delavskega doma Hrastnik postavljenih na ogled 6 

razstav. Stroški posamezne razstave vključujejo oblikovanje in tiskanje vabil, organizacijo in izvedbo 

otvoritve in stroške dežurstva v času možnosti ogleda razstave.  

 

 4118104  Sofinanciranje kulturnih programov 

S sredstvi v višini 10.000,00 € so se sofinancirale 3 predstave za otroke, 4 predstave za izven in 

financiranje tehnične izvedbe predstavo. 

 

18049001 – Programi veteranskih organizacij 

 

 4118400  Združenje borcev za vrednote NOB Hrastnik 

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva 

deluje v javnem interesu. Združenje je program v celoti realiziral. 

  

 4118401 Policijsko veteransko društvo Sever Zasavje 

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva 

deluje v javnem interesu. Društvo je program v celoti realiziral. 

 

 4118402 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Zasavje 

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva 

deluje v javnem interesu. Združenje je program v celoti realiziral. 

 

 4118403 Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik 
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Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva 

deluje v javnem interesu. Združenje je program v celoti realiziral. 

  

 4118404 Društvo vojnih invalidov Zasavje 

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva 

deluje v javnem interesu. Društvo je program v celoti realiziralo. 

  

 4118405 Društvo generala Maistra za Zasavje 

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe ministrstva 

deluje v javnem interesu. Društvo je program v celoti realiziralo. 

  

18049001 – Programi drugih posebnih skupin 

 

 4018001  Financiranje programov upokojenskih društev 

Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa Društva upokojencev Hrastnik in Društva 

upokojencev Dol pri Hrastniku in programa »Starejši za starejše«, ki ga že vrsto let uspešno izvajata obe 

društvi.  

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti  

Ta glavni program 1707 vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa. V okviru tega 

glavnega programa se preko  Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo izvaja en podprogram. 

 

18059001 – Programi športa 

  

 4118001  Sofinanciranje športnih programov v občini  

Izvajalci športnih programov v občini Hrastnik so bili izbrani na osnovi sprejetega letnega programa  

športa in javnega razpisa. Izbrani programi izvajalcev  so se  iz občinskega proračuna sofinancirali v 

skladu s kriteriji in merili ter določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Hrastnik. 

Za sofinanciranje športnih programov so se v letu 2019 namenila sredstva v višini 73.570,30 € in sicer 

za  naslednje programe: 

 

 ŠPORTNI PROGRAMI: 

o Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno): 

 Celoletni športni programi za otroke in mladino (prostočasni: do 5, do 15 in do 19 let). 

o Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM 

usmerjeni): 

 Celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let), 

 Celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let), 

 Celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let). 

 Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda. 

o Kakovostni šport (KŠ): 

 Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa, 

 Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda. 

o Vrhunski šport: 

 Dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega, svetovnega in olimpijskega 

razreda. 

o Šport invalidov: 

 Celoletni športni programi invalidov. 

o Športna rekreacija (RE): 

 Celoletni športno rekreativni programi. 

o Šport starejših (ŠSta): 

 Skupinska gibalna vadba starejših. 
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 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 

o Izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu. 

 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

o Delovanje športnih društev. 

 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

o Športne prireditve, 

o Športna promocija občine. 

 

Na osnovi javnega razpisa pa se je v letu 2019 sofinancirala dejavnost posameznih društev. Višino 

sofinanciranj prikazujemo v nadaljevanju.  

 

Tabela 16: Sofinanciranje dejavnosti posameznih društev  

Zap. Društvo,organizacija Sofinanciranje 2019 

št.   

 1. Brodarsko društvo Steklarna 15.054,99 

2. KK  Hrastnik 10.435,88 

3. RK DOL - TKI 10.836,67 

4. Nogometni klub Hrastnik  6641,58 

5. Kolesarsko društvo Hrastnik 677,57 

6. Športno društvo Judo 397,84 

7. Strelsko društvo Rudnik Hrastnik 4.404,29 

8. Strelska družina E.D. Dol 209,79 

9. Tenis klub Hrastnik 1.576,84 

10. Karate klub Hrastnik 2.091,21 

11. Kegljaški klub  4.182,83 

12. Planinsko društvo Hrastnik 1.348,85 

13. Planinsko društvo Dol 1.272,94 

14. KMN Juventus 522,01 

15. Odbojkarsko društvo Dolanke 224,62 

16. Društvo upokojencev Hrastnik 509,27 

17. Društvo upokojencev Dol 463,20 

18. Društvo invalidov Hrastnik 600,00 

19. Športna zveza Hrastnik 5.900,00 

21. ŠKD Feniks Dol 2.662,17 

22. NTK  Hrastnik 1921,44 

23. ŠD  Partizan Hrastnik 427,10 

24. Rod temnega Hrastnik 381,84 

25. ŠD Torpedo 300,92 

26. Smučarsko društvo Hrastnik 269,50 

27. Društvo Korenine Prapretno 256,95 

  SKUPAJ  73.570,00 

 

V letu 2019 je na področju športa v občini Hrastnik izvajalo svoje programe 23 športnih društev, Zveza 

športnih društev in trije drugi izvajalci športnih programov  (Društvo upokojencev Hrastnik, Društvo 

upokojencev Dol in Društvo invalidov Hrastnik).  Društva so v letu 2019 izvajala športne programe v 

okviru Nacionalnega programa športa v 15 športnih panogah.  Od tega so štiri društva vključena v 

kolektivne športne panoge, preostala društva pa v individualne športne panoge in izvajanje športne 

rekreacije. Poleg tega sta delovali v občini Hrastnik še dve planinski društvi s svojimi programi. 

Športna društva so izvajala naslednje programe: 
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- rekreativni programi: planinstvo, pohodništvo,  tenis, odbojka, mali nogomet, balinanje, pikado, 

ženska aerobika,  ribolov, kegljanje, športno plezanje in nordijska hoja. Večina teh programov je 

namenjena tudi starejši populaciji in invalidom. 

- športni programi v individualnih športnih panogah: karate, kegljanje, namizni tenis, kajak – 

kanu na divjih vodah, strelstvo in kolesarjenje. 

- športni programi v kolektivnih športnih panogah: košarka, rokomet, nogomet in mali nogomet. 

 

 4118013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delno 

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  

 

 4118014  KRC  Hrastnik –  investicije v športne objekte –delno     

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  

 

18059002 – Programi za mladino 

 

 4118015 Mladinski center Hrastnik 

V okviru rednih transferjev so se na osnovi mesečnih zahtevkov MCH zagotavljala sredstva za  plače in 

druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, premije dodatnega pokojninsko 

invalidskega zavarovanja in sredstva za materialne stroške. Za te namene so se namenila sredstva v 

skupni višini 48.320,00 €.  

 

 4118016 Sofinanciranje programov za mladino 

Za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik je bil izveden javni razpis. Na tem 

razpisu je bil za izvajalca izbran Mladinski center Hrastnik, s katerim je bila tudi sklenjena pogodba o 

sofinanciranju programov. S sredstvi v višini 16.000,00 € je Mladinski center Hrastnik realiziral 

najrazličnejše dogodke  iz naslednjih področij:  

 s področja neformalnega učenja, usposabljanja in pridobivanja kompetenc, kot tudi znanj v 

okviru organiziranih učnih procesov mladinskega dela; 

 s področja aktivnega državljanstva, participacije v demokratičnih procesih in prostovoljstva; 

  s področja socialne vključenosti, večkulturnosti, inovativnosti in kreativnosti mladine  

 

 4119017  Sofinanciranje letovanja otrok   

Letovanje je v organizaciji Občinske zveze DPM Hrastnik  potekalo od 4. 8. do 14. 8. 2019 v Poreču, v 

letovišču ZPM Maribor. Letovalo je 73 otrok, katere je spremljalo 9 vodičev in pedagoška vodja. Od 73 

otrok jih je 11 letovalo brezplačno, 1 otrok pa s polovično ceno, izbrani pa so bili na podlagi seznamov, 

ki nam jih je posredoval Center za socialno delo Hrastnik in socialna služba OŠ NHR Hrastnik. 

Polna cena je znašala 423,70 €. Od tega so starši prispevali 220,00 € oz. 140,00 € (tisti, ki so imeli 

letovanje sofinancirano s strani ZZZS). Poleg sredstev iz proračuna in ZZZS je zveza sredstva pridobila 

tudi z donacijami. Za te namene so se namenila sredstva v višini 5.730,00 €. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

 
To področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 

osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim. Oddelek 

za družbene dejavnost in gospodarstvo je v letu 2019 izvajal na tem področju štiri  glavne programe.  

Zakonodaja: 

- Zakon o vrtcih (UL RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 

  62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)    

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. št. 16/07 – uradno prečiščeno 

   besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 

   46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)    

- Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2525
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
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  40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L)  

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – 

   ZOPOPP)  

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

  40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  

- Zakon o glasbenih šolah (UL RS, št. 81/06-UPB1) 

- Zakon o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 6/18) 

- Pravilnik štipendiranju v občini Hrastnik (UVZ št. 28/11) 

Globalni cilji: 

-  kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem 

kakovostne izvedbe  Kurikula za vrtce, 

- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje 

sprejetih nacionalnih programov, 

- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol, 

- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti  otrok,  

- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za štipendiranje na univerzitetnih, 

visokošolskih, višješolskih in poklicnih izobraževanjih, 

- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje 

letovanja otrok. 

 

Letni cilji in planirani rezultati: 

- zagotavljanje kvalitetne izvedbe programov predšolskega varstva z zagotavljanjem  kakovostne 

izvedbe Kurikula za vrtce in dobrih igrač.    

- zagotavljanje optimalni materialnih pogojev za izvajanje programa osnovno šolskega izobraževanja,  

- vključevanje učencev s posebnimi potrebami v ustrezne programe izobraževanja,  

- izvajanje dela osnovno šolskega programa preko šole v naravi, 

- zagotavljanje osnovnega glasbenega izobraževanja,  

- zagotavljanje dviga izobrazbene strukture občanov s štipendiranjem.   

 

Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih 

sredstev tudi realiziral. 

   

1902 -  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Glavni program 1902 vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V 

okviru tega glavnega programa se je v občini izvajal v letu 2019 en podprogram in sicer: 

 

19029001 - Vrtci 

 4119100   Sofinanciranje vzgoje in varstva otrok  

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje varstva in vzgoje 

predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno  ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi 

Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih  (Uradni list RS št. 100/2005-UPB2 in spremembe)  z 

odločbo o odmeri višine plačila vrtca, odredi staršem. Starši so razvrščeni v plačilne razrede in so lahko 

plačevali največ 77 % veljavne ekonomske cene programa vrtca. V času počitnic pa se je vrtcu, na osnovi 

sklepa Občinskega sveta, zagotavljalo plačilo storitev glede na število otrok po stanju 30. 6. tekočega 

leta.   

Prav tako so se zagotavljala sredstva tudi za plačilo storitev vzgoje in varstva otrok  zavodom v drugih 

občinah Slovenije, v katere so vključeni otroci s stalnim prebivališčem iz občine Hrastnik  (uveljavljen 

domicilni princip).   

V hrastniškem vrtcu je bilo iz občine Hrastnik v letu 2019 vključenih povprečno 279 otrok, v vrtcih 

širom Slovenije pa v povprečju 22 otrok. Tako je bilo v predšolsko vzgojo vključenih povprečno 

mesečno skupaj 301 otrok.  
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Tudi v  letu 2019 se je nadaljevalo  sofinanciranje dejavnosti vzgoje in varstva otrok v okviru 

Pediatričnega oddelka Bolnice Trbovlje, ki jo sofinancirajo tudi občini  Trbovlje in Zagorje ob Savi. Prav 

tako se je sofinanciral program celostne terapevtske obravnave otrok z motnjami v razvoju. Na tej 

postavki so se zagotavljala tudi sredstva za povrnitev potnih stroškov za otroke , ki so obiskovali 

razvojni oddelek v Trbovljah.   

Vrtcu Hrastnik so se,  na osnovi sklepa Občinskega sveta,  zagotavljala  tudi sredstva za odpravnine in 

jubilejne nagrade, saj so bile potrebe po teh sredstvih s sklepom o potrditvi cene izločene kot 

kalkulativni element ekonomske cene. 

V letu 2019 je bilo za sofinanciranje vzgoje in varstva otrok v občini Hrastnik in izven nje namenjeno  

1.032.592,61 €.  

 

 4119100   Vrtec Hrastnik – investicijska vlaganja  

Sredstva v višini 19.889,66 € so se namenila za obnovo ograje na enoti Dolinca ter Sonček in nakup 

otroških stolov. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Glavni program 1903 vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol. V okviru tega 

glavnega programa sta se v občini izvajala v letu 2019  dva podprograma in sicer: 

 

19039001 – Osnovno šolstvo 

 

 4119003  OŠ NH Rajka – redni transferi 

V letu 2019 so se v okviru rednih transferjev  Osnovni šoli narodnega heroja Rajka zagotavljala sredstva  

za:  

 plačilo stroškov uporabe prostora in opreme (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, tekoče 

vzdrževanje, zavarovanje objektov) na osnovi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja  in druge materialne stroške in 

 plače in druge izdatke zaposlenih ter prispevke delodajalca  za  povprečno tri  druge strokovne  

delavke  v oddelku prvega  razreda devetletke, razliko pa je zagotavljalo Ministrstvo za šolstvo in 

šport. 

Za te namene  so se  v letu 2019 namenila sredstva v skupni  višini 218.307,56 €.  

 

 4119007  OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor  

Sredstva v skupni višini 15.830,85 € so se namenila za: 

-  za zamenjavo radiatorjev na šoli v Hrastniku, kar ni bil upravičen strošek energetske sanacije 

(8.992,14 €),  

-  za  sofinanciranje izgradnje brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme v okviru nadaljnje vzpostavitve 

   IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (6.838,71€). Ta projekt je bil sofinanciran iz Evropskega 

   sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za izobraževanje, znanost  in šport v višini 48.974 €, saj se 

   je OŠ n. h. Rajka prijavila na javni razpis Ministrstva.  

 

 4119013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja šport. objekt.- delno 

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  

 

 4119020  Sofinanciranje Waldorfske osnovne šole 

S sredstvi v višini 1.249,44 € se je poravnala obveznost za dva učenca, ki obiskujeta Walfdorsko 

osnovno šolo in ima stalno prebivališče v občini Hrastnik. 

 

19039002 – Glasbeno šolstvo 

 

 4119011  Glasbena šola Hrastnik – redni transferi 
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Glasbeni šoli so se v letu 2019 zagotavljala  sredstva v višini 29.500,00 € za prevoz zaposlenih na delo 

in prehrano med delom, deloma pa tudi za kritje stroškov godalnega  orkestra. 

 

 4119012  Glasbena šola Hrastnik – investicije v šolski prostor 

S sredstvi v višini 935,00 so se namenila za izdelavo in montažo dvokrilnih vrat. 

 

1905 Drugi izobraževalni programi 

Glavni program 1905 vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu in štipendije. V okviru tega 

glavnega programa se v občini izvaja eden podprogram in sicer: 

 

19059001 – Izobraževanje odraslih 

 

 4119001  Zasavska ljudska univerza  

Ustanoviteljice Zasavske ljudske univerze so vse tri zasavske občine. Občine ustanoviteljice zagotavljajo 

sredstva za sofinanciranje dela materialnih stroškov in  dela programskih vsebin, ki se nanašajo na 

izvajanje javne službe in jih za prebivalce izvaja Zasavska ljudska univerza.  

Vsebinsko  program dela Zasavske ljudske univerze v letu 2018 zajema:  

- šolske oblike in poklicne kvalifikacije,  

- usposabljanja za potrebe dela in osebno rast,  

- svetovalna dejavnost za občane,  

- vseživljenjska karierna orientacija za brezposelne osebe (po koncesiji MDDSZ),  

- programi funkcionalnih usposabljanj za ZRSZ, OS Trbovlje,  

- projekt pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc za nižje izobražene starejše  

   zaposlene nad 45 let,  

- informiranje, svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega  

  znanja za nižje izobražene starejše nad 45 let.  

Za realizacijo načrtovanih nalog so se Zasavski ljudski univerzi zagotovila sredstva v višini 7.833,00 €. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 

Glavni program 1905 vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. V 

okviru tega glavnega programa sta se v občini izvajala dva podprograma in sicer: 

 

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu 

 

 4119004  Osnovna šola NH Rajka – prevozi  otrok z minibusom  

V okviru te proračunske postavke so se v letu 2019  zagotavljala sredstva v višini 18.778,27 €  za  

prevoze  otrok  v šolo in nazaj  iz  KS Podkraj in  KS Kovk. Sredstva  so se zagotavljala za financiranje  

plače in drugih  prejemkov ter  prispevkov  delodajalca za  voznika. 

 

 4119005  OŠ NH Rajka – doplačila za šolo v naravi  

V letu 2019 je šola v naravi potekala v COŠD  Lipa (63 učencev) in COŠD Cerkno (69 učencev). S sredstvi 

proračuna občine se je delno kril strošek strokovnih delavcev in strošek avtobusnega prevoza. Za te 

namene so se v letu 2019 namenila sredstva v skupni višini 5.385,00 €. 

 

 4119015  Prevozi otrok v šolo  

Prevozi otrok v šolo in iz šole so se v letu 2019 izvajali v skladu z določili Zakona o osnovni šoli, ki 

opredeljuje, da so do brezplačnega prevoza upravičeni učenci, če je  njihovo prebivališče oddaljeno od 

šole več kot  štiri km. Učenci, ki obiskujejo prvi razred devetletke in učenci s posebnimi potrebami (če je 

tako odločeno z odločbo) pa so upravičeni do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost. Prevozi so 

se na osnovi predpisov, ki urejajo to področje in sklenjenih pogodb  izvajali na naslednjih relacijah:  

1. Z avtobusom:  

    - Čeče - OŠ NH Rajka, 
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    - Marno- Turje- Dol, 

2. Z minibusom in kombijem 

   - Šavna Peč – Krnice – OŠ NH Rajka, z novim šolskim letom 2014/2015 pa tudi na relaciji  

     Gore – OŠ Dol, 

3.  S kombijem 

    - Kal – OŠ NH Rajka – Krištandol  – OŠ Dol, 

    - Unično – Brdce –  Brezno - OŠ Dol. 

Poleg tega pa so se sredstva zagotavljala tudi za prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki jih vozijo 

starši oz. koristijo mesečne vozovnice in prevoze otrok, ki se šolajo izven šolskega okoliša (prevoz v šolo 

v Rimske Toplice, šolo  Radeče in OŠ dr Slavka Gruma v Zagorje o/S).  

Za šolske prevoze so se v letu 2019 namenila sredstva v višini 173.200,01 €. 

 

19069003 – Štipendije 

 

 4119016  Štipendije  

V okviru te postavke so se v letu 2019 zagotavljala sredstva za štipendiranje študentov z nižjim 

socialnim statusom družine in dveh dijakov, ki sta se izobraževala na srednji poklicni šoli. 

Sredstva v višini 21.372,65 € so zagotavljala izplačilo 17 štipendij za študente z nižjim socialnim 

statusom družine za 7 mesecev (januar - julij 2019) ter 7 štipendij za študente z nižjim socialnim 

statusom za 3 mesece (oktober - december 2019 na osnovi  novega  javnega razpisa) in dve štipendiji za 

obrtni poklic (september- december 2019).    

20 SOCIALNO VARSTVO 

To področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki 

so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starejših občanov, najrevnejših slojev 

prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Oddelek za družbene dejavnost in 

gospodarstvo izvaja na tem področju dva  glavna programa.  

Zakonodaja: 

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (UL RS, št. 107/06 – UPB, 114/06 – 

  ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD in 95/14 – ZUJF-C), 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (U.l. RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP- 

  2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 

  88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18),   

- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (U.l. RS št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 

   in 73/18), 

- Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS (UL RS, št. 114/06, 59/07 –  

  ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – 

  ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2)  

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 

  40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) 

- Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 –    

popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 

  21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A)  

- Stanovanjski zakon (UL RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 

  – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17)   69/03, 57/08, 87/11)  

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 

  postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS št.   131/03, 142/04,  

  99/08, 79/15, 91/15).  

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (UL SRS, št. 62/16) 

- Zakon o Rdečem križu Slovenije (UL RS,  št. 7/93, 79/10)   
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0776
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1981
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0678
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1441
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Globalni cilji: 

V okviru tega programa se vzpostavlja in vzdržuje sistem socialnega varstva na lokalnem nivoju, ki 

temelji na izhodiščih, opredeljenih v Ustavi Republike Slovenije. Skladno s temi določbami so dolgoročni 

cilji usmerjeni v: 

- transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih 

izvaja občina, 

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov 

socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne 

osebe, starostniki, zasvojeni itd). 

- povečanje zaposljivosti z zagotavljanjem sredstev za lokalne zaposlitvene 

programe (javna dela, subvencije za zaposlovanje v okviru podjetništva in malega gospodarstva), 

- spodbujanje rojstev otrok (nataliteta), 

- uspešna izvedba javnih razpisov 

 

Letni cilji in planirani rezultati: 

- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi 

      izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika, 

- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči za nakup ozimnice in šolskih potrebščin ter 

subvencioniranje brezplačnega kosila za osnovnošolce na osnovi javnega razpisa, 

- izvajanje javnih del, 

- zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin, itd), 

- spodbujanje rojstev otrok (natalitete).  

Oddelek je v okviru tega programa sledil globalno zastavljenim ciljem in uresničil vse zastavljene letne 

cilje za leto 2019 in  sicer  s sredstvi, ki so bila za te namene zagotovljena. 

2002 – Varstvo otrok in družine 

Program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju. 

 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini 

 

 4120017 Pomoč staršem ob rojstvu otrok  

V okviru teh sredstev se na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 

Hrastnik dodeljuje pomoč družini ob rojstvu otroka. V letu 2019 je znašala pomoč za rojstvo otroka 150 

€, pomoč pa je bila dodeljena na podlagi pravnomočno izdanih odločb  61 upravičencem. V letu 2019 je 

bilo za ta namen porabljenih 9.150,00 €. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

Glavni program 2004  vključuje sredstva za izvajanje programov v  Centru za socialno delo, programe 

pomoči družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in 

zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam. V okviru tega glavnega programa se je  v občini izvajalo  šest 

podprogramov in sicer: 

 

20049001 – Centri za socialno delo  

 

 4120001  Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo  

Center za socialno delo je tudi v letu 2019 opravljal za lokalno skupnost  naloge, ki izhajajo iz  določil 

Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v občini Hrastnik  ter naloge, ki mu jih nalaga Zakon o 

socialnem varstvu, njihovo izvajanje pa mora financirati lokalna skupnost. Center je za  občino Hrastnik 

opravljal  naslednje  naloge: 

- podeljevanje enkratnih socialnih pomoči občanom za šolske potrebščine in ozimnico, 

- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje drugih 

pravic (plačilo pogrebnih stroškov, dodatne oprostitve pri plačilu storitev uporabnikov), 
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- izvajanje programa mladostnik na stranskem tiru in programa prva socialna pomoč, 

- vodenje skupnih timov za reševanje stisk občanov. 

Za sofinanciranje zgoraj navedenih nalog so se uporabljali elementi, ki izhajajo iz Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno je potrdil  Občinski svet s sprejemom 

sklepa o izdaji soglasja k cenam socialno varstvenih storitev za leto 2019. Za sofinanciranje dejavnosti 

CSD Hrastnik so se v letu 2019 namenila sredstva v višini 4.950,00 €. 

 

20049002 – Socialno varstvo invalidov 

 

 4120014  Varstveno delovni center Zagorje  - sofin. prevozov 

V okviru te proračunske postavke sta občini Hrastnik in Trbovlje na osnovi dogovora sofinancirali 

pogodbeni prevoz občanov, invalidnih oseb, v Varstveno  delovni  center  Zagorje ob Savi. Iz občine 

Hrastnik se trenutno vsak dan vozi s  tem prevozom povprečno 27  varovancev – občanov Hrastnika. V 

letu 2019 je bilo za to porabljenih  7.000,00 €. 

 4120015  Financiranje družinskega pomočnika 

Na podlagi veljavne zakonodaje ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko 

motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 

osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi 

pomoč, ki jo potrebuje. Lahko je ta oseba tudi družinski član (eden od staršev). Družinski pomočnik ima 

na podlagi zakona pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, oziroma sorazmernega dela plačila 

za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega. Sredstva za delno plačilo za 

izgubljeni dohodek in del prispevkov za socialno zavarovanje zagotavlja občina. O tej pravici na podlagi 

javnega pooblastila z odločbo odloči pristojni Center za socialno delo.  V okviru te postavke se je 

sofinanciralo delno plačilo za izgubljen dohodek  6 družinskim  pomočnikom do meseca oktobra, od 

meseca novembra pa 5 družinskim pomočnikom.  Za te namene so bila porabljena sredstva v višini 

60.352,84 €.  

 

20049003 – Socialno varstvo starih 

 

 4120002  Oskrbnine v socialnih zavodih  

V okviru te proračunske postavke se  zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ekonomsko  ceno 

bivanja v domovih institucionalnega varstva  in plačilom, katerega lahko na osnovi Uredbe o merilih za 

določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 110/04, 124/04 in 

spremembe), plačajo zavezanci  (oskrbovanci in njihovi ožji družinski člani). V letu 2019 je občina v 

povprečju doplačevala domsko varstvo 54 - im  občanom, ki jih je največ vključenih v Dom starejših 

Hrastnik (povprečno mesečno je bilo v letu 2019 v hrastniški dom vključenih 22 občanov. Drugi občani  

pa so vključeni v domove širom Slovenije (v povprečju 32 občanov). Za te namene so bila v letu 2019 

porabljena sredstva v višini 343.367,82 €.   

 4120011  Pomoč na domu 

V okviru te postavke so se v letu 2019 zagotavljala  sredstva za nego in pomoč na domu, katero je dolžna 

organizirati občina na osnovi Zakona o lokalni samoupravi. To službo izvaja na osnovi sprejetega odloka 

s 1. 4. 2000 Dom starejših Hrastnik.  

Pomoč na domu zajema: 

 gospodinjsko pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil, pomivanje 

uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega prostora z odnašanjem smeti, postiljanje in 

osnovno vzdrževanje spalnega prostora), 

 pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju, 

opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov), 

 pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje mreže z okoljem, s prostovoljci in 

sorodstvom, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na 

institucionalno varstvo ).  
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Pomoč na domu  so izvajale  4 delavke. Cena storitev pomoči na domu je bila oblikovana na osnovi 

določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS št. 36/02 in 

njihove spremembe). Cena  storitve obsega stroške vodenja izvajalca, ki jo mora v celoti kriti občina v 

obliki subvencije in stroške za neposredno socialno oskrbo. V letu 2019 je pomoč na domu koristilo v 

povprečju  71,42  uporabnikov, v letu 2018 pa 68,42. Največ uporabnikov je starih 80 let in več, druga 

starostna skupina pa so uporabniki, ki so stari  90 ali več let.  Za te namene se je v letu 2019 namenilo 

142.576,90 €.  

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 

 

 4120003  Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 

S sredstvi v skupni višini 269,00 € so se  v letu 2019  poravnali stroški najemnin za osem socialnih 

grobov. 

 4120004  Pogrebni stroški nepremožnih občanov  

V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za plačilo stroškov pokopa umrlih oseb 

brez svojcev, ki bi bili zavezanci za pokop oz. svojcev, ki  niso bili sposobni  poravnati teh stroškov.  Na 

osnovi poročil Centra za socialno delo o zgoraj navedenih ugotovitvah  so se v letu 2019 pokrili  stroški 

4 pokopov v skupni višini 4.286,55 €.  

 

 4120005  Subvencije najemnin 

Pomoč pri plačilu najemnine za uporabo stanovanja  ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje 

najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

(Uradni list RS št. 131/03, 142/04 in 99/08 in sprem.). Do subvencije so upravičeni najemniki v 

neprofitnem stanovanju, ki izpolnjujejo cenzuse za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne 

pomoči. Subvencija lahko znaša tudi do 80 % neprofitne najemnine. 

Do plačila subvencije najemnine s strani občinskega proračuna je bilo v letu 2019 v povprečju 

upravičenih 260 najemnikov. Najvišja subvencija je znašala 227,56 €  (v letu 2018 200,01 €). Najnižja 

subvencija je v letu 2018 znašala 6,61 € (v letu 2018 pa 1,36 €). Poleg teh subvencij so bile 5 

najemnikom izplačane tudi subvencije za najem tržnega stanovanja.  Za plačilo subvencij so se v letu 

2019 namenila sredstva v višini 250.386,98 €, od tega za tržne subvencije 3.967,06 €.  

 

 4120006  Enkratne pomoči socialnim upravičencem 

Ta sredstva se namenjajo občanom iz socialno ogroženih družin za nabavo šolskih potrebščin in 

ozimnice na osnovi javni razpisa. Postopke je izvajal Center za socialno delo. Na razpis za nakup šolskih 

potrebščin je prispelo 64 vlog (v letu 2018 jih je prispelo 49). Pozitivno je bilo rešenih 64 vlog (v letu 

2018 - 44) za 109 otrok (v letu 2018 za 76 otrok). Pomoč je znašala 40 €/otroka – 1 in 2 razred in 85 €/ 

otroka (v letu 2018 je znašala 130,00 €). Za pridobitev pomoči za nakup ozimnice je prispelo 195 vlog 

(168 v letu 2018). Pozitivno je bilo rešenih 193 vlog (v letu 2018 148 vlog) za 417 občanov (v letu 2018 

za 311 občanov). Pomoč je znašala od 60 € za eno člansko družino do 315 € za 7 člansko družino. Za te 

namene se je v letu 2019 namenilo skupaj 28.820,89 €. 

 

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

 4120013  Sofinanciranje OO RK Hrastnik  

Sredstva v višini 15.000,00 € so se namenila za sofinanciranje izvajanja dejavnosti Občinske 

organizacije Rdečega križa Hrastnik. Sofinanciranje zajema stroške dela delavke (sredstva za plače, 

prispevki  delodajalca, regres za letni dopust in drugi stroški, vezani na zaposlitev  za polovičen delovni 

čas), kritje stroškov prostora in za pomoč občanom v socialni stiski s prehranskimi artikli. 
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KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK 

 

Financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2019 

 

V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 

6/2017 - UPB) je tem zavodu poverjeno predvsem  upravljanje kulturnih in športnih objektov. Na oz. v  

športnih objektih pa se poleg izvajanja športnih dejavnosti izvaja tudi športna vzgoja učencev osnovne 

šol. Na osnovi navedenega  Kulturno rekreacijski center opravlja  dejavnost za različna področja.  Glede  

na novo programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov se skupni izdatki, ki se financirajo iz 

občinskega proračuna delijo na področje kulture, športa in izobraževanja. Delitev sredstev temelji na 

dejanskih stroških posameznih objektov glede na področje, za katero so namenjena oz. glede na 

koriščenost objekta (koliko športnega objekta v povprečju koristijo šole oz. izvajalci športnih 

programov). Na osnovi navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazano financiranje 

Kulturno rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2019 po posameznih podprogramih 

dejavnosti in zavoda kot celote. 

 

Tabela 17: Drugi programi v kulturi - 18039005 

PP Opis proračunske postavke 2019 Veljavni 2019  

Realizacija 

IND 

1 2 3 4 4/3 

4118100 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 120.110,00 117.300,28 98,00 

413300 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 73.973 71.245,00 96,31 

413310 Prem. za dod. pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.741,00 1.780,27 102,26 

413301 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 10.026,00 9.905,01 98,79 

413302  Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 30.370,00 30.370,00 100,00 

432300 Investicijski transfer javnim zavodom 4.000,00 4.000,00 100,00 

  SKUPAJ KRC – Kulturno področje 120.110,00 117.300,28 97,66 

 

Tabela 18: Programi športa - 18059001 

PP Opis proračunske postavke 2019 Veljavni 2019 

Realizacija 

IND 

1 2  3 4  4/3 

4118013 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 178.562,00 174.952,26 97,98 

413300 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 95.528,00 92.024,78 96,33 

413310 Premije za dod.pokojninsko in invalidsko zavarovanje  2.249,00 2.299,51 102,25 

413301 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 12.951,00 12.793,97 98,79 

413302 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 67.834,00 67.834,00 100,00 

4118014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 11.000,00 11.000,00 100,00 

4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 11.000,00 11.000,00 100,00 

  SKUPAJ KRC – Področje športa 189.562,00 185.952,26 98,00 
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Tabela 19: Osnovno šolstvo – 19039001 

 
PP Opis proračunske postavke 2019 Veljavni 2019  

Realizacija 

IND 

1 2 3   4 4/3 

4119013 KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno 244.421,00 239.150,21 98,00 

413300 Tek. tr. v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 138.700,00 133.584,40 96,00 

413310 Premije za dodat. pokojninsko in invalid. zavarovanje  3.266,00 3.337,91 102,00 

413301 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 18.799,00 18.571,90 99,00 

413302 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 83.656,00 83.656,00 100,0 

  SKUPAJ  KRC  Osnovno šolstvo 244.421,00 239.150,21 98,00 

   

Tabela 20: Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov - skupaj   

PP Opis proračunske postavke 2019 Veljavni 2019 

Realizacija 

IND 

1 2 3   4 4/3 

  KRC Hrastnik – stroški upravljanja  objektov 543.093,00 531.402,75 98,0 

413300 Tek. tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 308.201,00 296.854,18 96,0 

413310 Prem. za dod. pokojnin. in invalid. zavarovanje  7.256,00 7.417,69 102,00 

413301 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 41.776,00 41.270,88 99,00 

413302 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 181.860,00 181.860,00 100,00 

432300 Investicijski transfer javnim zavodom 4.000,00  4.000,00  100,00 

411810 KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. Objekte 11.000,00 11.000,00 100,00 

432300 Investicijski transfer javnim zavodom 11.000,00 11.000,00 100,00 

  SKUPAJ KRC  Hrastnik 554.093,00 542.402,75 98,00 

 

Iz tabelaričnega pregleda  financiranja skupnih stroškov upravljanja kulturnih in športnih objektov je 

razvidno, da so se v letu 2019 Kulturno rekreacijskemu centru zagotavljala sredstva za plače in druge 

prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, sredstva za materialne stroške in sredstva za 

nabavo opreme ter investicijsko vzdrževanje objektov. Za vse te namene so se namenila sredstva v 

skupni višini 542.402,75 €. Realizacija je v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi  manjša zaradi  

zagotavljanja dejanskih sredstev za plače in druge osebne prejemke na osnovi mesečnih zahtevkov.  

Sredstva namenjena za investicijska vlaganja v skupni višini 14.000,00 €  so se namenila za: 

 nabavo plinske peči s kotlom; 

 nabavo škarij za živo mejo; 

 nabavo blagajne s tiskalnikom; 

 nabavo čistilnega stroja za bazen; 

 nabavo in zamenjavo poškodovanih panel v Dolanki ; 

 nabavo ležalnika. 

 

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE 

 

Realizacija finančnega načrta Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo po ekonomskem namenu 

je razvidna iz naslednje preglednice. 
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Tabela 21: Realizacija na podskupinah – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo – ekonomski 
namen 

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 

41   
Občinska uprava - Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo 4.460.283,98 4.244.231,28 95,16 

  402 Izdatki za blago in storitve 342.727,11 332.559,78 97,03 

  410 Subvencije 51.700,00 51.096,17 98,83 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.095.716,93 2.089.673,23 99,71 

  412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150.720,30 146.470,30 97,18 

  413 Drugi tekoči domači transferi 1.369.720,67 1.349.659,87 98,54 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 260.406,37 90.894,91 34,91 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 189.292,60 183.877,02 97,14 

 

402 - Izdatki za blago in storitve  

 

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za drugi splošni material in storitve, električno 

energijo, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje 

stanovanjskih objektov ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in sodne stroške, storitve 

odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih. 

 
Tabela 22: Izdatki za blago in storitve  – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo  

Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

2 3 4 5 6 

402 Izdatki za blago in storitve 342.727,11 332.559,78 97,03 

402099 Drugi splošni material in storitve 221.085,63 218.659,76 98,90 

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 521,48 0,00 0,00 

402200 Električna energija 2.020,00 976,52 48,34 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500,00 1.243,82 49,75 

402203 Voda in komunalne storitve 1.500,00 1.633,76 108,92 

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 68.000,00 64.196,25 94,41 

402504 Zavarovalne premije za objekte 100,00 0,00 0,00 

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 44.000,00 43.973,64 99,94 

402920 
Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 
notarjev in drugih 3.000,00 1.876,03 62,53 

 

Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 332.559,78 EUR, kar predstavlja 97,03 % porabo 

načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 7,84 % 

delež vseh odhodkov leta 2019 tega proračunskega uporabnika. Vrednostno največja poraba je bila za 

drugi splošni material in storitve. 

 
410 - Subvencije  
 
V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih, 

kompleksne subvencije v kmetijstvu in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.  
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Tabela 23: Subvencije  – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo  

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 

  410 Subvencije 51.700,00 51.096,17 98,83 

  410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih 18.150,00 19.540,20 107,66 

  410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 16.000,00 16.000,00 100,00 

  410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 17.550,00 15.555,97 88,64 

 
Za subvencije je bilo porabljeno 51.096,17 EUR, kar predstavlja 98,83 % porabo načrtovanih sredstev v 

veljavnem finančnem načrtu. Subvencije predstavljajo 1,20 % delež vseh odhodkov leta 2019 tega 

proračunskega uporabnika. Vrednostno največja poraba je bila za sredstva za delovna mesta v privatnih 

podjetjih, ki so predstavljala 38,24 % delež sredstev v sklopu subvencij. Kompleksne subvencije v 

kmetijstvu so predstavljale 31,31 % delež in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 30,44 

% delež. 

 
411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
 
V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za darilo ob rojstvu otroka, druge transfere za 

zagotavljanje socialne varnosti, kadrovske štipendije, regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v 

naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v 

vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku in druge transfere posameznikom in 

gospodinjstvom. 

 

Tabela 24: Transferi posameznikom in gospodinjstvom  – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo  

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.095.716,93 2.089.673,23 99,71 

  411103 Darilo ob rojstvu otroka 9.190,00 9.150,00 99,56 

  411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 29.000,00 28.820,89 99,38 

  411701 Kadrovske štipendije 22.240,00 21.372,65 96,10 

  411900 Regresiranje prevozov v šolo 194.808,00 191.266,43 98,18 

  411902 Doplačila za šolo v naravi 5.385,00 5.385,00 100,00 

  411909 Regresiranje oskrbe v domovih 342.725,35 343.367,82 100,19 

  411920 Subvencioniranje stanarin 251.060,00 250.386,98 99,73 

  411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 950.209,84 946.135,65 99,57 

  411922 Izplačila družinskemu pomočniku 60.352,84 60.352,84 100,00 

  411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 230.745,90 233.434,97 101,17 

 
Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je bilo porabljeno 2.089.673,23 EUR, kar predstavlja 

99,71 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom predstavljajo 49,24 % delež vseh odhodkov leta 2019 tega proračunskega uporabnika. 

Vrednostno največja poraba je bila za sredstva za plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili 

staršev. 

      

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

 

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za transfere nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam.  Za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam je bilo porabljeno 146.470,30 EUR, 
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kar predstavlja 97,18 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Transferi 

nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo 3,45 % delež vseh odhodkov leta 2019 tega 

proračunskega uporabnika.  

 
413 - Drugi tekoči domači transferi 

 

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za prispevke v ZZZS za zdravstveno zavarovanje 

oseb, ki ga plačujejo občine, tekoče transfere v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim, tekoče transfere v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev, tekoče transfere v 

javne zavode - za izdatke za blago in storitve, tekoče transfere v javne zavode - za premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja in tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki. 

 

Tabela 25: Drugi domači transferi  – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo  

Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

2 3 4 5 6 

413 Drugi tekoči domači transferi 1.369.720,67 1.349.659,87 98,54 

413105 
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga 
plačujejo občine 115.000,00 115.844,38 100,73 

413300 
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge 
izdatke zaposlenim 645.519,09 626.673,75 97,08 

413301 
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 
delodajalcev 78.423,63 74.743,29 95,31 

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 517.355,67 515.629,20 99,67 

413310 
Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 11.422,28 11.939,25 104,53 

413500 
Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 
posredni proračunski uporabniki 2.000,00 4.830,00 241,50 

 
Za druge tekoče domače transfere je bilo v letu 2019 porabljenih 1.349.659,87 EUR, kar predstavlja 

98,54 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Drugi tekoči domači transferi 

predstavljajo 31,80 % delež vseh odhodkov leta 2019 tega proračunskega uporabnika. Vrednostno 

največja poraba je bila za sredstva za tekoče transfere v javne zavode - sredstva za plače in druge 

izdatke zaposlenim.  

 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
 
V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za nakup druge opreme in napeljav, investicijsko 

vzdrževanje in izboljšave ter načrte in drugo projektno dokumentacijo.  

 
Tabela 26: Nakup in gradnja osnovnih sredstev  – Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo  

Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

2 3 4 5 6 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 260.406,37 90.894,91 34,91 

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 66.360,00 0,00 0,00 

420299 Nakup druge opreme in napeljav 74,42 102,48 137,70 

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 184.634,82 85.766,03 46,45 

420801 Investicijski nadzor 1.239,05 0,00 0,00 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.606,00 5.026,40 66,08 

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 492,08 0,00 0,00 
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Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo v letu 2019 porabljenih 90.894,91 EUR sredstev, kar 

predstavlja 34,91 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Nakup in gradnja 

osnovnih sredstev predstavljajo 2,14 % delež vseh odhodkov leta 2019 proračunskega uporabnika. 

Vrednostno največja poraba je bila za sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.  

 
432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
 
V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za investicijske transfere proračunskim 

uporabnikom. Za investicijske transfere proračunskim uporabnikom je bilo porabljeno 183.877,02 EUR, 

kar predstavlja 97,14 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Investicijski 

transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo 4,33 % delež vseh odhodkov leta 2019 tega 

proračunskega uporabnika. 

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom NPU  

 
Oddelek družbene dejavnosti in gospodarstvo je v letu 2019 realiziral porabo občinskih proračunskih 

sredstev na proračunskih postavkah v skupni višini 4.244.231,28 EUR.  

 

Nižja realizacija je na postavkah 16039005 - Druge komunalne dejavnosti, 16039002 - Urejanje 

pokopališč in pogrebna dejavnost, ki je bila nižja saj nekaterih storitev s tega naslova ni bilo potrebno 

izvesti. Postavka 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje je bila nižja zaradi odločitve večinskih 

lastnikov, da bodo obnovo fasad na treh objektih izvršili v letu 2020. Prav tako smo imeli v proračunu 

planirana sredstva za nakup 2 stanovanj do katerih pa ni prišlo (ponudba stanovanj ni ustrezala našim 

potrebam).   

 
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. čl. ZJF 

 
44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun 

naslednjega leta. Proračunski uporabnik beleži ostanek sredstev za trajno gospodarjenje z divjadjo v 

višini 7,57 EUR, ki je vključen v proračun 2020. 

 
Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF  

 
V skladu s 46. členom ZJF so bile v letu 2019 poravnane obveznosti iz leta 2018 v skupnem znesku 

423.847,94 EUR. To so bile v večini obveznosti, ki do 31. 12. 2018 še niso zapadle, in sicer obveznosti do 

dobaviteljev za material in opravljene storitve v novembru in decembru 2018. Proračunski uporabnik je 

izkazoval neporavnane zapadle obveznosti v višini 21.927,11 EUR, saj v proračunu za leto 2018 ni bilo 

planiranih dovolj sredstev. Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izkazuje na dan 31. 12. 

2019 neplačane zapadle obveznosti v višini 17.402,76 EUR. Obveznosti na dan 31. 12. 2019 so ostale 

odprte zaradi višjih stroškov od planiranih. Poravnane so bile v januarju 2020. Neplačane nezapadle 

kratkoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2019 znašale 325.251,51 EUR Valute obveznosti so bile v 

januarju oziroma februarju 2020. 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 

41. členom ZJF  

 
Novih obveznosti, na podlagi novega zakona ali odloka, v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF 
ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti. 
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Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  

 

Tudi v letu 2019 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev. 

2.6 ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - 42 

 

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem 

področju Občinske uprave Občine Hrastnik opravlja naloge na področju prostorskega načrtovanja, 

varstva okolja in gospodarskih javnih služb, v skladu z veljavno zakonodajo pripravlja občinske 

predpise z navedenih področij, skrbi za razvoj in gospodarno rabo gospodarske javne infrastrukture ter 

v zvezi s tem v skladu s predpisi s področja javnega naročanja izvaja tudi postopke za naložbe v 

gospodarsko javno infrastrukturo, kar vključuje tudi pripravo potrebne dokumentacije za izvedbo 

načrtovanih investicij. V letu 2019 sta izvajanje navedenih nalog ter izvedba načrtovanih investicij 

potekala v skladu z zastavljenimi cilji. Odstopanja so vidna predvsem v delu, ki je povezan s podpisanim 

dogovorom za razvoj regij, kjer se dinamika izvajanja obeh ključnih projektov zamika v leto 2020. Prav 

tako se v leto 2020 prestavlja izvedba podvoza na Cesto Hermana Debelaka.  

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Področje porabe med drugim obsega tudi zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk prostorskih 

podatkov preko Prostorskega informacijskega sistema občine (PISO), s katerim se občanom omogoča 

brezplačen pregled oziroma dostop do teh podatkov preko spletnega pregledovalnika. Storitve 

pokrivajo potrebe po množičnem ter enostavnem dostopu do državnih in občinskih prostorskih vsebin. 

 

 Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17) 

 

Globalni cilji: 

- zagotovitev dostopa občanom do nekaterih zbirk podatkov. 

 

Letni in planirani rezultati: 

Z zagotavljanjem brezplačnega dostopa občanom do digitalnih državnih in občinskih prostorskih vsebin 

preko interneta se je tudi v letu 2019 povečevala uporaba elektronskega načina poslovanja, katerega 

posledica je racionalizacija upravnega poslovanja ter transparentnost in odprtost javne uprave. 

 

0402 – Informatizacija uprave 

Glavni program je v letu 2019 vključeval tudi sredstva za zagotovitev brezplačnega dostopa občanom do 

nekaterih zbirk prostorskih podatkov, v okviru tega pa se je v občini izvajal naslednji podprogram: 

 

04029002 – Elektronske storitve 

 

 4204001  Zagotavljanje prostorskih podatkov – PISO za občane   

PISO Hrastnik – prostorski informacijski sistem Občine Hrastnik zagotavlja dostop do digitalnih 

prostorskih (državne in občinske evidence) vsebin preko interneta. Namenjen je javni uporabi 

(občanom) in interni uporabi (uslužbencem občinske uprave).  Sredstva so namenjena ažuriranju, 

pripravi in vključevanju podatkov, posredovanju podatkov o namenski rabi v evidenco REN, ki jo vodi 

GURS ter svetovanju in strokovni pomoči. V letu 2019 je bilo za navedene namene porabljenih 4.812,96 

€. 
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11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva je Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 

v letu 2019 izvajal en glavni program, s katerim se zagotavljajo pogoji za sistematično vzdrževanje, 

gradnjo in rekonstrukcijo gozdne infrastrukture, ter s tem omogoča gospodarjenje z gozdovi in 

koriščenje socialnih funkcij gozdov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Skl.US: U-I-51/95, 56/1999-

ZON (31/2000 popr.), 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 115/2006, 

110/2007, 61/2010 Odl.US: U-I-77/08-14, 106/2010, 63/13, 101/13 - ZDavNepr, 17/2014, 24/2015, 

9/2016-ZGGLRS, 77/2016) 

 

Globalni cilji: 

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi; 

- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način. 

 

Letni in planirani rezultati: 

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake) je v 

letu 2019 sledilo globalnim ciljem, planirani rezultati so bili doseženi in so obrazloženi pri proračunski 

postavki. 

 

1104 – Gozdarstvo 

Glavni program je v letu 2019 vključeval sredstva za vzdrževanje gozdnih cest skladno z letnim 

programom gozdnega gospodarstva, v okviru tega pa se je v občini izvajal naslednji podprogram: 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 4211001  Vzdrževanje gozdnih cest  

Občina Hrastnik je v letu 2019 oddala dela in sklenila pogodbo za vzdrževanje gozdnih cest skladno z 

letnim programom gozdnega gospodarstva po prioritetnem vrstnem redu. Dela so se izvajala na gozdni 

cesti Ravne Jelenca – Del (državni gozdovi), vrednost del je znašala 98,00 € brez DDV,  ter Kopitnik-

Izersko in Turje-Stari Žleb (zasebni gozdovi), kjer je vrednost del znašala 3.158,00 € brez DDV.  Skupna 

vrednost  izvedenih del je znašala 3.256,00 € brez DDV kar je 3.565,32 € z DDV. 

12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

To področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, 

oskrbe z obnovljivimi viri energije, oskrbe s toplotno energijo in kakovosti zraka. Na tem področju je 

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe v letu 2019 izvajal en glavni program. 

 
Zakonske in druge pravne podlage: 

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/2004); 

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19) 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 

14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)  

- Lokalni energetski koncept 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 

62/2010) 

- Načrt javne razsvetljave 

- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 73/17) 

- Podrobnejši program ukrepov iz Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja 
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Globalni cilji: 

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami 

- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij 

- zmanjševanje stroškov za porabljeno energijo 

- zmanjševanje preseganj z delci PM 10 

 

Letni in planirani rezultati: 

V letu 2019 izvedene naloge s tega področja so se v skladu s planom nanašale predvsem na izvajanje 

ukrepov za energetsko sanacijo javnih objektov in posledično zmanjševanje stroškov za porabljeno 

energijo ter tako sledile globalnim ciljem programa. 

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 

Program je v letu 2019 vključeval sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo ter njene 

učinkovitejše rabe. 

 

12029001 Oskrba z električno energijo 

 4212001  Projekt racionalne porabe energije 

Občina Hrastnik ima vzpostavljen informacijski sistem za energetsko knjigovodstvo in energetsko 

upravljanje javnih stavb v občini. Programski paket E2 manager omogoča energetsko knjigovodstvo, 

izdelavo analiz in pomoč pri planiranju. V ta sistem so vključeni vsi javni objekti v občini. Strošek 

najema licenčnine za programsko opremo s pregledom in pripravo dokumentacije, ki izhajajo iz 

funkcionalnosti E2 manager je znašal za leto 2019 3.184,05 €. V okviru te postavke je bila načrtovana še 

postavitev e - polnilnice  v naselju Podkraj, ki pa ni bila izvedena in bo njena postavitev prepuščena 

ponudnikom na trgu. 

 

 4212003  Sofinanciranje delovanja OREZ 

Poraba sredstev na postavki v višini 739,08 € je bila manjša od načrtovane, namenjena pa za plačilo dela 

koordinatorja delovanja Odbora za razvoj energetike v Zasavju na podlagi sklenjene podjemne pogodbe. 

 

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

To področje zajema  urejanje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke 

infrastrukture in vodne infrastrukture. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe je v letu 

2019 na navedenem področju izvajal en glavni program. 

 

Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US, 46/2015, 10/2018) 

- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) 

- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni 

list RS, št. 49/1997, 2/2004, 109/2010-ZCes-1) - se uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na 

podlagi Zakona o cestah, kolikor ni v nasprotju z njim 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 

59/18, 63/19) 

- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2012) 

- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/99, 7/2006, 

29/2009, 18/2014) 

- Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini 

Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/2013) 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 

106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1, 10/18 

– ZCes-1C)  

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/2013-UPB2, 68/2016, 54/2017, 3/2018 - odl. 
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US, 43/19-ZVoz-1B) 

- Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2019 

- Koncesijska pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih 

cest v Občini Hrastnik, št. 014-2/2013, z dne 20.11.2013 

- Podatki Banke cestnih podatkov  

- Kataster prometne signalizacije 

 

Globalni cilji: 

- gradnja cestnega omrežja; 

- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih; 

- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave; 

- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanja). 

 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

Glavni program je v letu 2019 vključeval sredstva za izvajanje nalog na področju razvoja cestnega 

prometa in infrastrukture, investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest, urejanja cestnega 

prometa in cestne razsvetljave. Izvajanje nalog na področju cestnega prometa in infrastrukture je sledilo 

globalnim ciljem. Tako letno kot zimsko vzdrževanje je potekalo v skladu z letnim izvedbenim 

programom oziroma izvedbenim programom zimske službe. V skladu s planom je potekala izvedba 

ukrepov iz Celostne prometne strategije. Sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni 

razsvetljavi za celotno območje Občine Hrastnik in vzdrževanje javne razsvetljave so bila porabljena v 

okviru načrtovanega, in so navedena pri proračunski postavki. 

V okviru glavnega programa so se izvajali štirje podprogrami, in sicer: 

 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

 4213100  Vzdrževanje občinskih cest 

Postavka je namenjena kritju stroškov za vzdrževanje občinskih cest, ki zajema tako letno kot zimsko 

vzdrževanje. Sredstva na tej postavki so bila v obravnavanem obdobju porabljena v višini 380.522,07 €. 

Občina Hrastnik je v letu 2013 sklenila sedemletno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest, 

ki zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje. Za zimsko vzdrževanje je bilo porabljenih 151.391,64 €, za 

letno pa 209.731,74 €. Občina je sklenila tudi pogodbo o najemu sistema za spremljanje vozil v zimski 

službi. Strošek v sezoni 2018/2019 je znašal 1058,20 €.   

 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 4213101  Investicijsko vzdrževanje občinskih cest 

Sredstva so bila namenjena rekonstrukciji podvoza pod železniškimi tiri zaradi nujne ureditve dostopa 

na Cesto Hermana Debelaka, kjer obstoječi podvoz, razen osebnega, drugega prevoza ne omogoča. 

Projekt je načrtovan skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo s katero je tudi podpisan sofinancerski 

sporazum za zaprtje finančne konstrukcije. Izvajanje projekta je bilo zaradi dolgotrajnih postopkov 

pridobivanja dokumentacije prestavljeno v leto 2020, sredstva v višini 4.880,00€ pa so bila namenjena 

izdelavi investicijske dokumentacije. 

 

- 4213006  Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava   

V okviru te postavke so bila sredstva namenjena dobavi in montaži cestne odbojne ograje na cesti 

Hrastnik – Radeče in Vičič – Peklar, izvedbi dveh klančin za gibalno ovirane pri večstanovanjskih 

objektih Novi Log 7 in Log 28 a in b ter izvedbi dodatne razsvetljave v Grči, Studencah, Čečah in Novem 

Logu. Sredstva so bila porabljena v višini 46.167,04 €. 

 

-   4213018 Urejanje centra Dola 

Sredstva v višini 3.901,61 € so bila namenjena rušitvi Dolančeve hiše na lokaciji bodočega gasilskega 

doma na Dolu pri Hrastniku. 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 

 

- 4213005  Prometna signalizacija  

Sredstva so bila porabljena za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne označbe, 

vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna signalizacija se ureja v sodelovanju 

s Svetom preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ob svojih rednih pregledih prometnih površin 

oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu.  

V mesecu maju in juniju so bile obnovljene talne označbe. V skladu z ugotovitvami komisije za prometno 

varnost, vzgojo in prometno signalizacijo, ki se je v lanskem letu sestala trikrat ter pobud in predlogov 

občanov je bila nameščena, zamenjana in dopolnjena  tudi potrebna vertikalna signalizacija. Za večjo 

varnost otrok pri prehajanju ceste na Logu pri šoli Narodnega heroja Rajka Hrastnik je bil nameščen nov 

prikazovalnik hitrosti v prometu »Vi vozite« MHP50 skupaj z dostopom do portala www.vi-vozite.si. 

Prikazovalnik hitrosti je bil nabavljen na podlagi razpisa občinam za sofinanciranje pametnih 

prikazovalnikov hitrosti v prometu. Iz naslova prometne signalizacije so se krili tudi stroški vodenja 

Banke cestnih podatkov (BCP) in ostalih modulov v informacijskem sistemu MAXIMUS. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

 

-   4213001  Javna razsvetljava - poraba električne energije 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo porabljene električne energije na javni 

razsvetljavi za celotno območje občine Hrastnik. Stroški v letu 2019 so znašali 46.627,04 €.  

 

-   4213002  Vzdrževanje javne razsvetljave 

Sredstva na tej postavki so namenjena rednemu vzdrževanju cestne razsvetljave in vzdrževanju ulične 

razsvetljave ter zamenjavi svetilk in prižigališč javne razsvetljave. Stroški rednega vzdrževanja v 

obravnavanem obdobju so znašali 9.000,06 €.   

 

-   4213017  JZP – javna razsvetljava - koncesija 

Občina Hrastnik je s podelitvijo koncesije za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja javne 

razsvetljave vzpostavila novo pogodbeno razmerje za obdobje 15-ih let. Koncesionar je z zamenjavo 

svetilk prenovil kompletno javno razsvetljavo, vzpostavil kataster in službo vzdrževanja. Sredstva na 

postavki predstavljajo del prihranka s katerim bo prenova v času trajanja koncesijskega razmerja 

poplačana in za leto 2019 znašajo 49.744,96 €. 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja, varstvo naravnih 

virov in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne 

službe je v letu 2019 na navedenem področju izvajal en glavni program. 

 

Zakonske in druge pravne podlage: 

- okoljska politika Evropske unije 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 

2005 do leta 2017), z dne 11. 11. 2010 in Sprememba Operativni program odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), z dne 14. 7. 2011 

-  Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021, št. 35500-4/2016/5, z dne 

23.6.2016 

- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10, z dne 3. 11. 2009 

- Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka /Revizija 

operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka iz leta 

2005/ z dne 4. 1. 2007 
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- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, št. 35402-

1/2016/6, z dne 30.6.2016 

- Zakon o varstvu okolja  (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 

30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18-ZIURKOE)  

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo 

ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov 

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/2014, 54/2015, 36/2016, 37/2018) 

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009, 

20/2012) 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/2017, 

81/19) 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 

RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015) 

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik 

(Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009) 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/19) 

 

Globalni cilji: 

Glavni cilj izvajanja nalog s tega področja je izboljšanje stanja okolja v Občini Hrastnik, in vključuje: 

- izboljšanje stanja voda; 

- nadgradnjo doseženega stanja na področju ravnanja z odpadki z uveljavljanjem novih pristopov k 

ravnanju z odpadki zaradi zmanjševanja količine odloženih odpadkov na odlagališču ter s tem škodljivih 

vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje ter zmanjševanje uporabe 

virov in spodbujanje praktične uporabe ustreznega ravnanja z odpadki; 

- postopno uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja 

okolja z odpadki; 

- izboljšanje stanja vodnega okolja; 

- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij. 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Sredstva programa so tudi v letu 2019 vključevala del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, 

ki jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov 

predelave oziroma odstranjevanja komunalnih odpadkov (javno podjetje CEROZ d.o.o.) in gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (KSP Hrastnik d.d.), in so bila namenjena 

obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja navedenih 

gospodarske javne službe. V okviru programa se je v letu 2019 v skladu z načrtovanim izvajala tudi 

izvedba manjkajočih odsekov sekundarnega kanalizacijskega omrežja, potrebnih za priključitev 

objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Zaradi sistemskih sprememb zaračunavanja dela cene, ki 

predstavlja omrežnino, uvedenih v letu 2014 v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 

109/2012) v večstanovanjskih stavbah in postopnega prehoda na nov način zaračunavanja, se je za 

uporabnike, ki so gospodinjstva, tudi v letu 2019 subvencionirala omrežnina gospodarske javne 

službe odvajanja komunalne odpadne vode prve tri mesece v višini 80%, od 1. 4. 2019 dalje pa v višini 

70 %, omrežnina gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode pa prve tri mesece v 

višini 45%,  od 1.4.2019 dalje pa v višini 35%. 

V okviru glavnega programa sta se izvajala dva podprograma, in sicer: 

 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 4215011  Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju 
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V letu 2019 so bila sredstva te postavke v višini 216,96 € porabljena za poravnavo stroškov javnega 

podjetja CEROZ d.o.o. zaradi operativnega vodenja analitičnih evidenc javne infrastrukture v skladu s 

Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, št. 350-24/2009, z dne 1. 1. 2010. 

 

 4215013 - Obnove in investicijska vlaganja v GJS - odpadki 

Sredstva na postavki predstavljajo del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo občina, 

skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave 

oziroma odstranjevanja komunalnih odpadkov (javno podjetje CEROZ d.o.o.) in so namenjena obnovi 

sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi zagotavljanja kvalitetnega izvajanja gospodarske javne 

službe. Sredstva v višini 50,95 € so bila namenjena plačilu vodnega povračila. Sredstva najemnine v 

prihodkih niso bila realizirana, zato tudi na odhodkovni strani ni bilo porabe.  

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

-   4215006  Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo kom. infrastrukture 

Hkrati z gradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno izvesti tudi priključke za objekte, ki so ob trasi 

cevovodov in je njihova izvedba mogoča. Občina zagotavlja pogoje za priključitev gospodinjstev na 

parcelnih mejah, tako, da je strošek za uporabnike čim nižji. Poleg tega je potrebno ob gradnji 

priključkov obnoviti obstoječo komunalno infrastrukturo, kjer je to potrebno. Realizacija v letu  2019 je 

znašala 19.300,02 €.  

 

-   4215009 Obnove in investicijska vlaganja v GJS – ravnanje z odpadno vodo  

Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno 

stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so namenjena za obnovitvena dela na tej  javni infrastrukturi. V 

obdobju januar – december so bila sredstva v višini 116.121,10 €  porabljena za vlaganja na 

infrastrukturnem omrežju čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda.  

 

-   4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode 

Sredstva te postavke v višini 128.972,24 € so bila porabljena za subvencioniranje cene storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 

november 2018 do oktober 2019.  

Od tega so bila sredstva v višini 54.235,18 € porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne 

službe čiščenja komunalne odpadne vode, sredstva v višini 74.737,06 € pa za subvencioniranje cene 

gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode, vse v delu, ki se nanaša na ceno uporabe 

gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih 

gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2018, št. 354-40/2017, ki ga je Občinski svet 

Občine Hrastnik sprejel na 23. redni seji dne 15.11.2017, in Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih 

gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2019, št. 354-56/2018, ki ga je Občinski svet 

Občine Hrastnik sprejel na 4. redni seji dne 28. 3. 2019.  

 

-   4215015 Izgradnja kanalizacijskega omrežja 

Občina Hrastnik je pripravila projektno dokumentacijo za gradnjo še manjkajočega sekundarnega 

kanalizacijskega omrežja za realizacijo priključitve objektov na območjih, kjer trenutno možnosti 

navezave na sistem CČN še ni. Projekt izgradnje sekundarnega omrežja znotraj aglomeracije Hrastnik je 

vključen v nabor projektov za 2. Poziv za sklenitev Dogovora za razvoj regij, saj izpolnjuje razpisne 

pogoje. S tem se občina zavezuje doseči 98 % priključenost znotraj te aglomeracije do leta 2023. 

Projektna dokumentacija je izdelana in gradbeno dovoljenje pridobljeno 5.11.2018 za vsa območja 

razen za del naselja Prapretno, kjer so predlagane trase gradnje kanalizacije še predmet pregleda z 

vidika CPVO na ARSO. V juniju 2018 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija. Izdelana in 
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kot nepopolna predana je že tudi študija izvedljivosti projekta, ki je osnova za vlogo za dokončno 

potrditev na MOP. Po zastavljeni dinamiki bo projekt pričet v letu 2020. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 

(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Oddelek za prostor, okolje 

in gospodarske javne službe je v letu 2019 na navedenem področju izvajal dva glavna programa. 

Zakonske in druge pravne podlage: 

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/2004; 33/2007- ZPNačrt, 61/2017-

ZUreP) 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004; 33/2007-ZPNačrt, 

61/2017-ZUreP) 

- Splošne smernice s področja razvoja poselitve, z dne 29. 1. 2013 

- Splošne smernice s področja energetike, št.  350-139/2017/213, z dne 1. 6. 2018 

- Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, št. 350-24/2013/24, 15. 2. 2017 

- Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, št. 350-24/2013/25, z dne 19. 8. 2019 

- Splošne smernice za področje gozdarstva, marec 2013 

- Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, verzija 1.3, z dne 16.5.2016 

- Splošne smernice s področja upravljanja z vodami,  Ljubljana, 30. julij 2018 

- Splošne smernice za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje varstva nepremične 

kulturne dediščine, z dne 16. 2. 2017 

- Splošne smernice s področja obrambe za pripravo prostorskih aktov, z dne 28. 1. 2013 

- Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom, 

Splošne smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta ali medobčinskega prostorskega načrta, 

št. 350-17/2013-12-DGZR, z dne 5. 1. 2017 

-  Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021, št. 35500-4/2016/5, z dne 

23.6.2016 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 

ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 

– ZUreP-2)  

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)  

- Zakon o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/2010, 61/2017-ZAID) 

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)  

- Zakon o varstvu okolja  (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 

ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 

30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE)  

- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009 

(26/2010 popr.)) 

- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 

51/2017) 

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) 

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik 

(Uradni vestnik Zasavja, 29/2009) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 - odl. US, 46/2015, 10/18) 

- Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/12) 

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 

38/2010-ZUKN, 57/2011) 

-  Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/2007) 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017, 78/19) 
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- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) 

- Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Hrastnik (Uradni vestnik 

Zasavja, 21/2002) – se uporablja do sprejetja novih občinskih predpisov na podlagi Zakona o pogrebni 

in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) 

- Odlok o pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe upravljanje, urejanje in 

vzdrževanje pokopališč, dajanje grobnih prostorov v najem in izvajanje pokopališke in pogrebne 

dejavnosti v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/2007, 11/2008) – se uporablja do sprejetja 

novih občinskih predpisov na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 

62/2016) 

- Odlok o urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik 

Zasavja, št. 6/2010) 

- Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 

67/1994) 

- Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/2004); 

- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 

Odl.US: U-I-295/07-8, 11/2011, 28/2011 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/2013) 

- Odlok o oglaševanju v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016) 

 

Globalni cilji: 

Glavni cilji prostorskega planiranja in komunalne dejavnosti v občini so: 

- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje 

vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora; 

- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo 

implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine; 

- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma 

objekti izvedejo in služijo svojemu namenu; 

- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in 

interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja; 

- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe; 

- izboljšanje kvalitete življenja v občini. 

 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

Sredstva programa so bila v letu 2019 v skladu z načrtovanim namenjena izvajanju nalog, s katerimi se 

zagotavlja urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in 

narave, vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom ter odkupi zemljišč. 

V okviru glavnega programa so se izvajali trije podprogrami, in sicer: 

 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

 

-   4216002  Stroški soglasij, geodetske storitve, in drugo  

Glavni poudarek na tej postavki se daje naročanju geodetskih del  (ureditev mej, parcelacija, izdelava 

geodetskega načrta, izdelava elaborata za vpis v kataster stavb, izdelava elaborata za vpis v zbirni 

kataster gospodarske javne infrastrukture  ipd.) za potrebe zakonsko določenih in ostalih zemljiško 

knjižnih oz. premoženjskopravnih zadev Občine Hrastnik (ureditev lastništva med Republiko Slovenijo 

in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, odkupi in prodaje zemljišč v okviru letnega načrta ravnanja s 

stvarnim premoženjem občine)  ter s predpisi določenih nalog (vodenje katastra komunalne inf.). Za 

namen ureditev mej, ter možne prodaje, odkupa oziroma zamenjave zemljišča so bile izvedene 

naslednje odmere zemljišč oziroma ureditve mej in parcelacije:  parc. št. 897/1 k.o. 1859-Gore (odkup 

zemljišča pri domu KS Kovk), parc. št. 554/6 in 554/17 k.o. 1857-Marno (menjava in prodaja stavbnega 

zemljišča), parc. št. 608/1 k.o. 1856-Dol pri Hrastniku (zbiralnik pri Jelen), parc.št. 727/1 k.o. 1855-

Hrastnik mesto (zbiralnik na Zupanovem), parc. št. 536/3 k.o. 1855-Hrastnik mesto (spomenik za 

Sijajem) in parc. št. 1617, 1618, 1619,…, vse k.o. 1856-Dol pri Hrastniku (pešpot od Glasbene šole proti 



171 
 

centru), ureditev mej in označitev dela mej parcele 991/3 k.o. 1855-Hrastnik mesto, ureditev mej parcel 

1224/13 in 1234/4 k.o. 1857-Marno, parcelacija za potrebe ureditve in uskladitve z dejanskim stanjem 

poteka ceste na Marnem ter  odmera objektov GJI v Jepihovcu. Finančna realizacija je znašala 9.845,20 

€. 

-   4216010  Geodetske odmere cest  

V letu 2003 smo v občini Hrastnik pričeli z intenzivnejšim odmerjanjem javnih cest, ki so še v lasti 

fizičnih/pravnih oseb, kar omogoča ureditev zemljiškoknjižnih zadev in prenos v občinsko last. V letu 

2019 so bile izvedene odmere naslednjih občinskih cest: neodmerjeni deli LC 122031 Čeče-Goveji potok 

in JP 622101 Babič-Blaznik ter LC 122151 Krištandolska cesta- Marno, del LZ 122311 ABCDE-Novi log- 

Prapretno ter v celoti LK 122911 Sijaj-Klenovšek, JP 622352 Odcep Javorje in JP 622671 Odcep Mejač, v 

skupni dolžini 1960,00 m. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 6.989,80 € in zajemajo tudi 

plačilo upravnih taks za potrebe evidentiranja sprememb v zemljiškem katastru. 

 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 

-   4216013  Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize 

Sredstva na postavki so namenjena preverjanju in spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode v 

vodooskrbnih sistemih, ki niso v upravljanju KSP Hrastnik ter drugim nalogam s področja okolja. 

Izvedeni so bili načrtovani pregledi, odvzemi in preizkušanja vzorcev z izdelavo poročil (2x), obveščanje 

uporabnikov o izvajanju potrebnih ukrepov za uporabe vode iz vaških vodovodov Šavna peč in Spodnji 

Kal v prehranske namene v javnem mediju. Skupna realizacija znaša 4.241,76 €. 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

-   4216001  Prostorsko načrtovanje 

Sredstva na postavki so namenjena delu in nalogam, ki jih občini nalaga zakonodaja in predpisi s 

področja urejanja prostora, kot je priprava strokovnih podlag in občinskih prostorskih dokumentov na 

strateški in izvedbeni ravni ter priprava evidenc in prostorskih podatkov. Realizacija predstavlja drugi 

del stroška za vzpostavitev aplikacije za vodenje evidenc upravljavca pokopališč in katastra GJI, vodenje 

postopka lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča, vzdrževanje in posodobitev 

programske opreme ter tehnično podporo za potrebe priprave podatkov za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnih zemljišč in del stroška za vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč javne cestne 

infrastrukture v občini Hrastnik. Višina porabljenih sredstev v letu 2019 znaša 12.384,66 €. Del nalog in 

sredstev je bil prenesen v leto 2020. 

-   4216004  Projektna dokumentacija 

Priprava naložb v infrastrukturo in objekte zahteva pravočasno izdelavo projektne dokumentacije 

zaradi vse daljših in zahtevnejših postopkov urejanja zemljiško knjižnih zadev in pridobivanja upravnih 

dovoljenj. Tudi javni natečaji za pridobitev sredstev iz državnega proračuna zahtevajo predložitev 

projektov in dovoljenj že ob prijavi. Pri načrtovanju izdelave projektne dokumentacije smo sledili ciljem 

v načrtu razvojnih programov. Realizacija v višini 113.952,84 € predstavlja plačilo stroškov za izdelavo 

geološkega poročila in dopolnitev DGD za OIC Steklarna - TKI, geološkega poročila za območje Leše, 

strokovnih podlag za dom starejših na Leši, projekta rekonstrukcije ceste v Šavno peč, projekta 

Sekundarno kanalizacijsko omrežje Hrastnik, elaborata sanacije za objekt Brdce 4c, elaborata turistične 

signalizacije in obvestilnih lamel ter dopolnitvi IZN za podvoz Dirmajerjev hrib. 

 

- 4216021 - Urejanje območja OIC Steklarna-TKI 

V OPN Občine Hrastnik je območje opredeljeno kot gospodarska cona in predvideno za vzpostavitev 

območja namenjenega industriji, podjetništvu in obrti. V letu 2016 smo na osnovi geodetskega in 

geološkega elaborata,  izdelali projektne zasnove bodoče ureditve območja, v letu 2017 PGD projekt 

odstranitve objektov v tem območju in projekt komunalne ureditve tega območja. Urejanje OIC 

Steklarna – TKI Hrastnik je Občina Hrastnik uvrstila v nabor projektov za 2. poziv za sklenitev Dogovora 

za razvoj regij. V letu 2019 smo nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in teritorialnim 
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dialogom z MGRT za končno potrditev projekta, ki je načrtovana v letu 2020, ko  naj bi stekla tudi 

gradbena dela. 

 

1603 – Komunalna dejavnost 

Sredstva programa so tudi v letu 2019 vključevala del najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo, 

ki jo občina, skladno z zakonodajo, daje v najem izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 

(KSP Hrastnik d.d.), in so bila namenjena obnovi sistema javne infrastrukture, potrebne zaradi 

zagotavljanja kvalitetnega izvajanja te javne službe. Del sredstev programa je bil v skladu z načrtovanim 

namenjen kritju stroškov zavarovanja gospodarske javne infrastrukture v najemu pri KSP Hrastnik d.d., 

izvajanju prenesenih javnih pooblastil in subvencioniranju cene omrežnine gospodarske javne 

službe oskrbe s pitno vodo, in sicer prve tri mesece v višini 60 %, od 1. 4. 2019 dalje pa v višini 50%, za 

uporabnike, ki so gospodinjstva, zaradi sistemskih sprememb zaračunavanja dela cene, ki predstavlja 

omrežnino, uvedenih v letu 2014 v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) v 

večstanovanjskih stavbah ter postopnega prehoda na nov način zaračunavanja. V okviru programa so 

bila zagotovljena tudi sredstva za najem vaških pokopališč, upravljanje in vzdrževanje objektov za 

rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.) ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov 

za rekreacijo, praznično urejanje naselij, izobešanje zastav, plakatiranje, urejanje in čiščenje javnih 

površin ter izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v 

zavetišču. Planirani rezultati so bili doseženi in so razloženi pri posamezni postavki. 

 

V okviru glavnega programa se je izvajalo pet podprogramov, in sicer: 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

-   4216102  Obnove in investicijska vlaganja v GJS - vodooskrba 

Sredstva najemnine za infrastrukturne objekte, ki so bili s pogodbo predani v najem Komunalno 

stanovanjskemu podjetju Hrastnik, so bila namenjena za obnovitvena dela na tej  javni infrastrukturi. V 

obdobju januar – december znaša realizacija 137.170,03 €. 

  

-   4216103  Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastrukture 

Sredstva postavke v višini 1.366,21 € so bila porabljena za plačilo izvajanja javnih pooblastil v letu 2019 

v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (UVZ, št. 29/2009 (26/2010 

popr.)) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine 

Hrastnik (UVZ, št. 29/2009), saj so del strokovno tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog iz 

pristojnosti lokalne skupnosti, njihovo izvajanje pa je občina iz razloga ekonomičnosti in racionalnosti 

dela skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 

127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011), z javnim pooblastilom prenesla na izvajalca javne službe 

(KSP Hrastnik d.d.).  

Za plačilo stroškov zavarovanja gospodarske javne infrastrukture, potrebne za izvajanje GJS oskrbe s 

pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter pogrebne in pokopališke dejavnosti so 

bila sredstva postavke v letu 2019 porabljena v višini 6.923,33 €. 

Sredstva postavke v višini 768,60 € so bila porabljena za kritje stroškov svetovalnih storitev na 

področju pravnih vidikov zagotavljanja GJS obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, 24 urne 

dežurne službe ter pokopališkega reda. 

Skupna poraba sredstev postavke je v letu 2019 znašala 9.058,14 € in je nižja od načrtovane zaradi 

nižjega stroška izvajanja javnih pooblastil in stroškov svetovanja.  

   

-   4216105  Subvencije cen oskrbe s pitno vodo 

V letu 2019 so bila porabljena sredstva postavke v višini 78.776,19 € za subvencioniranje cene 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za obdobje november 2018 do oktober 2019 v delu, ki se 

nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k 

cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih 
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občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2018, št. 354-

40/2017, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 23. redni seji dne 15. 11. 2017, in Sklepa o 

soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2019, 

št. 354-56/2018, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 4. redni seji dne 28. 3. 2019.  

  

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

-   4216300  Obnove in investicijska vlaganja v GJS - pokopališča 

Sredstva postavke v višini 400 € so bila porabljena za poravnavo stroškov letnega najema vaških 

pokopališč Turje, Gore, Draga in Podkraj, v skladu s sklenjenimi najemnimi pogodbami. 

Sredstva postavke v višini 11.474,54 € so bila porabljena za urejanje potrebne infrastrukture na 

pokopališčih v upravljanju Občine Hrastnik.   

 

-   4216301  Vzpostavitev pokopališke evidence 

Stroški vzpostavitve aplikacije za vodenje evidenc upravljavca pokopališč, ki jih je v skladu z Zakonom o 

pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) treba zagotavljati v okviru upravljanja 

pokopališča, so bili v celoti poravnani konec leta 2018, zaradi česar v letu 2019 sredstva za ta namen 

niso bila porabljena. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

-   4216007  Objekti za rekreacijo 

Sredstva na postavki so bila namenjena  upravljanju in vzdrževanju objektov za rekreacijo kot so 

zelenice, parki, otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine po krajevnih skupnostih. Izvajalo se 

je vzdrževanje opreme na otroških igriščih in dopolnjevanju urbane opreme v parkih. Realizacija v 

obravnavanem obdobju je znašala 79.999,78 €.  

 

16039004 Praznično urejanje naselij 

-   4216006  Izobešanje in obnova zastav 

Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, državnih 

praznikih in ob volitvah. Pogodbeni izvajalec je Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik. V tem 

obdobju so bile obnovljene tudi občinske in državne zastave. Za te namene so bila v letu 2018 

porabljena sredstva v višini 10.474,68 €.  

 

-   4216008  Stroški novoletne okrasitve 

Sredstva v višini 20.499,97 € so bila porabljena za prednovoletno okrasitev Hrastnika ter nakup, 

vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.  

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

-   4216005  Javna komunalna raba 

Sredstva v višini 99.794,33 € so bila namenjena vzdrževanju javne snage, akciji očistimo okolje in 

odvozu kosovnih odpadkov, vzdrževanju fontane, zakonsko obvezni deratizaciji, obžagovanju in 

podiranju drevja ter zimskemu vzdrževanje pločnikov, stopnic, poti, itd. V okviru te postavke so bila 

sredstva v višini 5.068,27 € porabljena za izvajanje javne službe zagotavljanja pomoči, oskrbe in 

namestitve zapuščenih živali v zavetišču, v okviru katere je bilo z območja Občine Hrastnik v letu 2019 

sprejetih v zavetišče in oskrbljenih 42 zapuščenih živali (39 mačk in 3 psi). 

 

-   4216009  Manjša vzdrževalna dela na komunalni infrastrukturi 

Sredstva v višini 18.500,25 € so bila namenjena delni ureditvi dostopa do zdravstvenega doma in 

lekarne, razkritju kozolca na Dolu pri Hrastniku, nujni obnovi igral na otroških igriščih in sofinanciranju 

vodnih ureditev na Cesti VDV brigade 40. 

 

-   4216011  Vzdrževanje saniranih plazov 
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Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov 

za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V obravnavanem obdobju je bilo angažiranih vendar ne 

porabljenih 11.997,50 € za ureditev odvodnjavanja na Marnem.  

 

-   4216015  LN Spodnje Marno 

Občinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena gradnja večjega 

števila stanovanjskih hiš.  Sredstva v višini 46.060,02 € so bila namenjena delni ureditvi fekalne in 

meteorne kanalizacije ter vodovoda v območju »A«, skladno z dinamiko gradnje stanovanjskih objektov. 

 

-   4216023   Navezava Zasavja na AC 

Občine Hrastnik, Trbovlje in Prebold so z DRI Družbo za razvoj in upravljanje  investicij, podpisale 

pogodbo za »Izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi prostorskega akta za območje cestne 

navezave Zasavja na avtocesto«. Delež občine Hrastnik znaša 30%. Naloga je razdeljena na več let, 

realizacija na postavki pa predstavlja plačilo storitev v letu 2019 na podlagi sklenjene pogodbe. 

 

-   4216104  Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest 

Sredstva postavke so bila v letu 2019 v višini 4.564,89 € porabljena za zagotavljanje brezplačnega 

plakatiranja na stalnih plakatnih mestih za društva s sedežem na območju Občine Hrastnik, v skladu s 

13. b členom Odloka o  oglaševanju v Občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2008, 5/2016). Za 

zagotovitev brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in 

redne volitve županov konec leta 2018 ter za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 

parlament, so bila porabljena sredstva postavke v višini 4.509,80 €. Poraba sredstev postavke je višja od 

načrtovane zaradi nekoliko povečanega obsega plakatiranja s strani društev. 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

 

-   4223001  Stroški odprave posledic naravnih nesreč 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za pokritje stroškov komisij za ocenjevanje 

škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacije plazov in odprave 

posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu 

z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.  

Sredstva na postavki so namenjena tudi sanaciji posledic naravnih nesreč, nastalih v neurju in poplavah.  

Občino Hrastnik je v mesecu aprilu 2018 prizadelo hudo neurje, ki je poškodovalo številne ceste in 

objekte gospodarske javne infrastrukture. Najhujše posledice so bile na območju Krnic, kjer je bila cesta 

v Spodnje Krnice prevozna samo pogojno. Občina je z Direkcijo RS za infrastrukturo sklenila 

sofinancerski sporazum, s katerim je država zagotovila 90 %, občina pa 10 % potrebnih sredstev za 

odpravo posledic. Finančna realizacija pri sanaciji je znašala 55.411,39 €.  

Del sredstev v višini 1.317,76 € je bil namenjen Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hrastnik, za plačilo 

stroškov, nastalih s prevozi pitne vode. 

 

Realizacija finančnega načrta Oddelka za prostor, okolje in javne gospodarske službe po 
ekonomskem namenu je razvidna iz naslednje preglednice. 
 
Tabela 27: Realizacija na podskupinah – Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe – 
ekonomski namen 

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacij 

2019 
Indeks 6:5 

1 2 3 5 6 8 

42   
Občinska uprava - Oddelek za prostor, okolje in 
javne gospodarske službe 3.687.962,72 1.579.031,29 42,82 
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  402 Izdatki za blago in storitve 901.370,00 809.368,46 89,79 

  409 Rezerve 59.000,00 56.729,15 96,15 

  410 Subvencije 208.394,00 207.748,43 99,69 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.519.198,72 505.185,25 20,05 

 
402 - Izdatki za blago in storitve  
 

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, 

drugi splošni material in storitve, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve, za 

stroške električne energije, vodo in komunalne storitve, telefon, faks, elektronsko pošto, tekoče 

vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje druge opreme, 

zavarovalne premije za opremo, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, druge izdatke za 

tekoče vzdrževanje in zavarovanje, najemnine in zakupnine za druge objekte, najem strojne 

računalniške opreme, najem programske računalniške opreme, druge najemnine, zakupnine in 

licenčnine, plačila po podjemnih pogodbah, posebni davek na določene prejemke in druge operativne 

odhodke. 

 

Tabela 28: Izdatki za blago in storitve – Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe  

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacij 

2019 
Indeks 

6:5 

1 2 3 5 6 8 

  402 Izdatki za blago in storitve 901.370,00 809.368,46 89,79 

  402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.000,00 0,00 0,00 

  402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.500,00 768,60 51,24 

  402099 Drugi splošni material in storitve 130.620,00 111.566,89 85,41 

  402113 
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne 
storitve 16.700,00 16.699,40 100,00 

  402200 Električna energija 46.700,00 46.627,04 99,84 

  402203 Voda in komunalne storitve 775,00 420,48 54,26 

  402205 Telefon, faks, elektronska pošta 400,00 312,00 78,00 

  402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 46.500,00 18.790,54 40,41 

  402504 Zavarovalne premije za objekte 2.000,00 1.556,12 77,81 

  402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 12.000,00 4.267,68 35,56 

  402512 Zavarovalne premije za opremo 5.600,00 5.367,21 95,84 

  402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 3.700,00 2.189,90 59,19 

  402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 616.058,00 590.411,74 95,84 

  402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 400,00 400,00 100,00 

  402604 Najem strojne računalniške opreme 1.200,00 1.058,20 88,18 

  402607 Najem programske računalniške opreme 8.649,00 7.997,01 92,46 

  402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 50,00 60,97 121,94 

  402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.805,00 601,58 33,33 

  402912 Posebni davek na določene prejemke 413,00 137,50 33,29 

  402999 Drugi operativni odhodki 5.300,00 135,60 2,56 

 
Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljeno 809.368,46 EUR, kar predstavlja 89,79 % porabo 

načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 51,26 % 

delež vseh odhodkov leta 2019 tega proračunskega uporabnika. Vrednostno največja poraba je bila za 

druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje. 
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409 - Rezerve  

 

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za druge rezerve. Za druge rezerve je bilo porabljeno 

56.729,15 EUR, kar predstavlja 96,15 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. 

Druge rezerve predstavljajo 3,59 % delež vseh odhodkov leta 2019 proračunskega uporabnika. 

 
410 - Subvencije  

 

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za subvencioniranje cen privatnim podjetjem in 

zasebnikom. Za subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom je bilo porabljeno 207.748,43 

EUR, kar predstavlja 99,69 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. 

Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom predstavljajo 13,16 % delež vseh odhodkov 

leta 2019 tega proračunskega uporabnika. 

 
420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev  

 

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za novogradnje, investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave, obnove, investicijski nadzor, načrte in drugo projektno dokumentacijo in plačila drugih 

storitev in dokumentacije.  

 

Tabela 29: Realizacija na podskupinah – Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe – 
ekonomski namen 

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacij 

2019 
Indeks 6:5 

1 2 3 5 6 8 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.519.198,72 505.185,25 20,05 

  420401 Novogradnje 1.665.544,55 146.452,20 8,79 

  420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 527.464,81 69.857,00 13,24 

  420501 Obnove 87.247,69 151.719,20 173,89 

  420800 Študija o izvedljivosti projekta 1.000,00 0,00 0,00 

  420801 Investicijski nadzor 22.712,41 2.010,83 8,85 

  420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 184.702,78 117.588,44 63,66 

  420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 30.526,48 17.557,58 57,52 

 

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je bilo porabljeno 505.185,25 EUR, kar predstavlja 20,05 % 

porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem načrtu. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

predstavljajo 31,99 % delež vseh odhodkov leta 2019 tega proračunskega uporabnika. Vrednostno 

največja poraba je bila za obnove. 

 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom NPU  

 
Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe je v letu 2019 realiziral porabo občinskih 

proračunskih sredstev na proračunskih postavkah v skupni višini 1.579.031,29 EUR. Nižja realizacija je 

na postavkah 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki, 16029003 - Prostorsko načrtovanje in 

12029001 - Oskrba z električno energijo. Nižja vrednost realizacije se v največji meri navezuje na 

nerealizirano izvedbo 1. faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Hrastnik in 

investicije v komunalno urejanje OIC Steklarna TKI Hrastnik. Podrobnejše obrazložitve so podane v 

obrazložitvah posebnega dela zaključnega računa. 
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Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. čl. ZJF 

 
44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun 

naslednjega leta. Proračunski uporabnik neporabljenih sredstev na zadnji dan leta 2019 ne izkazuje. 

 

 Prihodki od okoljskih dajatev  

 

Tabela 30: Namenski prihodki in odhodki v letu 2019 – okolijske dajatve 

  
TAKSA - VODA TAKSA - ODPADKI 

  PRIHODKI 2019 109.958,07 99.289,04 

  Prenos iz leta 2018  0,00 68.542,16 
  SKUPAJ PRIHODKI 2019  109.958,07 167.831,20 

  SKUPAJ ODHODKI 2019 109.958,07 167.831,20 

RF 2016 Odplačilo glavnice CČN (73,5 %) 61.249,96   0,00 

4215009 Ravnanje z odpadno vodo 29.408,09 86.713,01 

4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov 19.300,02   0,00 

4215013 Ravnanje z odpadki   0,00 50,95 

4215011 Stroški javne službe Ceroz   0,00 216,96 

4216102 Obnove in investicijska vlaganja - voda   0,00 80.850,28 

  OSTANEK 0,00 0,00 

 

Prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter prihodki od 

okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov so bili v celoti porabljeni za 

namene kot je določeno z zakonom in odlokom. Neporabljenih sredstev s tega naslova na zadnji dan leta 

2019 nismo imeli. 

 

 Komunalni prispevek 

 

V skladu z določbami 84. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 

US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) se prihodki od komunalnega prispevka uporabijo kot 

namenski vir za financiranje gradnje komunalne opreme. 

 

Tabela 31: Prihodki in odhodki z naslova komunalnega prispevka 

Konto Prihodki 2019                                                                                              43.553,23  
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov                                    43.553,23 
PP Odhodki 2019                                                                                                                                     43.553,23 
4216021 Urejanje območja OIC Steklarna - TKI       0,00 
4216004 Načrti in druga projektna dokumentacija 43.553,23 
 Ostanek 2019 0,00 

 

 Donacije 

 
Tabela 32: Prihodki in odhodki z naslova donacij 

Konto Prihodki 2019                                                                                              21.000,00  
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                                    21.000,00 
PP Odhodki 2019                                                                                                                                     21.000,00 
4213100 Vzdrževanje občinskih cest       21.000,00 
 Ostanek 2019 0,00 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF  

 
V skladu s 46. členom ZJF so bile v letu 2019 poravnane obveznosti iz leta 2018 v skupnem znesku 

293.105,85 EUR. To so bile obveznosti, ki do 31. 12. 2018 še niso zapadle, in sicer obveznosti do 

dobaviteljev za opravljene storitve v novembru in decembru 2018. Na dan 31. 12. 2019 izkazuje 

proračunski uporabnik nezapadle obveznosti v višini 201.815,46 EUR. 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 

41. členom ZJF  

 
Novih obveznosti, na podlagi novega zakona ali odloka, v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF 
ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti. 
 
Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  

 

Tudi v letu 2019 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev. 

 

2.7 ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE - 43 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe: 

Področje porabe na področju ekonomske in fiskalne administracije zajema glavni program, in sicer: 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih 

zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. V okviru 

programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi 

sredstvi.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Program stabilnosti. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Dolgoročni cilj delovanja je prilagajanje odhodkov 

občine razpoložljivim prihodkom in s tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja ter 

stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. Na področju upravljanja s 

proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj reforma javnih financ, predvsem v smislu 

učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine:  

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.  

 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis glavnega programa: Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. 

V okviru programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z 

denarnimi sredstvi. 

Dolgoročni cilji glavnega programa: 

- zakonita in upravičena porabe javnih sredstev, 

- zagotavljanje nemotenega  in učinkovitega  finančnega poslovanja, 

- gospodarno in transparentno ravnanje z javnimi sredstvi 

- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna,  

- nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna,  
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- nemoteno izvajanje funkcij računovodstva ter izboljšanje le-teh,  

- zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij za lažje sprejemanje odločitev  

vodstva občine, 

- zagotavljanje notranjih kontrol in z zunanjimi izvajalci revizije zagotoviti izboljšanje poslovanja,  

- kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih informacij,  

- prilagajanje prihodkov proračuna odhodkom s čim nižjimi stroški financiranja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Fiskalna politika občine se je v okviru občinskega 

proračuna izvajala nemoteno, brez likvidnostnih težav  in v ustreznem obsegu za omogočanje 

nemotenega poslovanja občine. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju dolgoročnih ciljev uspešni. 

Dosegamo nizke stroške (dolžniškega) financiranja, izvedli smo notranjo revizijo, zagotavljali likvidnost 

proračuna, zakonito in upravičeno porabo javnih sredstev, gospodarno in transparentno ravnali z 

javnimi sredstvi. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- izdelava zaključnega računa in letnega poročila za leto 2019 v zakonskih rokih, 

- izdelava premoženjske bilance občine za leto 2019, 

- izdelava konsolidirane premoženjske bilance na dan 31. 12. 2019, 

- priprava polletnega poročila o izvrševanju proračuna, 

- priprava mesečnih poročil o izvrševanju proračuna in poročanje Ministrstvu za finance, županu, 

direktorici in ostalim zaposlenim, 

- redno poravnavanje obveznosti v skladu s sklenjenimi pogodbami in predpisanimi zakonskimi 

obveznostmi, v z zakoni predpisanimi roki, 

- redno poravnavanje in poročanje obveznosti z naslova zadolžitev, 

- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki, 

- po potrebi priprava rebalansa proračuna za leto 2019. 

 
Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev: Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju 

letnih ciljev v veliki meri uspešni. Izdelali smo polletnega poročila o izvrševanju proračuna, zaključni 

račun in letno poročilo za leto 2019, pripravili in vodili postopke v zvezi z dolgoročno zadolžitvijo 

občine pri državnem proračunu, pripravili rebalans proračuna za leto 2019 in proračun za leto 2020. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politik 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis podprograma: V okviru tega podprograma se poravnavajo stroški plačilnega prometa Ministrstvu 

za finance - Upravi RS za javna plačila za poslovanje občine,  provizija za namenski transakcijski račun 

občinske javne blagajne poslovni banki in ostali stroški povezani s plačilnim prometom.  

Zakonske in druge pravne podlage: 

 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih,  

 Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Dolgoročni cilj podprograma je redno odplačevanje obveznosti iz naslova stroškov plačilnega prometa, 

provizij in vzdrževanje sistema delovanja občinske javne blagajne. Doseganje zastavljenih ciljev se bo 

merila z izpolnitvijo izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v plačilo.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev: Nižji stroški plačilnega prometa v primerjavi s planirano vrednostjo za leto 2019. 
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4302001 Provizija Uprave za javne prihodke in bančni stroški 954,54 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: 

Iz te postavke se poravnavajo stroški plačilnega prometa, ki ga v skladu z zakonodajo za občino opravlja 

Uprava RS za javna plačila, saj občine nimajo transakcijskega računa pri poslovnih bankah, ampak pri 

Banki Slovenije.  Iz te postavke se plačuje plačilni promet za vse neposredne uporabnike proračuna, tudi 

krajevne skupnosti, ter tudi negativne bančne obresti za stanje na računu oz. nadomestilo za stanje na 

računu pri poslovnih bankah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: Je ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 

NRP: Statistični podatki za pretekla obdobja. 

4302006 Stroški javne blagajne 1.898,53 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Za potrebe občinske javne blagajne je pri 

UJP odprt namenski transakcijski račun, preko katerega se polaga gotovina iz javne blagajne in 

poravnavajo plačane obveznosti prejemnikom sredstev. Provizija za ta plačila, stroški vodenja računa in 

drugo se poravnavajo iz te proračunske postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: Jih ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 

NR: Statistični podatki za pretekla obdobja. 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

 

Opis področja proračunske porabe: Področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja 

za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Jih ni, vendar se javni dolg (zadolževanje), za 

financiranje prioritetnih nalog občine, prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom posameznega 

leta.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Glavni cilj je zagotavljanje finančnih virov za tekoče 

financiranje in izvajanje projektov ter optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjimi stroški 

servisiranja. Dolgoročni cilj občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno 

ugodnih virov financiranja ter izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti iz naslova dolga občine za 

financiranje proračuna v skladu s pogodbenimi roki. 

Kazalniki: Dospele in neplačane obveznosti, zagotavljanje zadostnih denarnih sredstev za izplačilo vseh 

predloženih nalogov.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine: 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

 

Opis glavnega programa: Osnovni namen upravljanja z javnim dolgom je zagotovitev izvrševanja 

občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z 

izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge:  

- zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,  

- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,  

- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,  

- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa: Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno 

ugodnih virov financiranja. Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju 

zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s 

potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Letni 

cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Zastavljen cilj je bil v celoti dosežen. Zapadle 

obveznosti so bile v skladu z zakonitimi plačilnimi roki redno poravnane. 

 
Kazalci: Evidentiranje zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki omogočajo spremljanje 

zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa: 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje  

Opis podprograma: Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna, v okviru bilance odhodkov pa zajema odplačila obresti kratkoročnih in dolgoročnih posojil, 

najetih na domačem trgu kapitala.  

Zakonske in druge pravne podlage:  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o financiranju občin, 

- Zakon o lokalni samoupravi,   

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, 

- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in 
občin, 
- Odlok o proračunu Občine Hrastnik. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Hrastnik in financiranje 

likvidnosti proračuna občine s čim nižjimi stroški. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila 

z izpolnitvijo vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in pogodbenimi roki. 

KAZALNIK = Prevzete in plačane pogodbene obveznosti v tekočem letu 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev: Izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami, 

pogodbenimi roki in amortizacijskimi načrti. Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo 

vseh obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in pogodbenimi roki. Ocena uspeha pri doseganju 

dolgoročnih ciljev podprograma Pogodbene obveznosti iz naslova dolga občine so bile izpolnjene 

pravočasno v skladu s pogodbeno dogovorjenimi roki. 

4322001 – Obveznosti iz naslova izvrševanja proračuna – domače zadolževanje      3.846,90€ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Občina Hrastnik ima najete  dolgoročne 

kredite. V splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo glavnice kredita, v  Bilanci prihodkov in 

odhodkov pa obresti. Občina  plačuje tudi bančne storitve v zvezi s krediti. Poleg teh sredstev so se za 

plačilo morebitnega kratkoročnega kredita načrtovale še obresti v višini 2.000,00 EUR za najem 
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likvidnostnega kredita, katerega v letu 2019 nismo potrebovali. Postavka je bila realizirana v skladu z 

amortizacijskim načrtom prevzetih pogodbenih obveznosti v tekočem letu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti 

doseženi i s poravnavanjem vseh obveznosti v letu 2019.  

 
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: V okviru te proračunske postavke se 

zagotavljajo sredstva za odplačevanje glavnice  dolgoročnih  kreditov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: Izračuni temeljijo na amortizacijskih načrtih kreditov. 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom    0€ 

Opis podprograma: Podprogram  vključuje sredstva za poravnavanje stroškov financiranja in 

upravljanja z dolgom (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje 

kredita itd.). 

Zakonske in druge pravne podlage 

•  Zakon o javnih financah  

•  Zakon o financiranju občin  

•  Zakon o lokalni samoupravi   

•  Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Čim nižji stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev: Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v 

skladu z dogovorjenimi obračuni bank. 

4322002 Stroški financiranja in upravljanje z dolgom 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: Občina je na tej postavki načrtovala 

sredstva za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem (odplačilo garancij, provizije za 

opravljanje komisijskih poslov bank, obresti za likvidnostne kredite ipd.). Realizacije v letu 2019 ni bilo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: Je ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 

NRP: Statistični podatki za pretekla obdobja. 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI   

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe: 

To programsko področje porabe zajema sredstva rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 

potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični 

pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 

ekološke nesreče. Zajema tudi splošne finančne rezerve občine, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za 

izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso 

zadostovala za njihovo izvedbo. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Dokumentov dolgoročnega razvojnega 

načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Dolgoročni cilj področja je nemoteno zagotavljanje 

tekočega izvrševanja proračuna ter hitra in učinkovita intervencija v primeru naravnih nesreč, 

zavarovanje ljudi in premoženja, sanacija posledic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  

Opis glavnega programa: Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki 

prizadenejo občino Hrastnik, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 

toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 

povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zagotavljati sredstva v skladu proračunske rezerve za primer 

pojava naravne nesreče na območju OH,  intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in 

premoženje ter omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Cilj je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih 

financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, tj. vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim 

hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. 

Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na 

predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Kazalnik doseganja ciljev je 

tudi, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu 

naravnih nesreč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa: 

23029001 - Rezerva občine 

23029001 Rezerva občine 92.648,01€ 

Opis podprograma: Ta podprogram zagotavlja oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic 

naravnih nesreč. ZJF v 49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v 

proračunsko rezervo (največ do 1,5 % prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena. S 

proračunom občine in z odlokom o proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se 

izloči na račun proračunske rezerve v določenem letu. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

(Uradni list RS, št. 75/03) tako v 17. in 38. členu določa, da je občina upravičena do sredstev za odpravo 

posledic naravnih nesreč iz državne ravni, če je za namene, določene s predpisi na področju javnih 

financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu, v 

katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh. To pomeni, da mora 

imeti občina, če želi prejeti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč dodatna sredstva iz državnega 

proračuna, v odloku o proračunu določeno, da se v proračunsko rezervo izločijo prejemki proračuna v 

višini 1,5 % prihodkov proračuna. 

Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

- Odlok o proračunu občine Hrastnik. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim 

prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega občina namenja 

sredstva za odpravo posledic postopoma. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev: V rezervni sklad je bilo v letu 2019 izločeno 92.648,01 € sredstev. 

4323002 Posebna proračunska rezerva - izločitev v sklad 92.648,01 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 

nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, 

suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo 

naravne sile in ekološke nesreče. Rezerve se oblikujejo kot sklad, o uporabi sredstev pa v skladu s 

pooblastili  iz letnega odloka o proračunu odloča župan, sicer pa Občinski svet s posebnim odlokom.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: Je ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP: Zakon o javnih financah.  

 

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Opis glavnega programa: Program vključuje  sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 

proračunu ali pa niso bile načrtovane v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa: Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje nalog občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Glavni 

letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi 

proračuna ni bilo moč planirati, torej zagotavljanje sredstev za nepredvidene namene ter s tem 

nemoteno izvajanje nalog občine. 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev: Splošna rezervacija ni bila 

prerazporejena, kar pomeni, da je njena višina zadoščala za svoj namen in da so bili cilji programa (in 

podprograma 23039001) doseženi. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

 

23039001 Splošna proračunska rezervacija  

 

Opis podprograma: Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile 

predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Sredstva programa so 

načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru 

pristojnosti, ki so določene v Odloku o proračunu občine za posamezno leto. Sredstva splošne 

proračunske rezervacije ne smejo presegati  2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi 

teh sredstev v občini odloča župan. 

 

Zakonske in druge pravne podlage: 42. člen Zakon o javnih financah.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 
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ciljev: S sredstvi zadostiti izkazanim potrebam neposrednih uporabnikov proračuna  tekom 

proračunskega leta. 

4323001 Splošna proračunska rezervacija 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke: V proračunu se del predvidenih 

proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se 

v proračunu posebej izkazuje. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan , 

dodeljena sredstva pa se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke: Je ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 

NRP: 42. člen  Zakona o javnih financah.  

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA        95.425,62 € 

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe: To 

področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna 

ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.  

 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilj področja je bil dosežen z rednim in 

pravočasnim servisiranjem dolžniških virov financiranja. Več o tem glej obrazložitev splošnega dela 

proračuna – Račun financiranja.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja: Jih ni, vendar se javni dolg (oziroma 

zadolževanje) za financiranje prioritetnih nalog občine prilagaja načrtovanim odhodkom in prihodkom 

posameznega leta.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe: Dolgoročni cilj področja je zagotavljanje pravočasnih, 

zanesljivih in cenovno ugodnih dolžniških virov financiranja in njihovo redno in pravočasno 

servisiranje.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Dolgoročni cilj področja je bil dosežen z rednim in 

pravočasnim servisiranjem dolžniških virov financiranja. Več o tem glej obrazložitev splošnega dela 

proračuna – Račun financiranja. 

 

2201 Servisiranje javnega dolga  

 

Opis glavnega programa: Upravljanje z javnim dolgom je ena izmed nalog, ki se izvajajo v Oddelku za 

proračun in finance. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z 

zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega 

cilja so povezane naslednje naloge: 

 - zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga,  

- zagotavljanje ustrezne strukture portfelja dolga,  

- spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju,  

- zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.  

V letu 2019 smo na postavkah programa planirali odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov iz 

preteklih let.  

 



186 
 

Dolgoročni cilji glavnega programa: Glavni cilj je bil zagotovitev zanesljivega in cenovno ugodnega 

financiranja proračuna Občine Hrastnik z izvedbo transakcij zadolževanja v skladu s potrebno dinamiko 

in višino zadolževanja, ki izhaja iz projekcije dinamike prihodkov in odhodkov vsakoletnega proračuna. 

Dinamiko, višino in strukturo instrumentov zadolževanja je občinski svet potrdil z Odlokom o 

proračunu Občine Hrastnik za tekoče leto. Izbor trga zadolževanja, instrumentov zadolževanja in 

njihova višina je temeljila na izvrševanju strateškega cilja zagotavljanja dolgoročno čim nižjega stroška 

servisiranja javnega dolga.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Cilji so bili doseženi z rednim in pravočasnim 

servisiranjem obveznosti občine iz naslova javnega dolga, s spremljanjem zadolževanja javnega sektorja 

na občinskem nivoju ter zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna. Več o tem glej obrazložitev 

splošnega dela proračuna – Račun financiranja.  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: Letni 

cilj občinskih javnih financ je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov 

financiranja in njihovo redno servisiranje.  

 

Ocena uspeha pri doseganju glavnih letnih izvedbenih ciljev: Cilji so bili doseženi z rednim in 

pravočasnim servisiranjem obveznosti občine iz naslova javnega dolga; več o tem glej obrazložitev 

splošnega dela proračuna – Račun financiranja. 

 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje  

 

Opis podprograma: Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna, v okviru računa financiranja zajema odplačila glavnic dolgoročnih kreditov, najetih na 

domačem finančnem trgu.  

 

Zakonske in druge pravne podlage: 

 - Zakon o javnih financah, 

- Zakon o financiranju občin,  

- Pravilnik o postopkih zadolževanja občin.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Hrastnik. Uspešnost 

zastavljenih dolgoročnih ciljev bo merjena z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti v skladu s 

kreditnimi pogodbami.  

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Cilji so bili doseženi z rednim in 

pravočasnim servisiranjem obveznosti občine iz naslova javnega dolga. Več o tem glej obrazložitev 

splošnega dela proračuna – Račun financiranja.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 

ciljev: Sprotno odplačevanje zapadlih obveznosti v skladu s kreditnimi pogodbami in njihovimi 

amortizacijskimi načrti.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Cilji 

so bili doseženi z rednim in pravočasnim servisiranjem obveznosti občine iz naslova javnega dolga; več 

o tem glej obrazložitev splošnega dela proračuna – Račun financiranja. 
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OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VRST IZDATKOV NA NIVOJU PODSKUPINE 

 

Realizacija finančnega načrta Oddelka za proračun in finance po ekonomskem namenu je razvidna iz 

naslednje preglednice. 

 
Tabela 33: Realizacija na podskupinah – Oddelek za proračun in finance – ekonomski namen 

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 

43   Občinska uprava - Oddelek za proračun in finance 108.800,94 99.347,98 91,31 

  402 Izdatki za blago in storitve 6.080,00 2.940,91 48,37 

  403 Plačila domačih obresti 6.500,00 3.759,06 57,83 

  409 Rezerve 96.220,94 92.648,01 96,29 

 

402 - Izdatki za blago in storitve  

 

V tej podskupini se planirajo in realizirajo sredstva za drugi splošni material in storitve, tekoče 

vzdrževanje licenčne programske opreme, za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni 

promet, plačila bančnih storitev in za druge operativne odhodke. Za izdatke za blago in storitve je bilo 

porabljeno 2.940,91 EUR, kar predstavlja 48,37 % porabo načrtovanih sredstev v veljavnem finančnem 

načrtu. Izdatki za blago in storitve predstavljajo 2,96 % delež vseh odhodkov leta 2019.  

 

Tabela 34: Izdatki za blago in storitve – Oddelek za proračun in finance  

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 

  402 Izdatki za blago in storitve 6.080,00 2.940,91 48,37 

  402099 Drugi splošni material in storitve 950,00 856,44 90,15 

  402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 700,00 667,38 95,34 

  402930 
Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za 
plačilni promet 1.270,00 817,22 64,35 

  402931 Plačila bančnih storitev 1.510,00 579,55 38,38 

  402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 1.000,00 0,00 0,00 

  402999 Drugi operativni odhodki 650,00 20,32 3,13 

 

403 – Plačila domačih obresti 

 
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam so bila realizirana v višini 3.759,06 EUR in 

predstavljajo 3,78 % delež vseh odhodkov proračunskega uporabnika.  

 

Tabela 35: Plačila domačih obresti – Oddelek za proračun in finance  

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 

  403 Plačila domačih obresti 6.500,00 3.759,06 57,83 

  403100 
Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim 
bankam 1.500,00 0,00 0,00 

  403101 
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim 
bankam 5.000,00 3.759,06 75,18 
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409 - Rezerve 

 
V okviru sredstev rezerv so zajeta tako sredstva Splošne proračunske rezervacije kot tud sredstva 

Proračunske rezerve. Sredstva v okviru splošne rezervacije so v skladu z 42. členom Zakona o javnih 

financah namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena 

sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih 

pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

 

S proračunom Občine Hrastnik je bilo zagotovljenih 96.220,94 EUR za rezerve, in sicer 3.572,94 EUR za 

splošno proračunsko rezervacijo in 92.648,00 EUR za proračunsko rezervo. Sredstva proračunske 

rezerve se uporabljajo v skladu z 48. členom ZJF in v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih 

nesreč. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. V letu 2019 smo oblikovali rezerve v višini 

92.648,01 EUR.  

 
Tabela 36: Rezerve – Oddelek za proračun in finance  

PU Konto Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 

  409 Rezerve 96.220,94 92.648,01 96,29 

  409000 Splošna proračunska rezervacija 3.572,94 0,00 0,00 

  409100 Proračunska rezerva 92.648,00 92.648,01 100,00 

 
 

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom NPU  

 
Oddelek za proračun in finance je v letu 2019 realiziral porabo občinskih proračunskih sredstev na 

proračunskih postavkah v skupni višini 99.347,98 EUR. Nižja realizacija je na postavkah 4302001 - 

Provizija Uprave za javne prihodke in bančni stroški in 4322001 – Obveznosti iz naslova izvrševanja 

proračuna - domače zadolževanje. Na postavki 4322002 - Stroški financiranja in upravljanja  z dolgom 

realizacije v letu 2019 ni bilo, saj nismo najemali likvidnostnih kreditov, za kateri namen so bila 

sredstva prvotno tudi planirana. Realizacije tudi ni bilo na postavki 4323001 - Splošna proračunska 

rezervacija, saj s tega naslova sredstev v letu 2019 nismo črpali. 

 
Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. čl. ZJF 

 
44. člen ZJF omogoča, da se ob koncu leta neporabljena namenska sredstva prenesejo v proračun 

naslednjega leta. Proračunski uporabnik nima namenskih sredstev, zato prenosa neporabljenih sredstev 

iz preteklih let ni bilo. 

 
Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF  

 
V skladu s 46. členom ZJF so bile v letu 2019 poravnane obveznosti iz leta 2018 v skupnem znesku 

509,88 EUR. To so bile obveznosti, ki do 31. 12. 2018 še niso zapadle, in sicer obveznosti do dobaviteljev 

za opravljene storitve v novembru in decembru 2018. Na dan 31. 12. 2019 izkazuje proračunski 

uporabnik nezapadle obveznosti v višini 486,51 EUR. 

 

Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega uporabnika v skladu z 

41. členom ZJF  
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Novih obveznosti, na podlagi novega zakona ali odloka, v finančni načrt v skladu z 41. členom ZJF 
ni bilo vključenih novih finančnih obveznosti. 
 
Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova 

poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika  

 

Tudi v letu 2019 proračunski uporabnik ni izdal niti unovčil poroštev. 

2.8 KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 
 50-59 Krajevne skupnosti: 

Na podlagi Statuta Občine Hrastnik so na območju Občine Hrastnik ustanovljene krajevne skupnosti, ki 

imajo svoje finančne načrte. Servis storitev zanje opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne 

zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 

Sveti krajevnih skupnosti samostojno razpolagajo s sredstvi, ki so za njihovo delovanje določena v 

občinskem proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi 

predloga sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. 

Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o računovodstvu 

- Zakon o javnem naročanju  

- pravilniki, uredbe. 

2.8.1 KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK - 50  

 
Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture, 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 

o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 

V preteklem letu so se dosegli letni planirani cilji, saj so se izvedle naloge za potrebe KS. Investicijskih 

vlaganj na podlagi predhodnega dogovora s svetom KS v letu 2019, ni bilo planiranih. 

Krajevna skupnost Rudnik je v letu 2019 izvajala eno področje programov, in sicer: na področju lokalne 

samouprave.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno 

dejavnost. 
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Sredstva so se namenila za: pisarniški material, storitve, reprezentanco, organizacijo predavanj, in druge 

operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost 

Rudnik lastnih prostorov ni imela, zato se je posluževala prostorov občinske zgradbe. Krajevna 

skupnost Rudnik je geografsko locirana v centru občine Hrastnik, kjer družabne dogodke organizirajo 

javni zavodi, ki pokrivajo te dejavnosti.  

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 1.828,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 

programa je bilo 1.289,47 € ali  70,50 %. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema 1 proračunsko postavko, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti. Skupna 

planirana vrednost v tem programu je znašala 274,00 € in ni bila realizirana. 

2.8.2 KRAJEVNA SKUPNOST STEKLARNA – 51 

 
Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o izvajanje aktivnosti v večnamenskem družbenem objektu Podkraj, 

o dobava in montaža zunanjih vrat na stopnišču VDO Podkraj, 

o dobava cestnih zapor za potrebe prireditev, 

o dobava notranjega pohištva v VDO Podkraj, 

o izvajanje otroških delavnic, 

o izvajanje športno – rekreativnih prireditev, 

o izvajanje kulturnih prireditev, 

o koordinacija s krajevnimi društvi, 

o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture, 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 

o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 

Krajevna skupnost Steklarna je v letu 2019 izvajala dve področji programov, in sicer: na področju 

lokalne samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno 

dejavnost. 

Sredstva so se namenila za pisarniški material, storitve, reprezentanco (pohod po splavarski poti, 

čiščenje splavarske poti, , izvedbo otroških delavnic, mesečno izvajanje kulinaričnih večerov…) in druge 

operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Velik del sredstev 

krajevna skupnost nameni svečanosti ob praznovanju praznika KS Steklarna v mesecu juniju. 

 

Del sredstev je namenila za obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti. V objektu potekajo 

vsakodnevne aktivnosti društev, katerih koordinator je predsednik KS.  



191 
 

Svet krajevne skupnosti je organiziral tudi: predavanja na področju kmetijstva in otroške delavnice. 

Steklarna Hrastnik d.o.o. je v prostorih VDO Podkraj za svoje zaposlene izvajala delovne in motivacijske 

delavnice. KS Steklarna je v letu 2019 izvajala program vključevanja otrok in mladine v delo in življenje 

v krajevni skupnosti, v sklopu katerega so se izvajale predvsem različne tematske otroške delavnice. 

Javni zavod Socio Celje je izvajal module programa socialne aktivacije za nezaposlene osebe iz 

Hrastnika. v obdobju julij - december 2018, cca 18 udeležencev na delavnico.  

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 4.582,00 €.  

Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 4.541,16 €,  kar znaša 99,10  %. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijsko 

vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Iz naslova rednega vzdrževanja se je dostavil pesek v naselje Frtica. 

 

Skupna planirana vrednost na tem področju znaša 1.859,00€. Višina porabljenih sredstev iz tega 

področja znaša 57,95 €, kar pomeni 3,11 % realizacijo. 

2.8.3 KRAJEVNA SKUPNOST DOL PRI HRASTNIKU - 52 

 
Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o sodelovanje pri pripravi projekta za rekonstrukcijo objekta Trg borcev NOB 12, 

o sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za ureditev trga pred spomenikom na Dolu, 

o izvedba miklavževanja, 

o organiziranje novoletnega druženja krajanov, 

o izvedba koncerta ob 8. marcu, 

o izvedba krajevnega praznika, 

o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture, 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 

o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 

V preteklem letu so se kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku. V 

letu 2019 je izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne samouprave in na področju 

prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno 

dejavnost. 

Sredstva so se namenila za čistilni material, storitve, reprezentanco (organizacija miklavževanja,  

izvedbo koncerta ob 8. marcu, pomoč pri postavitvi mlaja in organizacija krajevnega praznika) in druge 

operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Krajevna skupnost Dol 

pri Hrastniku je del sredstev namenila tudi za obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti. 
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Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 3.826,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 

programa je bilo 2.834,49 € ali 74,00 %. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska 

vlaganja v krajevne ceste. 

Na območju KS Dol pri Hrastniku so se tekoče vzdrževale javne poti v vrednosti 885,11 €.    

2.8.4 KRAJEVNA SKUPNOST MARNO - 53 

 
Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem 

proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga 

sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Marno ima namenski 

prihodek in sicer na podlagi medobčinske pogodbe o izgradnji regijske deponije Unično. 

Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o posodobitev cestnih odsekov v KS Marno, 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 

o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, saj se je izvedel del planiranih investicijskih vlaganj v 

krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. 

Krajevna skupnost  Marno je v letu 2019 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne 

samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno 

dejavnost in investicijska vlaganja v dom KS. 

Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno 

izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Marno pretežni del sredstev nameni za 

obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS.  

Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 5.400,30 € ali 97,56 %.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema 3 proračunske postavke, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti, investicijska 

vlaganja v krajevne ceste in investicijska vlaganja v cestno razsvetljavo. 

 

Na področju investicijskih vlaganj v krajevne ceste je bilo načrtovanih 34.200 €. Porabljenih 21.187,14 € 

predstavlja plačilo operativnih del iz leta 2018 za cesto Marno-Brdce. 
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2.8.5 KRAJEVNA SKUPNOST TURJE – GORE - 54  

 
Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem 

proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga 

sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Turje- Gore ima 

namenski prihodek, in sicer na podlagi najemne pogodbe s Telekom d.d. v višini 3.422,41 € na letni 

ravni. 

Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o delna energetska sanacija Doma KS 

o izvedba materinskega dneva, 

o izvedba čistilne akcije v krajevni skupnosti, 

o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture, 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 

o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 

Krajevna skupnost  Turje- Gore je v letu 2019 izvajala dve področji programov, in sicer na področju 

lokalne samouprav in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno 

dejavnost in namenska sredstva od najemnin. 

Sredstva so se namenila za čistilni material, nabavo plina, nabavo, material za čistilno akcijo, 

reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. 

Krajevna skupnost Turje - Gore pretežni del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del 

družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. Krajevna skupnost vsako leto 

organizira materinski dan, čistilno akcijo v krajevni skupnosti in krajevni praznik.  

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 8.968,20 €. Porabljenih sredstev iz tega 

programa je 6.355,90 € ali 70,87 %.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti ter  

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. 

Na območju KS Turje - Gore  se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenil pesek, ki je bil dostavljen na 

dogovorjene cestne odseke.  

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 2.672,96 €. Višina porabljenih sredstev iz tega 

področja znaša  2.568,71 € kar pomeni 96,09 %.  
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2.8.6 KRAJEVNA SKUPNOST KOVK - 55  

 

Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o izvedba krajevnega praznika, 

o priprava projektov za ureditev dostopa za gibalno ovirane osebe do doma KS, 

o izvedba dostopa 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 

o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 

Krajevna skupnost  Kovk je v letu 2019 izvajala dve področji programov, in sicer: na področju lokalne 

samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunsko postavko za redno 

dejavnost. 

Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco, organizacijo praznika KS in druge operativne 

odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Krajevna skupnost Kovk pretežni del 

sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti 

izvaja v domu KS.  

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 2.326,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 

programa je bilo 1.928,22 ali 82,89 %. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema 1 proračunsko postavko, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti.  

Na območju KS Kovk  se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenilo 483,00 €. 

2.8.7 KRAJEVNA SKUPNOST BOBEN - 56 

 

Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem 

proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga 

sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Boben ima namenski 

prihodek in sicer na podlagi pogodbe z najemnico frizerskega lokala v višini 672,00 € na letni ravni. 

Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 
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- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o investicijska vlaganja v dom KS Boben, 

o izvedba krajevnega praznika, 

o koordinacija pri izgradnji optičnega omrežja, 

o izvedba tradicionalnih prireditev, 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 

o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, saj so se  kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. 

Krajevna skupnost  Boben je v letu 2019 izvajala tri področja programov, in sicer: na področju: lokalne 

samouprave, na področju prometa in na področju prometne infrastrukture in komunikacije  in na 

področju prostorskega planiranja in stanovanjske komunalne dejavnosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunski postavki za redno 

dejavnost in namenska sredstva od najemnin. 

Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco, organizacijo krajevnega praznika in druge 

operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost 

Boben del sredstev nameni tudi za vzdrževanje prostorov in obratovalne stroške prostorov krajevne 

skupnosti. 

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 1.776,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 

programa je bilo 1.390,58 ali 65,5 %. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska 

vlaganja v krajevne ceste. 

Za tekoče vzdrževanje javnih poti pa je bilo porabljenih 253,23 €. 

Ta program je bil realiziran 95,277%. 

Za investicijska vlaganja v krajevne ceste je bilo namenjenih 35.400 € in so v celoti prenesena v leto 

2020. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Glavno področje zajema 1 proračunsko postavko, in sicer: Urejanje igrišča v KS Boben. 

V sklopu urejanja igrišča v KS Boben je bila postavljena montažna ograja. Planirana sredstva v višini 

3.560 € so bila porabljena v celoti. 

2.8.8 KRAJEVNA SKUPNOST PRAPRETNO - 57 

 
Svet krajevne skupnosti samostojno razpolaga s sredstvi, ki so za njeno delovanje določena v občinskem 

proračunu, za izvajanje programa investicij v področje krajevne infrastrukture pa na osnovi predloga 

sveta KS v okviru sredstev iz občinskega proračuna po statutu odloča župan. KS Prapretno ima 

namenski prihodek in sicer na podlagi pogodbe z najemnico gostinskega lokala v višini 3.514,00 € na 

letni ravni. 

Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 
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- višja kvaliteta življenja v KS, 

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o posodobitev cestne infrastrukture v KS Prapretno, 

o investicijska vlaganja v dom KS, 

o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest, 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest. 

 

Krajevna skupnost  Prapretno je v letu 2019 izvajala dve področji programov, in sicer na področju 

lokalne samouprave, na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno 

dejavnost in namenska sredstva od najemnin. 

Sredstva so se namenila za čistilni material, storitve in reprezentanco. Predsednik KS se je po nastopu 

mandata odrekel povračilu stroškov predsednikom KS, zato ne prejema sredstev, ki so predvidena v ta 

namen. 

Krajevna skupnost Prapretno del sredstev nameni tudi za obratovalne stroške prostorov krajevne 

skupnosti. 

Na področju investicijskih vlaganj v dom KS se je v 2019 investicije niso izvajale.  

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 8.878,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 

programa je bilo 5.783,10 € ali 65,13 %. Neporabljena sredstva iz naslova najemnin so se prenesla v leto 

2020. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska 

vlaganja v krajevne ceste. 

Na območju KS Prapretno se je za tekoče vzdrževanje javnih poti porabilo 899,87 € ali 55,65%.  

Za investicijska vlaganja v krajevne ceste je bilo namenjenih 10.308 €, ki se v celoti prenesejo v leto 

2020. Ravno tako se sredstva v višini 6.000 €, ki so bila načrtovana za urejanje igrišča prenesejo v leto 

2020 in prerazporedijo za investicijska vlaganja v krajevne ceste. 

2.8.9 KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE- ŠAVNA PEČ - 58 

 

Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 

o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 



197 
 

 

V preteklem letu so se delno dosegli planirani cilji, saj so se delno izvedla planirana investicijska 

vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno 

dejavnost in investicijska vlaganja v dom KS. 

Sredstva so se namenila za pisarniški material, storitve, reprezentanco in druge operativne odhodke, v 

katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Krnice- Šavna peč pretežni 

del sredstev nameni za obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne 

skupnosti izvaja v domu KS. Svet krajevne skupnosti nudi tudi pomoč pri organizaciji tradicionalnega 

Sovretovega pohoda. 

Skupna planirana vrednost v tem programu je bila 1.825,00 €. Porabljenih sredstev je bilo 1.770,72 €, 

kar pomeni 97,02 %. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema proračunsko postavko tekoče vzdrževanje javnih poti. 

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 720,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega 

področja je bila 95,77 €, kar pomeni 13,30 %.  

2.8.10 KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ - 59 

 

Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 

skupnosti, 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog za potrebe delovanja krajevne skupnosti, 

- enakomeren razvoj občine, predvsem na področju cestne infrastrukture, 

- skrb svetov za nenehen razvoj ožje lokalne skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 

- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 

Letni planirani cilji in rezultati: 

o Kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe KS, 

o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 

o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 

o investicijska vlaganja v dom KS, 

o izvedba krajevnega praznika, 

o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 

o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture, 

o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 

o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 

V preteklem letu so se dosegli planirani cilji, poleg tega pa so se kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. 

Krajevna skupnost  Podkraj je v letu 2019 izvajala dve področji programov, in sicer na področju lokalne 

samouprave in na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za redno 

dejavnost. 

Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco in druge operativne odhodke, v katere je vključeno 

izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna skupnost Podkraj pretežni del sredstev nameni za 

obratovalne stroške, saj se večji del družabnih dogodkov znotraj krajevne skupnosti izvaja v domu KS. 
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Pretežni del sredstev se je namenil za praznovanje praznika KS. Za namene ogrevanja se je nabavilo tudi 

kurilno olje pred kurilno sezono.  

V okviru investicijskih vlaganj v dom KS, se je delno prenovilo prostore doma KS.  

Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 40.395,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 

programa je bilo 7.036,50 € ali 17,41 %. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Glavno področje zajema 2 proračunski postavki, in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in investicijska 

vlaganja v krajevne ceste. 

Na območju KS Podkraj se je izvajalo tekoče vzdrževanje javnih poti.   

Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 2.607,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega 

področja znaša  2.604,09 €, kar pomeni 99,88 %. 

Načrtovana je bila posodobitev cestnega odseka Zob-Ferk v višini 33.300,00 €, ki pa ni bila realizirana. 

Neporabljena sredstva se prenesejo v leto 2020. 
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PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA 

 
Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. 

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih 

proračunov se v skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08) razvrščajo v: 

 

1. področja proračunske porabe (21 področij),  

2. glavne programe (61 glavnih programov),  

3. podprograme (122 podprogramov). 

 

Področja proračunske porabe so področja na katerih občina deluje oz. nudi storitve in v kateri so, 

upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih 

neposrednih uporabnikov. 

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni 

izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano 

programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne 

cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske uporabe in na katerega se nanašajo kazalci 

učinkovitosti in uspešnosti.  

Podprogram je program, ki je del glavnega programa v katerem so razvrščeni izdatki v finančnem 

načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje 

in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti. S podprogramom se izvajajo cilji glavnega programa. 

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to 
so: 

- proračunska postavka, 
- proračunska postavka – skupina kontov,  
- proračunska postavka – konto (temeljna enota za izvrševanje proračuna), 
- proračunska postavka – podkonto (temeljna enota za pripravo proračuna). 

 
Področja proračunske porabe, glavni programi in podprogrami so določeni s šifro in nazivom. Šifre 

podprogramov so osemmestne (AABB90CC), pri čemer pomeni: 

AA – šifra področja proračunske porabe, 

BB – šifra glavnega programa, 

90 – šifra za podprograme občin, 

CC – zaporedna številka podprograma. 

 

Programska klasifikacija izdatkov občinskih proračunov razčlenjuje občinske izdatke na 23 

programskih področji porabe: 

01 Politični sistem 

02 Ekonomska in fiskalna administracija 

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

05 Znanost in tehnološki razvoj 

06 Lokalna samouprava 

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

08 Notranje zadeve in varnost 

10 Trg dela in delovni pogoji 
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11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

14 Gospodarstvo 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

17 Zdravstveno varstvo 

18 Kultura, šport in nevladne organizacije 

19 Izobraževanje 

20 Socialno varstvo 

22 Servisiranje javnega dolga 

23 Intervencijski programi in obveznosti 

 

Iz spodnjega grafa in preglednic v nadaljevanju je razvidna poraba po programski klasifikaciji 

proračuna Občine Hrastnik. 

 
Graf 1: Programska klasifikacija – realizacija posameznega področja 
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Tabela 1: Poraba – programska klasifikacija – institucionalna klasifikacija 

 

 
REALIZACIJA 31. 12. 2019 

Občinski 
svet 

Nadzorni 
odbor Župan 

Oddelek za 
splošne 
zadeve 

Oddelek za 
družbene 
dejavnosti in 
gospodarstvo 

Oddelek za 
prostor, 
okolje in 
javne 
gospodarske 
službe 

Oddelek za 
proračun in 
finance KS Skupaj Delež 

01 Politični sistem 47.785,07   62.073,23           109.858,30 1,43 

02 
Ekonomska in fiskalna 
administracija   2.670,22         2.853,07   5.523,29 0,07 

04 
Skupne administrativne službe 
in splošne javne storitve 18.158,46   20.947,17 138.578,15   4.812,96     182.496,74 2,38 

06 Lokalna samouprava 1.406,23     1.031.113,13 41.412,43     28.853,12 1.102.784,91 14,36 

07 
Obramba in ukrepi ob izrednih 
dogodkih       225.681,54       225.681,54 225.681,54 2,94 

10 Trg dela in delovni pogoji         48.397,99       48.397,99 0,63 

11 
Kmetijstvo, gozdarstvo in 
ribištvo         16.000,00 3.565,32     19.565,32 0,25 

12 
Pridobivanje in distribucija 
energetskih surovin         146.799,36 3.923,13     150.722,49 1,96 

13 
Promet, prometna 
infrastruktura in komunikacije           567.360,24   99.404,04 666.764,28 8,68 

14 Gospodarstvo         73.440,41       73.440,41 0,96 

15 
Varovanje okolja in naravne 
dediščine         583,57 264.661,27     265.244,84 3,45 

16 

Prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna 
dejavnost       10.849,68 276.939,71 677.979,22   3.560,00 969.328,61 12,62 

17 Zdravstveno varstvo         274.892,91       274.892,91 3,58 

18 
Kultura, šport in nevladne 
organizacije 40.655,96     7.250,00 710.848,67       758.754,63 9,88 

19 Izobraževanje         1.784.024,26       1.784.024,26 23,23 

20 Socialno varstvo       17.808,76 870.891,97       888.700,73 11,57 

22 Servisiranje javnega dolga             3.846,90   3.846,90 0,05 

23 
Intervencijski programi in 
obveznosti           56.729,15 92.648,01   149.377,16 1,95 

 
SKUPAJ 108.005,72 2.670,22 83.020,40 1.431.281,26 4.244.231,28 1.579.031,29 99.347,98 357.498,70 7.679.405,31 100 
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Tabela 2: Poraba/plan – programska klasifikacija  

PK Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 4:3 

1 2 3 4 5 

01 POLITIČNI SISTEM 118.410,03 109.858,30 92,78 

0101 Politični sistem 118.410,03 109.858,30 92,78 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 47.457,40 41.214,92 86,85 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 6.571,00 6.570,15 99,99 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 64.381,63 62.073,23 96,41 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 7.480,00 5.523,29 73,84 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.980,00 2.853,07 71,69 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.980,00 2.853,07 71,69 

0203 Fiskalni nadzor 3.500,00 2.670,22 76,29 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.500,00 2.670,22 76,29 

04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 207.829,51 182.496,74 87,81 

0401 Kadrovska uprava 15.534,00 15.533,30 100,00 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 15.534,00 15.533,30 100,00 

0402 Informatizacija uprave 5.160,00 4.812,96 93,27 

04029002 Elektronske storitve 5.160,00 4.812,96 93,27 

0403 Druge skupne administrativne službe 187.135,51 162.150,48 86,65 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 13.925,00 11.225,16 80,61 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 71.850,00 66.997,17 93,25 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 101.360,51 83.928,15 82,80 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.149.951,40 1.102.784,91 95,90 

0601 
Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 42.953,00 42.818,66 99,69 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.500,00 1.406,23 93,75 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 41.453,00 41.412,43 99,90 

0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez 
občin 311.891,88 289.836,16 92,93 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 311.891,88 289.836,16 92,93 

0603 Dejavnost občinske uprave 795.106,52 770.130,09 96,86 

06039001 Administracija občinske uprave 752.154,52 737.830,43 98,10 

06039002 
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 42.952,00 32.299,66 75,20 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 226.802,00 225.681,54 99,51 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 226.802,00 225.681,54 99,51 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.550,00 10.007,44 86,64 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 215.252,00 215.674,10 100,20 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 48.419,00 48.397,99 99,96 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 48.419,00 48.397,99 99,96 

10039001 Povečanje zaposljivosti 48.419,00 48.397,99 99,96 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 19.700,00 19.565,32 99,32 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 16.000,00 16.000,00 100,00 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 16.000,00 16.000,00 100,00 

1104 Gozdarstvo 3.700,00 3.565,32 96,36 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.700,00 3.565,32 96,36 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 158.506,36 150.722,49 95,09 
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1202 
Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 
distribucije električne energije 11.707,00 3.923,13 33,51 

12029001 Oskrba z električno energijo 11.707,00 3.923,13 33,51 

1206 
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 146.799,36 146.799,36 100,00 

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 146.799,36 146.799,36 100,00 

13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 1.025.074,00 666.764,28 65,05 

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.025.074,00 666.764,28 65,05 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 394.577,00 387.729,34 98,26 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 473.837,00 147.145,42 31,05 

13029003 Urejanje cestnega prometa 38.460,00 26.517,46 68,95 

13029004 Cestna razsvetljava 118.200,00 105.372,06 89,15 

14 GOSPODARSTVO 78.828,33 73.440,41 93,16 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 42.000,00 41.396,17 98,56 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 42.000,00 41.396,17 98,56 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 36.828,33 32.044,24 87,01 

14039001 Promocija občine 675,00 675,00 100,00 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 36.153,33 31.369,24 86,77 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 663.555,05 265.244,84 39,97 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 662.965,05 264.661,27 39,92 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 106.792,81 267,91 0,25 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 556.172,24 264.393,36 47,54 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 590,00 583,57 98,91 

15059001 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 590,00 583,57 98,91 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 2.647.679,79 969.328,61 36,61 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.556.334,98 163.584,08 10,51 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 17.000,00 16.835,00 99,03 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 58.005,00 15.091,44 26,02 

16029003 Prostorsko načrtovanje 1.481.329,98 131.657,64 8,89 

1603 Komunalna dejavnost 742.063,33 538.791,45 72,61 

16039001 Oskrba z vodo 254.780,69 225.004,36 88,31 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 28.000,00 12.143,54 43,37 

16039003 Objekti za rekreacijo 89.560,00 83.559,78 93,30 

16039004 Praznično urejanje naselij 31.000,00 30.974,65 99,92 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 338.722,64 187.109,12 55,24 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 349.281,48 266.953,08 76,43 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 166.360,00 85.766,03 51,55 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 182.921,48 181.187,05 99,05 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 276.454,20 274.892,91 99,44 

1702 Primarno zdravstvo 134.089,20 132.643,81 98,92 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 134.089,20 132.643,81 98,92 

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 12.815,00 12.815,00 100,00 

17059001 Lekarniška dejavnost 12.815,00 12.815,00 100,00 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 129.550,00 129.434,10 99,91 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 115.900,00 115.844,38 99,95 

17079002 Mrliško ogledna služba 13.650,00 13.589,72 99,56 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 792.451,30 758.754,63 95,75 
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.000,00 5.134,13 85,57 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.000,00 1.134,13 56,71 

18029002 Premična kulturna dediščina 4.000,00 4.000,00 100,00 

1803 Programi v kulturi 433.419,00 404.563,91 93,34 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 205.379,00 194.477,67 94,69 

18039003 Ljubiteljska kultura 34.000,00 34.000,00 100,00 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 55.800,00 40.655,96 72,86 

18039005 Drugi programi v kulturi 138.240,00 135.430,28 97,97 

1804 Podpora posebnim skupinam 12.600,00 12.600,00 100,00 

18049001 Programi veteranskih organizacij 7.700,00 7.700,00 100,00 

18049004 Programi drugih posebnih skupin 4.900,00 4.900,00 100,00 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 340.432,30 336.456,59 98,83 

18059001 Programi športa 263.132,30 259.522,56 98,63 

18059002 Programi za mladino 77.300,00 76.934,03 99,53 

19 IZOBRAŽEVANJE 1.801.564,58 1.784.024,26 99,03 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.052.609,84 1.052.482,27 99,99 

19029001 Vrtci 1.052.609,84 1.052.482,27 99,99 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 517.668,74 504.973,06 97,55 

19039001 Osnovno šolstvo 487.233,74 474.538,06 97,39 

19039002 Glasbeno šolstvo 30.435,00 30.435,00 100,00 

1905 Drugi izobraževalni programi 7.833,00 7.833,00 100,00 

19059001 Izobraževanje odraslih 7.833,00 7.833,00 100,00 

1906 Pomoči šolajočim 223.453,00 218.735,93 97,89 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 201.213,00 197.363,28 98,09 

19069003 Štipendije 22.240,00 21.372,65 96,10 

20 SOCIALNO VARSTVO 890.465,09 888.700,73 99,80 

2002 Varstvo otrok in družine 9.190,00 9.150,00 99,56 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 9.190,00 9.150,00 99,56 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 881.275,09 879.550,73 99,80 

20049001 Centri za socialno delo 5.400,00 4.950,00 91,67 

20049002 Socialno varstvo invalidov 67.352,84 67.352,83 100,00 

20049003 Socialno varstvo starih 485.302,25 485.944,72 100,13 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 284.560,00 283.494,42 99,63 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 38.660,00 37.808,76 97,80 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 8.600,00 3.846,90 44,73 

2201 Servisiranje javnega dolga 8.600,00 3.846,90 44,73 

22019001 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 6.600,00 3.846,90 58,29 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.000,00 0,00 0,00 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 155.220,94 149.377,16 96,24 

2302 
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 151.648,00 149.377,16 98,50 

23029001 Rezerva občine 92.648,00 92.648,01 100,00 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 59.000,00 56.729,15 96,15 

2303 Splošna proračunska rezervacija 3.572,94 0,00 0,00 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 3.572,94 0,00 0,00 

    10.276.991,58 7.679.405,31 74,72 
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FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA 

 
Funkcionalna klasifikacija izdatkov predstavlja prikaz razvrstitve izdatkov po posameznih funkcijah 

neposrednih in posrednih uporabnikov. Uporablja se pri analiziranju in prikazovanju tokov porabe 

javnofinančnih sredstev po funkcionalnih namenih izdatkov neposrednih in posrednih uporabnikov, 

pripravi predloga občinskega proračuna ter finančnih načrtov neposrednih uporabnikov in pri 

pripravi predlogov finančnih načrtov javnih skladov katerih ustanovitelj je občina. 

 

Funkcionalna klasifikacija izdatkov razčlenjuje izdatke na 10 funkcionalnih področij porabe: 

01 Javna uprava 

02 Obramba in zaščita 

03 Javni red in varnost 

04 Gospodarske dejavnosti 

05 Varstvo okolja 

06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj 

07 Zdravstvo 

08 Rekreacija, kultura in dejavnost neprofitnih organizacij 

09 Izobraževanje 

10 Socialna varnost 

 

Iz sledečega grafa in preglednic je razvidna poraba po funkcionalni klasifikaciji proračuna Občine 

Hrastnik. 

 

Graf 2: Funkcionalna klasifikacija – področja porabe 
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Tabela 3: Poraba/plan – funkcionalna klasifikacija  

FK Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 4:3 

1 2 3 4 5 

01 JAVNA UPRAVA 1.490.683,88 1.399.697,18 93,90 

011 
Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s 
področja finančnih in fiskalnih ter 871.473,55 846.641,87 97,15 

013 Splošne zadeve 231.696,51 198.758,28 85,78 

016 Druge dejavnosti javne uprave 67.021,94 60.613,97 90,44 

017 Servisiranje javnega dolga 8.600,00 3.846,90 44,73 

018 
Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih 
ravneh države 311.891,88 289.836,16 92,93 

02 OBRAMBA 11.550,00 10.007,44 86,64 

022 Civilna zaščita 11.550,00 10.007,44 86,64 

03 JAVNI RED IN VARNOST 215.252,00 215.674,10 100,20 

032 Protipožarna varnost 215.252,00 215.674,10 100,20 

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.762.775,33 1.187.209,92 67,35 

041 
Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, 
povezanih z delom 149.099,00 105.560,60 70,80 

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 19.700,00 19.565,32 99,32 

043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 158.506,36 150.722,49 95,09 

045 Promet 906.874,00 561.392,22 61,90 

046 Komunikacije 5.160,00 4.812,96 93,27 

047 Druge gospodarske dejavnosti 36.153,33 31.369,24 86,77 

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 487.282,64 313.787,09 64,40 

05 VARSTVO OKOLJA 663.555,05 265.244,84 39,97 

051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 106.792,81 267,91 0,25 

052 Ravnanje z odpadno vodo 556.172,24 264.393,36 47,54 

054 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine 590,00 583,57 98,91 

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 2.220.592,15 745.822,14 33,59 

061 Stanovanjska dejavnost 349.281,48 266.953,08 76,43 

062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 1.498.329,98 148.492,64 9,91 

063 Oskrba z vodo 254.780,69 225.004,36 88,31 

064 Cestna razsvetljava 118.200,00 105.372,06 89,15 

07 ZDRAVSTVO 276.454,20 274.892,91 99,44 

071 
Oskrba z zdravili, drugimi farmacevtskimi izdelki in ortopedskimi 
pripomočki 12.815,00 12.815,00 100,00 

072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 263.639,20 262.077,91 99,41 

08 
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, 
DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 831.111,30 796.563,39 95,84 

081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 263.132,30 259.522,56 98,63 

082 Kulturne dejavnosti 383.619,00 369.042,08 96,20 

083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 55.800,00 40.655,96 72,86 

084 
Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih 
institucij 128.560,00 127.342,79 99,05 

09 IZOBRAŽEVANJE 1.801.564,58 1.784.024,26 99,03 

091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 1.570.278,58 1.557.455,33 99,18 

095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 7.833,00 7.833,00 100,00 

096 Podporne storitve pri izobraževanju 223.453,00 218.735,93 97,89 

10 SOCIALNA VARNOST 1.003.453,09 1.000.269,13 99,68 
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101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 67.352,84 67.352,83 100,00 

104 Varstvo otrok in družine 9.190,00 9.150,00 99,56 

107 
Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno 
izključenih kategorij prebivalstva 769.862,25 769.439,14 99,95 

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 157.048,00 154.327,16 98,27 

    10.276.991,58 7.679.405,31 74,72 
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I. POSLOVNO POROČILO OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 
 

1 TEMELJNE INFORMACIJE O OBČINI HRASTNIK 
 
Naziv subjekta:   Občina Hrastnik 

Sedež:   Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik 

Matična številka: 5880181000 

Davčna številka: SI83246274  

Sektorska pripadnost (SKIS): S. 13131 (Neposredni uporabnik proračunov občin) 

Glavna dejavnost: 84.110 (Splošna dejavnost javne uprave) 

Podračun št.: SI56 0123 4010 0018 218 Uprava RS za javna plačila (UJP) 

SI56 0123 4600 0000 441 Uprava RS za javna plačila (UJP)  

SI56 0123 4777 0000 089 Uprava RS za javna plačila (UJP) 

Elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si 

Spletna stran: http://www.hrastnik.si 

Telefon: 03 56 54 350 

Predstojnik: Marko Funkl, župan občine 

Direktor občinske uprave: Ivana Assayed 

 

Hrastnik je srednje velika občina, ki se nahaja v zasavski regiji in meji na tri občine, Trbovlje, Laško in 

Radeče. Dolina, objeta z zasavskim hribovjem in reko Savo v sredini se je razvila v zadnjih dveh stoletjih. 

V njej je nastajal in se razvijal Hrastnik, ki je danes mesto in sedež občine.  Občina Hrastnik je bila 

ustanovljena konec leta 1994. Šteje približno 9.154 prebivalcev (stanje na dan 1. 1. 2019) in zajema 

58,58 km2 površine. Po številu prebivalcev se Občina Hrastnik uvršča na 56-to mesto od vseh 212 občin. 

Obsega 19 naselij, ki so zajeta v 10 krajevnih skupnostih. Urbani del kraja so zapolnili upravni, finančni, 

kulturni, zdravstveni in drugi objekti. V samem centru se nahaja tudi športni park, ki zajema več 

objektov in igrišč, med njimi tudi zaprti bazen. Dolino obdaja čudovito hribovje, s pestrimi naravnimi 

danostmi in kulturno dediščino. Popotniki, ljubitelji narave, rekreativci, športniki ter naključni 

obiskovalci lahko preživijo svoj čas tudi v tem kraju, saj skozi občino vodijo zanimive in pestre poti, 

posamezne točke privabljajo in očarajo, prireditve pa popestrijo življenje kraja in pričarajo prijetno 

vzdušje. 

1.2 ORGANIZACIJA OBČINE 
 
Organi občine so: 

 Župan (poklicno opravljanje funkcije), 

 Občinski svet (18 članov), 

 Nadzorni odbor (7 članov). 

Občina ima dva podžupana, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno.  

Občina ima deset ožjih delov občine, ki nimajo statusa pravne osebe javnega prava. Krajevne skupnosti 

Občine Hrastnik so: 

 Krajevna skupnost Rudnik, 

 Krajevna skupnost Steklarna, 

 Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku, 

mailto:obcina.hrastnik@hrastnik.si
http://www.hrastnik.si/
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 Krajevna skupnost Marno, 

 Krajevna skupnost Turje-Gore, 

 Krajevna skupnost Kovk, 

 Krajevna skupnost Boben, 

 Krajevna skupnost Prapretno, 

 Krajevna skupnost Krnice – Šavna peč, 

 Krajevna skupnost Podkraj. 

Občina Hrastnik je ustanoviteljica 7 javnih zavodov ter soustanoviteljica 3 javnih zavodov. 

Tabela 1: Število javnih zavodov Občine Hrastnik kot ustanoviteljice/soustanoviteljice 

Naziv javnega zavoda Občina Hrastnik je: 

Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik ustanoviteljica 

Vrtec Hrastnik ustanoviteljica 

Zdravstveni dom Hrastnik ustanoviteljica 

Glasbena šola Hrastnik ustanoviteljica 

Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik ustanoviteljica 

Zasavske lekarne Trbovlje soustanoviteljica 

Kulturno rekreacijski center Hrastnik ustanoviteljica 

Zasavska ljudska univerza soustanoviteljica 

Mladinski center Hrastnik ustanoviteljica 

Regionalna razvojna agencija Zasavje soustanoviteljica 

 
Naloge občine, ki so opredeljene s posameznimi zakoni, opravlja občinska uprava in sicer na področju 

splošnih zadev, normativno pravnih zadev, upravnih zadev, javnih financ, gospodarskih dejavnosti in 

kmetijstva, družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, gospodarskih javnih služb in 

infrastrukture, gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz 

pristojnosti občine. Znotraj občinske uprave so ustanovljene naslednje organizacijske enote: Oddelek za 

splošne zadeve, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Oddelek za prostor, okolje in javne 

gospodarske službe, Oddelek za proračun in finance. Delavci občinske uprave opravljajo naloge, 

določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest. 

Oddelek za splošne zadeve opravlja zlasti naslednje naloge: 

 strokovna, organizacijska in administrativno tehnična opravila za potrebe župana, podžupana, 

občinski svet in direktorja občinske uprave, 

 pripravlja predloge splošnih aktov in drugih aktov ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, 

občinski svet in drugi občinski organi, 

 zagotavlja opravljanje nalog v skladu s predpisanim načinom pisarniškega poslovanja in ravnanja z 

dokumentarnim gradivom, 

 ureja premoženjsko pravne zadeve, 

 ureja kadrovske zadeve, 

 izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (na 

področju civilne zaščite in reševanja ter požarne varnosti) in s področja obrambnih priprav, 

 strokovne naloge s področja javnih naročil, 

 strokovna in administrativna pomoč krajevnim skupnostim, 

 načrtovanje in organiziranje informiranja javnosti. 
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Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo opravlja upravne, strokovne in organizacijske naloge s 

področja družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva: 

 na področju družbenih dejavnosti opravlja oddelek zlasti naloge s področja vzgoje in izobraževanja, 

kulture, športa, otroškega varstva in socialnega varstva. Oddelek opravlja nadzorstvo nad 

zakonitostjo delovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb s teh področij, 

 na področju gospodarskih dejavnosti oddelek opravlja zlasti naloge s področja kmetijstva, malega 

gospodarstva in obrti, turizma, pripravlja strokovno analitične preglede gospodarskih gibanj, ter 

koordinira dela z institucijami, ki opravljajo dejavnosti, ki so povezane s pristojnostmi občine na 

teh področjih, 

 na področju stanovanjskega gospodarstva oddelek opravlja zlasti naloge, ki se nanašajo na pripravo 

predloga načrta stanovanjske politike občine, izpeljavo postopkov v zvezi z dodeljevanjem 

stanovanj v lasti občine v najem in gospodarjenje s poslovnimi prostori v lasti občine. 

 

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe opravlja upravne, strokovne in organizacijske 

naloge s področja prostora, okolja in gospodarskih javnih služb. V okviru teh sklopov opravlja naslednje 

naloge: 

 na področju prostora pripravlja programska izhodišča in smernice za izdelavo prostorskih planskih 

in izvedbenih aktov, izdaja lokacijske informacije ter pripravlja izvedbeno projektno dokumentacijo 

za načrtovane posege v prostor, 

 na področju okolja skrbi za pripravo okoljskih naložb, varstvo okolja in zmanjševanje okoljskih 

bremen, skladno z Zakonom o varstvu okolja, zagotavlja kolektivno komunalno rabo, 

 na področju gospodarskih javnih služb načrtuje in vodi investicije ter projekte občinskega pomena 

na področju komunalne infrastrukture, gospodari s stavbnimi zemljišči, skrbi za urejanje in razvoj 

prometa in prometne infrastrukture, organizira in koordinira gospodarske javne službe, gospodari 

s komunalnimi objekti in napravami, koordinira javna dela s področja pristojnosti oddelka. 

 

Oddelek za proračun in finance opravlja naslednje naloge: 

 opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo, postopek sprejemanja in izvajanje proračuna 

ter pripravo zaključnega računa proračuna in premoženjske bilance občine, 

 opravlja knjigovodsko – računovodska dela, 

 koordinira priprave finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, 

 koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proračunskih sredstev pri neposrednih in posrednih 

uporabnikih, 

 spremlja gibanje sredstev na zakladniškem računu občine in skrbi za gospodarjenje z likvidnimi 

sredstvi proračuna, 

 opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja. 

 

Občina Hrastnik je skupaj z občinama Trbovlje in Zagorje ob Savi ustanovila organ skupne občinske 

uprave, v okviru katerega deluje medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki opravlja naloge, katere 

nalagajo občinski odloki vseh treh občin ustanoviteljic, Zakon o občinskem redarstvu, Zakon o javnem 

redu in miru, Zakon o varnosti cestnega prometa ter Zakon o prekrških. V področje dela Medobčinskega 

redarstva in inšpektorata seveda spada tudi nadzor nad mirujočim prometom skladno z določbami 

Zakona o varnosti cestnega prometa kjer redarji, kot pooblaščene osebe prekrškovnega organa, pri 

opravljanju nalog izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s 

tem in drugimi zakoni, ter seveda ukrepe določene z občinskimi predpisi. 

Občina Hrastnik ima delež v kapitalu v petih organizacijah. Deleži so prikazani v tabeli, ki sledi. 
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Tabela 2: Deleži Občine Hrastnik v kapitalu organizacij 

Naziv organizacije Delež Občine Hrastnik 

Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. 15,33 % 

Ceroz d.o.o. 16,05 % 

KSP Hrastnik d.d. 81,74 % 

TKI d.d. 0,04 % 

RCR d.o.o. 0,39 % 

 

2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 
a) Zakonske podlage za delovanje občine  

- Zakon o lokalni samoupravi,  

- Zakon o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij,  

- Zakon o političnih strankah,  

- Zakon o javnih uslužbencih,  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  

- Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni 

upravi in pravosodju,  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,  

- Zakon o varnosti cestnega prometa,  

- Zakon o upravnem postopku,  

- Zakon o lokalnih volitvah,  

- Zakon o volilni kampanji,  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o financiranju občin,  

- Zakon o računovodstvu,  

- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,  

- Zakon o davku na dodano vrednost,  

- Zakon o poslovnih prostorih in poslovnih stavbah,  

- Zakon o zavodih,  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- Zakon o vrtcih,  

- Zakon o osnovni šoli,  

- Zakon o izobraževanju odraslih,  

- Zakon o športu,  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture,  

- Zakon o knjižničarstvu,  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,  

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  

- Zakon o socialnem varstvu,  

- Zakon o preprečevanju zlorabe uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih 

drog,  

- Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami  

- Stanovanjski zakon,  

- Zakon o graditvi objektov,  

- Zakon o gozdovih,  

- Zakon o cestah,  

- Zakon o urejanju prostora,  
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- Zakon o geodetski dejavnosti,  

- Zakon o varstvu okolja,  

- Zakon o urejanju prostora,  

- Zakon o gospodarskih javnih službah. 

 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila  

- Zakon o javnih financah,  

- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019,  

- Zakon o računovodstvu, 

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti,  

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava,  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,  

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,  

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,  

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,  

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu. 

 
Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov predstavljajo 

pravno podlago, ki opredeljujejo poslovanje oziroma pojasnjujejo delovno področje neposrednega 

uporabnika tudi odloki, pravilniki in drugi pravni akti Občine Hrastnik. 

 

3 DOLGOROČNI CILJI 
 
S sprejetjem proračuna za leto 2019 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2019-2022 smo v občini 

na osnovi Razvojnega programa občine Hrastnik 2014 – 2020+ sprejeli globalne razvojne usmeritve 

občine in določili programe, pravice porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih 

programov in aktivnosti. Dinamiko in obseg izvajanja posameznih sprejetih programov je bilo potrebno 

prilagoditi pogojem zagotavljanja proračunskih sredstev.  

3.1 POROČILO O REALIZACIJI LETNIH CILJEV PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 
2019 

 
Letni cilji Občine Hrastnik, kot neposrednega uporabnika, so bili določeni s Proračunom občine Hrastnik 

za leto 2019. Občina Hrastnik je pri pripravi proračuna za leto 2019 upoštevala makroekonomska 

stališča Ministrstva za finance, tako pri letni rasti cen življenjskih potrebščin, kot pri podatkih za 

izhodiščne plače, regresu in ostalih stroških. Bistven podatek pri pripravi proračuna pa je bil izračun 

primerne porabe in povprečnine.  

 

Letni cilji občine so slediti temeljnim ciljem in samostojno opravljati lokalne zadeve javnega pomena in 

uspešno izvrševati izvirne naloge občine, kot so:  

 upravljati občinsko premoženje, 

 omogočati pogoje za gospodarski razvoj občine, 

 načrtovati prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravljati naloge na področju posegov v 

prostor in graditve objektov ter zagotavljati javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, 

 ustvarjati pogoje za gradnjo stanovanj, 

 v okviru svojih pristojnosti urejati, upravljati in skrbeti za lokalne javne službe, 

 pospeševati službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in 

družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, 
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  skrbeti za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 

 pospeševati vzgojno izobraževalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, in drugo, 

dejavnost na svojem območju, razvoj športa in rekreacije, kulturnoumetniško ustvarjalnost, 

omogočati dostopnost do kulturnih programov, zagotavljati splošnoizobraževalno knjižnično 

dejavnost ter v skladu z zakonom skrbeti za kulturno dediščino, 

 graditi, vzdrževati in urejati lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine,  

 skrbeti za požarno varnost in organizirati reševalno pomoč, 

 organizirati pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 

 urejati druge lokalne zadeve javnega pomena. 

 

Konkretni letni cilji so predstavljeni v Odloku o proračunu Občine Hrastnik za leto 2019. Sestavni 

del odloka je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitve posebnega dela. Za leto 2019 smo 

zastavili  prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, kot 

sledi:  

 sredstva za zagotavljanje zakonskih socialnih in drugih pravic kot doslej (pomoč na domu, 

subvencije, domsko varstvo, družinski pomočniki, zdravstveno zavarovanje občanov brez 

prejemkov,…), 

 subvencije za šolo v naravi za vse učence v enakem znesku in subvencioniranje letovanja otrok  ter 

zagotovitev brezplačnega letovanja petim otrokom iz socialno šibkih družin, 

 sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje, z minimalnim obsegom sredstev za investicijsko 

vzdrževanje in nakupe osnovnih sredstev, 

 nevladnim organizacijam financiranje na doseženem standardu, 

 sredstva za podjetništvo,   

 sredstva za programe zaposljivosti, kamor sodijo javna dela, kjer so zagotovljena sredstva za 

okvirno 15 oseb,  

 sredstva za kmetijske projekte, s poudarkom na proizvodnji s ciljem izboljšanja lokalne 

samooskrbe, na dosedanjem nivoju 

 sredstva v višini 150 EUR v za vsakega novorojenca, 

 sredstva za štipendiranje mladih. 

 

Župan občine Hrastnik, Marko Funkl, je v mesecu decembru izdal Sklep o začasnem financiranju občine 

Hrastnik, v obdobju januar - marec 2019, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 33/2018, 

dne 27. 12. 2018.  Tako je v prvih treh mesecih financiranje proračunskih uporabnikov potekalo v 

skladu z izdanim sklepom. Dne 28. 3. 2019 je Občinski svet občine Hrastnik sprejel proračun občine za 

leto 2019 z odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku št. 13/2019, dne 29. 3. 2019.  

Sprejeti proračun za leto 2019 je predvideval skupne prihodke v višini 9.446.629 EUR in skupne 

odhodke v višini 9.999.547 EUR. Planiran je bil proračunski primanjkljaj v višini 552.919 EUR iz bilance 

prihodkov in odhodkov, v računu financiranja zadolževanje v višini 108.502 EUR in odplačilo domačega 

dolga v višini 276.148 EUR. Stanje sredstev na koncu leta pa naj bi znašalo 720.565 EUR.   

V času izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile, da je bilo treba proračun prilagoditi. 

To smo uredili s prerazporeditvami, črpanjem splošne proračunske rezervacije in, ko omenjena ukrepa 

nista več zadostovala, tudi z rebalansoma proračuna v mesecu juniju. 

Glavni razlogi za pripravo rebalansa so bile izkazane potrebe na področju zagotavljanja sredstev za 

plačilo razlike v ceni vrtcev, subvencij najemnin, sredstev za sofinanciranje investicij za Zdravstveni 

dom Hrastnik, zaradi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev iz državnega proračuna, in na nekaterih 

drugih področjih. Prav tako so bile potrebne večje prerazporeditve znotraj posameznih oddelkov. 

Javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in občinski upravi je bilo potrebno 

zagotoviti dodatna sredstva za višji regres, saj je Vlada s sindikati podpisala nov dogovor, pri občinski 
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upravi pa tudi za pokrivanje nadomestnih zaposlitev. Dodatne potrebe po sredstvih je bilo možno 

zagotoviti z nekaterimi povečanji načrtovanih prihodkov ter z zmanjšanjem izdatkov za odplačevanje 

glavnic kreditov občine. 

S predlaganim rebalansom proračuna za leto 2019 so se načrtovani skupni proračunski odhodki in 

izdatki povečali za 96.721,05 €, ker so se za toliko povečali prihodki in prejemki. V predlaganem 

rebalansu pa so bile tudi spremembe med obema bilancama, saj so se v C bilanci izdatki zmanjšali za 

180.722,80 €, hkrati pa so se prejemki povečali za 10.000 €, zato so se za ta sredstva povečali odhodki v 

A bilanci. 

Gibanje načrtovanih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov povezanih s planskimi 

dokumenti proračuna je razvidno iz naslednjih dveh tabel. 

Tabela 3: Prihodki – proračuni Občine Hrastnik za leto 2019 

Bilanca prihodkov in prejemkov  Začasno financiranje 

2019 

Proračun  
2019 

Rebalans  
2019 

A - Bilanca prihodkov  1.637.766,00 9.446.629,09 9.533.350,14 

C - Račun financiranja  0 108.502,00 118.502,00 

D - Sredstva na računih  449.734,00 720.564,78 720.564,78 

SKUPAJ 2.087.500,00 10.275.695,87 10.372.416,92 

 
Tabela 4: Odhodki – proračuni Občine Hrastnik za leto 2019 

Bilanca odhodkov in izdatkov  Začasno financiranje 

2019 

Proračun  
2019 

Rebalans  
2019 

A - Bilanca odhodkov 2.015.440,00 9.999.547,00 10.276.991,58 

C - Račun financiranja  72.060,00 276.148,00 95.425,34 

SKUPAJ 2.087.500,00 10.275.695,00 10.372.416,92 

 

Letni cilji na področju investicij so razvidni iz Načrta razvojnih programov, vsebinsko pa so obrazloženi 

v obrazložitvah posebnega dela proračuna pri posameznih proračunskih postavkah in v obrazložitvah. 

Najpomembnejši cilji, ki smo jih želeli doseči v letu 2019 so bili vezani na: komunalno ureditev OIC med 

Steklarno in TKI Hrastnik, gradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Hrastnik, 

izdelavo projektov za izvajanje ukrepov celostne prometne strategije Občine Hrastnik na področju 

kolesarske infrastrukture, realizacijo izvedbe rekonstrukcije podvoza na Cesti Hermana Debelaka, 

prenovo in energetsko sanacijo objekta Trg borcev NOB 12, Dol pri Hrastniku, prenovo tržnice v 

Hrastniku – 1. faza, rekonstrukcijo in obnovo cestne infrastrukture, izvajanje ukrepov iz Načrta za 

kakovost zraka na območju Zasavja, nadaljevanje izgradnje infrastrukture za vodooskrbo, izgradnjo 

kanalizacije in kanalizacijskih priključkov. 

Občina Hrastnik je v proračunskem letu 2019 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v 

sprejetem proračunu, nato pa korigirala z rebalansom ter s prerazporeditvami proračuna in 

koriščenjem splošne proračunske rezervacije.  

Tako je v letu 2019 dosegla naslednje cilje:  

 zagotovila je financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je zadolžena in odgovorna,  

 prednostno je financirala investicije v teku,  

 delala na dokumentaciji in virih za novo načrtovane investicije,  

 racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi,  
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 skrbela je za skladen razvoj občine na vseh področjih.  

 

Projekti v letu 2019 so bili naslednji: 

 Komunalna ureditev OIC med Steklarno in TKI Hrastnik  

Projekt Komunalne ureditve OIC med Steklarno in TKI Hrastnik obravnava širše območje steklarske 

kolonije, ki je z že sedaj veljavnimi prostorskimi dokumenti in tudi novim OPN predvidena za rušenje in 

namenjena razvoju gospodarstva. V OPN Občine Hrastnik je območje opredeljeno kot gospodarska cona 

in predvideno za vzpostavitev območja namenjenega industriji, podjetništvu in obrti. V letu 2016 smo 

na osnovi geodetskega in geološkega elaborata,  izdelali projektne zasnove bodoče ureditve območja, v 

letu 2017 pa projekt odstranitve objektov v območju Kolonije in 24. 5. 2018 pridobili gradbeno 

dovoljenje. Za objekte Tki se je v letu 2018 preneslo lastništvo na Občino Hrastnik in zanje izdelala PZI 

dokumentacija za rušenje v skladu s spremenjenim gradbenim zakonom. Ločeno pa se izdeluje projekt 

PGD komunalne ureditve območja. V letu 2018 in 2019 so bile izdelane podrobne geološke raziskave 

terena, potrebne za dimenzioniranje podpornih konstrukcij, usklajevale so se trase in lokacije 

infrastrukturnih objektov (plin, elektrika) ter z DRSI dogovorilo, da le-ta pridobi projektno 

dokumentacijo in vzporedno z urejanjem OIC tudi izvede rekonstrukcijo regionalne ceste od RTP do 

Steklarne zaradi izboljšanja nivelete priključkov v obstoječo TKI in levi zavijalni pas v novo OIC. 

Realizacija projekta je pogojena z odločitvijo MGRT o potrditvi projekta v okviru 2. poziva za sklenitev 

Dogovora za razvoje regij in s tem zagotovitvi nepovratnih EU in državnih sredstev.  

 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 

Občina Hrastnik je pripravila projektno dokumentacijo za gradnjo še manjkajočega sekundarnega 

kanalizacijskega omrežja za realizacijo priključitve objektov na območjih, kjer trenutno možnosti 

navezave na sistem CČN še ni. Projekt izgradnje sekundarnega omrežja znotraj aglomeracije Hrastnik je 

vključen v nabor projektov za 2. Poziv za sklenitev Dogovora za razvoj regij, saj izpolnjuje razpisne 

pogoje. S tem se občina zavezuje doseči 98 % priključenost znotraj te aglomeracije do leta 2023. 

Projektna dokumentacija je izdelana in gradbeno dovoljenje pridobljeno 5. 11. 2018 za vsa ostala 

območja razen dela naselja Prapretno, kjer so predlagane trase gradnje kanalizacije še predmet 

potrjevanja na ARSO. V juniju 2018 je bila izdelana in potrjena investicijska dokumentacija. Izdelana je 

že tudi študija izvedljivosti projekta, ki je osnova za vlogo za dokončno potrditev na MOP. Projekt bo 

pripravljen na izvedbo v drugi polovici leta 2020. 

 

 Izvedba kanalizacijskih priključkov 

Na osnovi zgrajenega primarnega in delno tudi sekundarnega kanalizacijskega omrežja se vsako leto od 

leta 2009 dalje gradijo priključki izven cestnega telesa do posamezne parcele, ki niso bili del projekta 

Izgradnje CČN in kolektorskega omrežja ter obnavlja komunalna infrastruktura na odsekih gradenj. V 

letu 2019 smo izvajali priključke na že zgrajenem delu kanalizacijskega omrežja in hkrati zagotovili tudi 

obnovo komunalne infrastrukture na teh območjih Ceste 3. julija, Novega doma, Brnice, Partizanske 

ceste, Čeč, Ceste Emila Hamerška in Marnega. Aktivnosti in gradnja priključkov se načrtuje s ciljem čim 

večje stopnje priključenosti na centralni sistem čiščenja odplak, kar je zaveza občine izhajajoča iz 

sofinancerskih pogodb z RS. 

 

 Sanacija plazov in odprava posledic neurij 

Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih ukrepov 

za preprečevanje nadaljnjega plazenja.  

 

 Obnove in inv. vlaganja v GJS pokopališče 

V letu 2019 so bila sredstva v višini 11.474,56 EUR porabljena za urejanje potrebne infrastrukture na 

pokopališčih v upravljanju Občine Hrastnik.   

 

 



231 
 

 Subvencije cen oskrbe s pitno vodo 

V letu 2019 so bila porabljena sredstva postavke v višini 78.776,19 EUR za subvencioniranje cene 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne 

infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih 

javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2018, št. 354-40/2017, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik 

sprejel na 23. redni seji dne 15. 11. 2017, in Sklepa o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih 

javnih služb in subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2019, št. 354-56/2018, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik 

sprejel na 4. redni seji dne 28. 3. 2019.  

 

 Navezava Zasavja na AC 

Na osnovi podpisanega dogovora občin Hrastnik, Trbovlje, Prebold in Direkcije RS za infrastrukturo o 

skupnem pristopu k umestitvi trase ceste v prostor je bil v letu 2018 izpeljan postopek za izbiro 

Koordinatorja projekta (pravna oseba registrirana za prostorsko načrtovanje,…). Prvič je bil razpis 

neuspešen, saj ni prispela nobena prijava na objavo na portalu JN. Po ponovni objavi pa sta prispeli dve 

prijavi in po pregledu prijav je bil za koordinatorja izbran DRI Ljubljana. Postopke po pooblastilu  vodi 

občina Trbovlje. Realizacija programa v letu 2019 je znašala 5.320,14 €. 

 

 Posodabljanje evidenc nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč   

V letu 2019 je občina nadaljevala s posodabljanjem evidence nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 

(NUSZ), z namenom zagotovitve sodobne informacijske evidence, ki bo omogočala enostavno, hitro in 

zanesljivo urejanje podatkov o zavezancih za plačilo NUSZ ter večji pregled nad zazidanimi in 

nezazidanimi stavbnimi zemljišči v občini.  

 Rekonstrukcija podvoza na Cesti Hermana Debelaka 

Občina Hrastnik želi urediti nov dostop na Cesto Hermana Debelaka (Dirmajerjev hrib). Obstoječi 

podvoz je namenjen izven nivojskemu križanju lokalne krajevne ceste LK 123071, ceste Hermana 

Debelaka ter industrijskih železniških tirov postaje Hrastnik za oskrbovanje podjetij TKI Hrastnik in 

Steklarne Hrastnik. Lokalna cesta je namenjena dostopu do zaselka Dirmajerjev hrib. Obstoječi podvoz 

je širine približno 2,8 m in višine približno 3,1 m ter omogoča prevoznost zgolj osebnim vozilom in 

manjši kmetijski mehanizaciji, za interventna vozila pa je neprevozen. 

Sredstva programa so bila namenjena rekonstrukciji podvoza pod železniškimi tiri zaradi nujne 

ureditve dostopa na Cesto Hermana Debelaka, kjer obstoječi podvoz, razen osebnega, drugega prevoza 

ne omogoča. Projekt je načrtovan skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo s katero je tudi podpisan 

sporazum o sofinanciranju za zaprtje finančne konstrukcije. Izvajanje projekta je bilo zaradi 

dolgotrajnih postopkov pridobivanja dokumentacije prestavljeno v leto 2020, sredstva v višini 4.880,00 

EUR pa so bila v letu 2019 namenjena izdelavi investicijske dokumentacije. 

 

 Vlaganja v prenovo hrastniške tržnice 

Občina Hrastnik se je kot nosilec operacije Prenova tržnice v Hrastniku skupaj z dvema partnerjema 

(KSP Hrastnik, d.d., Društvo diabetikov Hrastnik) prijavila na 3. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje za 

črpanje sredstev iz EKSRP. Marca 2019 je prejela odločbo o pravici do sredstev v skupni višini 59.117,78 

EUR, projekt pa naj bi bil izveden do 5. 10. 2019. V tem letu so bila izvedena 4 izobraževanja o aroniji za 

različne ranljive skupine, nabavljene 4 lesene stojnice, 2 informativni tabli, izdelana projektna 

dokumentacija. Gradbeno obrtniška in instalacijska dela so se pričela izvajati šele novembra 2019 

(podaljšan rok izvajanja operacije do 28. 2. 2020). Predhodno sta bila izvedena dva javna naročila na 

Portalu javnih naročil (junij, julij 2019), kjer smo prejeli samo eno ponudbo, ponudbena cena pa je bila 

previsoka. Na tretje javno naročilo male vrednosti s pogajanji sta do 7. 11. 2019 prispeli dve ponudbi. 

GOI dela so se pričela izvajati konec 20. 11. 2019 do 23. 1. 2020. V sklopu teh del so se izvedla redna 

vzdrževalna dela (sanitarije, garderoba, pisarna, skladišče ter elektro in strojne instalacije). Vrednost 

operacije znaša 125.589,95 EUR (izvedba 1.faze del), v letu 2019 je bila plačana nabava tabel in 
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projektna dokumentacija v skupni višini 5.128,88 EUR. GOI dela in investicijski nadzor sta bila plačana v 

letu 2020. 

 Turistično informacijski center (TIC) Hrastnik 

KRC Hrastnik je nosilec projekta TIC Hrastnik, ki se je izvajal v dveh fazah, od 20. 2. 2018 do 6. 1. 2020. 

Občina Hrastnik in Bregar Bojan s.p. sta partnerja projekta. Vrednost projekta znaša 60.208,51 EUR, pri 

čemer naj bi prejeli 47.371,42 EUR iz EKSRP. V letu 2019 je TIC nadaljeval z izvajanjem nalog 

turističnega informatorja (stroški delovnega mesta – vodenja, sodelovanje na prireditvah, promocija 

kraja na sejmih,…). Nabavljeni sta bila 2 kolesa s čeladama in 4 lesene stojnice, izvedena sta bila 2 

rekreativna dogodka in 3 kulturni dogodki za ranljive skupine. V letu 2019 so bili pokriti stroški iz 

proračuna v znesku 28.140,26 EUR (stroški plač in oprema). 

 Sofinanciranje reševalnega vozila  

Sredstva v višini 114.589,20 EUR so se namenila za sofinanciranje nabave reševalnega in sicer NRV tip 

B, vključno z opremo za potrebe Zdravstvenega doma Hrastnik. Na osnovi prijave za sofinanciranje 

investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2019 smo s strani pristojnega 

ministrstva pridobili sredstva v višini 44.067,20 EUR. 

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO POSAMEZNIH 
PODROČJIH DEJAVNOSTI 
 

Prihodki proračuna Občine Hrastnik v letu 2019 

  
Prihodki proračuna so bili v letu 2019 realizirani v višini 8.864.739,92 EUR in so za 15 % pod planirano 

višino.  

Tabela 5: Realizacija prihodkov v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 – vse bilance 

Bilanca prihodkov in prejemkov  Realizacija 
2018 

Rebalans 
2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 

A - Bilanca prihodkov  9.731.644,75 9.533.350,14 7.863.665,87 0,82 
C - Račun financiranja  2.323.645,00 118.502,00 118.502,00 1 
D - Sredstva na računih  720.611,57 720.564,78 882.571,96 1,22 
SKUPAJ 12.775.901,32 10.372.416,92 8.864.739,83 0,85 

 
Odhodki proračuna Občine Hrastnik za leto 2019  
 
Odhodki proračuna so v letu 2019 realizirani v višini 7.774.830,93 EUR oziroma v 75 % planiranega 

proračuna. Realizacija izvršenih nalog iz proračuna pa je po načelu zaračunane realizacije višja od 

predstavljenega zneska. Podatek v bilanci stanja o neplačanih odhodkih nam namreč pove, da je večji 

del nalog sicer realiziranih, vendar se je plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2020. 

 

Tabela 6: Realizacija odhodkov v letu 2019 primerjavi z letom 2018  – vse bilance 

Bilanca odhodkov in izdatkov  Realizacija 
2018 

Rebalans 
2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 

A - Bilanca odhodkov 11.453.916,86 10.276.991,58 7.679.405,31 0,75 
C - Račun financiranja  763.333,28 95.425,34 95.425,62 1 
SKUPAJ 12.217.250,14 10.372.416,92 7.774.830,93 0,75 

 
V primerjavi s predhodnim letom je realizacija nižja tako na prihodkovni, kot na odhodkovni strani. V 

nadaljevanju prikazujemo realizacijo odhodkov v letu 2019 po posameznih področjih porabe. 
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4.1 OBČINSKI SVET 

 
Občinski svet se je redno sestajal na svojih rednih sejah ter sejah odborov in komisij. V letu 2019 je bilo 

opravljenih osem rednih in dve korespondenčni seji. Obravnaval ali odločal je o ključnih vprašanjih 

občine.  

 
Nagrade ter sejnine funkcionarjem in članom delovnih teles občinskega sveta, ki so zajete med »drugimi 

operativnimi odhodki« so se izplačevale v skladu s Pravilnikom o določanju plač in drugih prejemkov 

funkcionarjev, članom nadzornega odbora in volilne komisije in članom delovnih teles občinskega sveta 

občine Hrastnik ter na osnovi zapisnikov in liste prisotnosti.  

 

Tabela 7: Občinski svet – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni 

proračun 
2019 

Realizacija 
2019 

Nerealizirano 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

10   Občinski svet 132.187,40 108.005,72 24.181,68 81,71 

  01 POLITIČNI SISTEM 54.028,40 47.785,07 6.243,33 88,44 

  0101 Politični sistem 54.028,40 47.785,07 6.243,33 88,44 

  01019001 Dejavnost občinskega sveta 47.457,40 41.214,92 6.242,48 86,85 

  01019002 
Izvedba in nadzor volitev in 
referendumov 6.571,00 6.570,15 0,85 99,99 

  04 

SKUPNE ADMINISTRATIVNE 
SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 20.859,00 18.158,46 2.700,54 87,05 

  0401 Kadrovska uprava 15.534,00 15.533,30 0,70 100,00 

  04019001 Vodenje kadrovskih zadev 15.534,00 15.533,30 0,70 100,00 

  0403 Druge skupne administrativne službe 5.325,00 2.625,16 2.699,84 49,30 

  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.325,00 2.625,16 2.699,84 49,30 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.500,00 1.406,23 93,77 93,75 

  0601 

Delovanje na področju lokalne 
samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni 1.500,00 1.406,23 93,77 93,75 

  06019002 
Nacionalno združenje lokalnih 
skupnosti 1.500,00 1.406,23 93,77 93,75 

  18 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 55.800,00 40.655,96 15.144,04 72,86 

  1803 Programi v kulturi 55.800,00 40.655,96 15.144,04 72,86 

  18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 55.800,00 40.655,96 15.144,04 72,86 

      132.187,40 108.005,72 24.181,68 81,71 

 

Odhodki za delo občinskega sveta so razčlenjeni po posameznih postavkah in realizirani v 81,71 %.  

 

Na področju političnega sistema se je program izvršil 88,44 % glede na veljavni proračun. Znotraj 

področja sta se realizirala dva podprograma, tj. 01019001 - Dejavnost občinskega sveta (88,85 %) in 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov (99,99 %).  

 

Prav tako je na področju Skupne administrativne službe in splošne javne storitve realizacija potekala na 

dveh podprogramih, in sicer 04019001 - Vodenje kadrovskih zadev, kjer je bila realizacija 100 % in 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti  s 49,30 % realizacijo. 

 

Na področju lokalne samouprave se je izvršil en podprogram, 06019002 - Nacionalno združenje 

lokalnih skupnosti, v 93,75 % glede na veljavni proračun in na področju kulture, športa in nevladnih 

organizacij podprogram 18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura v 72,86 %.  
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Uporabnik neplačanih zapadlih kratkoročne obveznosti  na dan 31. 12. 2019 ni imel. Neplačane 

nezapadle kratkoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2019 znašale 9.508,26 EUR. (2015: 2.445,92 EUR, 

2016: 7.840,78 EUR, 2017: 6.251,25 EUR, 2018: 11.258,41 EUR). 

4.2 NADZORNI ODBOR 

 
Za nadzorni odbor so bila sredstva realizirana v 76,29 %. Tudi pri nadzornem odboru je realizacija 

odvisna od števila opravljenih nadzorov oziroma sej.  

 
Tabela 8: Nadzorni odbor – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun 

2019 
Realizacija 2019 Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

20   Nadzorni odbor 3.500,00 2.670,22 829,78 76,29 

  02 
EKONOMSKA IN FISKALNA 
ADMINISTRACIJA 3.500,00 2.670,22 829,78 76,29 

  0203 Fiskalni nadzor 3.500,00 2.670,22 829,78 76,29 

  02039001 
Dejavnost nadzornega 
odbora 3.500,00 2.670,22 829,78 76,29 

      3.500,00 2.670,22 829,78 76,29 

 
Uporabnik na dan 31. 12. 2019 nima neplačanih zapadlih oz. nezapadlih obveznosti.  

4.3 ŽUPAN  

 
Za dejavnost župana in podžupanov so bila sredstva realizirana v 96,41 %. 

 
Na področju političnega sistema se je, glede na veljavni proračun, program izvršil v 96,41 %. Znotraj 

področja se je realiziral podprogram  01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.   

Na področju Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je realizacija potekala na dveh 

podprogramih, in sicer 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti (100 %) in 04039002 - Izvedba 

protokolarnih dogodkov (72,21  %). 

 

Tabela 9: Župan – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun 

2019 
Realizacija 

2019 
Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

30   Župan 90.081,63 83.020,40 7.061,23 92,16 

  01 POLITIČNI SISTEM 64.381,63 62.073,23 2.308,40 96,41 

  0101 Politični sistem 64.381,63 62.073,23 2.308,40 96,41 

  01019003 Dejavnost župana in podžupanov 64.381,63 62.073,23 2.308,40 96,41 

  04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 25.700,00 20.947,17 4.752,83 81,51 

  0403 Druge skupne administrativne službe 25.700,00 20.947,17 4.752,83 81,51 

  04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.600,00 8.600,00 0,00 100,00 

  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 17.100,00 12.347,17 4.752,83 72,21 

      90.081,63 83.020,40 7.061,23 92,16 

 

Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni imel neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti. Neplačane 

nezapadle kratkoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2019 znašale 3.888,95 EUR (2015: 5.372,35 EUR, 

2016: 5.289,73 EUR, 2017: 3.443,42 EUR, 2018: 4.749,67 EUR). 



235 
 

4.4 OBČINSKA UPRAVA 

 
Občinska uprava je v letu 2019 opravljala naloge lokalne samouprave z 21 zaposlenimi. Izvajale so se 

razne investicije, sprejeti so bili novi odloki in pravilniki, kar je terjalo napore vseh zaposlenih. Občinska 

uprava Občine Hrastnik je organizirana enovito, z oddelki.  

4.4.1 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 

 
Tabela 10: Oddelek za splošne zadeve – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni 

proračun 
2019 

Realizacija 
2019 

Nerealizirano 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

40   Občinska uprava - Oddelek za splošne zadeve 1.525.113,03 1.431.281,26 93.831,77 93,85 

  04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE 
JAVNE STORITVE 156.110,51 138.578,15 17.532,36 88,77 

  0403 Druge skupne administrativne službe 156.110,51 138.578,15 17.532,36 88,77 

  04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 54.750,00 54.650,00 100,00 99,82 

  04039003 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim 
premoženjem 101.360,51 83.928,15 17.432,36 82,80 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.062.710,52 1.031.113,13 31.597,39 97,03 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 267.604,00 260.983,04 6.620,96 97,53 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 267.604,00 260.983,04 6.620,96 97,53 

  0603 Dejavnost občinske uprave 795.106,52 770.130,09 24.976,43 96,86 

  06039001 Administracija občinske uprave 752.154,52 737.830,43 14.324,09 98,10 

  06039002 
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprave 42.952,00 32.299,66 10.652,34 75,20 

  07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 226.802,00 225.681,54 1.120,46 99,51 

  0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 226.802,00 225.681,54 1.120,46 99,51 

  07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.550,00 10.007,44 1.542,56 86,64 

  07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 215.252,00 215.674,10 -422,10 100,20 

  16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 53.580,00 10.849,68 42.730,32 20,25 

  1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 53.580,00 10.849,68 42.730,32 20,25 

  16029002 
Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in 
narave 53.580,00 10.849,68 42.730,32 20,25 

  18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 7.250,00 7.250,00 0,00 100,00 

  1805 Šport in prostočasne aktivnosti 7.250,00 7.250,00 0,00 100,00 

  18059002 Programi za mladino 7.250,00 7.250,00 0,00 100,00 

  20 SOCIALNO VARSTVO 18.660,00 17.808,76 851,24 95,44 

  2004 Izvajanje programov socialnega varstva 18.660,00 17.808,76 851,24 95,44 

  20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 18.660,00 17.808,76 851,24 95,44 

      1.525.113,03 1.431.281,26 93.831,77 93,85 

 
Na oddelku za splošne zadeve so bili odhodki, glede na veljavni proračun, realizirani v 93,85 %. 

Na področju Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je realizacija potekala na dveh 

podprogramih in sicer 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov (99,82 %) in 04039003 - 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem (82,80 %). 

 

Področje Lokalne samouprave se je v letu 2019 izvršil v 97,03 %. Znotraj programa je potekala 

realizacija na treh podprogramih, in sicer na 06029001 - Delovanje ožjih delov občin in zvez občin 

(97,53 %), 06039001 - Administracija občinske uprave (98,10 %) in 06039002 - Razpolaganje in 

upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave (75,20 %). V okviru navedenega 

področja proračunske porabe največji znesek predstavljajo plače. 
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Na področju Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih je realizacija potekala na dveh podprogramih in 

sicer 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč (86,64 %) in 07039002 - 

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč (100,20 %). 

 

Področje Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se je v letu 2019 izvršil v 20,25 %. 

Znotraj programa je potekala realizacija na podprogramu 16029002 - Nadzor nad prostorom, 

onesnaževanjem okolja in narave. 

 

Področje Kultura, šport in nevladne organizacije je bila realizirana v 100 % in se je izvrševala na 

podprogramu 18059002 - Programi za mladino. 

 

Znotraj programa Socialno varstvo se je izvajal podprogram 20049006 - Socialno varstvo drugih 

ranljivih skupin in je bil glede na veljavni proračun izvršen v 95,44 %. 

Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni imel neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti. Neplačane 

nezapadle kratkoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2019 znašale 32.179,11 EUR (2015: 32.599,84 EUR, 

2016: 26.167,15 EUR, 2017: 29.845,15, EUR, 2018: 23.665,72 EUR). 

4.4.2 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 

 
Tabela 11: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun 

2019 
Realizacija 2019 Nerealizirano Indeks 5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

41   
Občinska uprava - Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo 4.460.283,98 4.244.231,28 216.052,70 95,16 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 41.453,00 41.412,43 40,57 99,90 

  0601 
Delovanje na področju lokalne samouprave 
ter koordinacija vladne in lokalne ravni 41.453,00 41.412,43 40,57 99,90 

  06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 41.453,00 41.412,43 40,57 99,90 

  10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 48.419,00 48.397,99 21,01 99,96 

  1003 Aktivna politika zaposlovanja 48.419,00 48.397,99 21,01 99,96 

  10039001 Povečanje zaposljivosti 48.419,00 48.397,99 21,01 99,96 

  11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 16.000,00 16.000,00 0,00 100,00 

  1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 16.000,00 16.000,00 0,00 100,00 

  11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 16.000,00 16.000,00 0,00 100,00 

  12 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 146.799,36 146.799,36 0,00 100,00 

  1206 
Urejanje področja učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije 146.799,36 146.799,36 0,00 100,00 

  12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 146.799,36 146.799,36 0,00 100,00 

  14 GOSPODARSTVO 78.828,33 73.440,41 5.387,92 93,16 

  1402 
Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti 42.000,00 41.396,17 603,83 98,56 

  14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 42.000,00 41.396,17 603,83 98,56 

  1403 
Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva 36.828,33 32.044,24 4.784,09 87,01 

  14039001 Promocija občine 675,00 675,00 0,00 100,00 

  14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 36.153,33 31.369,24 4.784,09 86,77 

  15 
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 590,00 583,57 6,43 98,91 

  1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 590,00 583,57 6,43 98,91 

  15059001 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in 
varstvo naravnih vrednot 590,00 583,57 6,43 98,91 

  16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 448.969,12 276.939,71 172.029,41 61,68 
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DEJAVNOST 

  1603 Komunalna dejavnost 99.687,64 9.986,63 89.701,01 10,02 

  16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 600,00 269,00 331,00 44,83 

  16039005 Druge komunalne dejavnosti 99.087,64 9.717,63 89.370,01 9,81 

  1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 349.281,48 266.953,08 82.328,40 76,43 

  16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 166.360,00 85.766,03 80.593,97 51,55 

  16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 182.921,48 181.187,05 1.734,43 99,05 

  17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 276.454,20 274.892,91 1.561,29 99,44 

  1702 Primarno zdravstvo 134.089,20 132.643,81 1.445,39 98,92 

  17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 134.089,20 132.643,81 1.445,39 98,92 

  1705 
Zdravila in ortopedski pripomočki ter 
lekarniška dejavnost 12.815,00 12.815,00 0,00 100,00 

  17059001 Lekarniška dejavnost 12.815,00 12.815,00 0,00 100,00 

  1707 Drugi programi na področju zdravstva 129.550,00 129.434,10 115,90 99,91 

  17079001 Nujno zdravstveno varstvo 115.900,00 115.844,38 55,62 99,95 

  17079002 Mrliško ogledna služba 13.650,00 13.589,72 60,28 99,56 

  18 
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 729.401,30 710.848,67 18.552,63 97,46 

  1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.000,00 5.134,13 865,87 85,57 

  18029001 Nepremična kulturna dediščina 2.000,00 1.134,13 865,87 56,71 

  18029002 Premična kulturna dediščina 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00 

  1803 Programi v kulturi 377.619,00 363.907,95 13.711,05 96,37 

  18039001 Knjižničarstvo in založništvo 205.379,00 194.477,67 10.901,33 94,69 

  18039003 Ljubiteljska kultura 34.000,00 34.000,00 0,00 100,00 

  18039005 Drugi programi v kulturi 138.240,00 135.430,28 2.809,72 97,97 

  1804 Podpora posebnim skupinam 12.600,00 12.600,00 0,00 100,00 

  18049001 Programi veteranskih organizacij 7.700,00 7.700,00 0,00 100,00 

  18049004 Programi drugih posebnih skupin 4.900,00 4.900,00 0,00 100,00 

  1805 Šport in prostočasne aktivnosti 333.182,30 329.206,59 3.975,71 98,81 

  18059001 Programi športa 263.132,30 259.522,56 3.609,74 98,63 

  18059002 Programi za mladino 70.050,00 69.684,03 365,97 99,48 

  19 IZOBRAŽEVANJE 1.801.564,58 1.784.024,26 17.540,32 99,03 

  1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.052.609,84 1.052.482,27 127,57 99,99 

  19029001 Vrtci 1.052.609,84 1.052.482,27 127,57 99,99 

  1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 517.668,74 504.973,06 12.695,68 97,55 

  19039001 Osnovno šolstvo 487.233,74 474.538,06 12.695,68 97,39 

  19039002 Glasbeno šolstvo 30.435,00 30.435,00 0,00 100,00 

  1905 Drugi izobraževalni programi 7.833,00 7.833,00 0,00 100,00 

  19059001 Izobraževanje odraslih 7.833,00 7.833,00 0,00 100,00 

  1906 Pomoči šolajočim 223.453,00 218.735,93 4.717,07 97,89 

  19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 201.213,00 197.363,28 3.849,72 98,09 

  19069003 Štipendije 22.240,00 21.372,65 867,35 96,10 

  20 SOCIALNO VARSTVO 871.805,09 870.891,97 913,12 99,90 

  2002 Varstvo otrok in družine 9.190,00 9.150,00 40,00 99,56 

  20029001 Drugi programi v pomoč družini 9.190,00 9.150,00 40,00 99,56 

  2004 Izvajanje programov socialnega varstva 862.615,09 861.741,97 873,12 99,90 

  20049001 Centri za socialno delo 5.400,00 4.950,00 450,00 91,67 

  20049002 Socialno varstvo invalidov 67.352,84 67.352,83 0,01 100,00 

  20049003 Socialno varstvo starih 485.302,25 485.944,72 -642,47 100,13 

  20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 284.560,00 283.494,42 1.065,58 99,63 

  20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 

      4.460.283,98 4.244.231,28 216.052,70 95,16 
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Na oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo so bili odhodki, glede na veljavni proračun, 

realizirani v 95,16 %. 

 
Področje Lokalne samouprave se je v letu 2019 izvršil v 99,90 %. Znotraj programa Delovanje na 

področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je potekala realizacija na 

podprogramu 06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti. 

 
Na področju Trg dela in delovni pogoji se v programu Aktivna politika zaposlovanja, znotraj 

podprograma 10039001 - Povečanje zaposljivosti, izvršilo v 99,96 % veljavnega proračuna.  

Na področju Kmetijstva, gozdarstva in ribištva se je podprogram 11029001 - Strukturni ukrepi v 

kmetijstvu in živilstvu v letu 2019 izvršili v 100 %, prav tako podprogram 12069001 - Spodbujanje rabe 

obnovljivih virov energije, ki spada pod področje Pridobivanja in distribucija energetskih surovin. 

Področje Gospodarstvo se je v letu 2019 izvršil v 93,16 %. Znotraj programa je potekala realizacija na 

treh podprogramih, in sicer na 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, ki je bil realiziran 

v 98,56 %, 14039001 - Promocija občine s 100 % realizacijo in 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma 

in gostinstva s 86,77 % realizacijo glede na plan. Realizacija je bila na podprogramu - Spodbujanje 

razvoja turizma in gostinstva nižja za 13,91 %, ker je v letu 2019 bila načrtovana nabava novih 5 - 6 

turističnih označevalnih tabel  (lamel) v obstoječe ogrodje v višini 1.200,00 EUR. Postopki so se ustavili, 

ker je dogovorjeno, da Oddelek za prostor, okolje in GJS prevzame celostno podobo označevanja na 

območju Hrastnik. Za delovanje TIC Hrastnik je v sklopu izvajanja projekta realizacija nižja za 1,67 %, 

ker so bili stroški izvajanja posameznih nalog nižji od načrtovanih (za 1.213,07 EUR). Nižja realizacija 

stroškov je bila na področju delovanja TIC v sklopu materialnih in drugih stroškov, ki niso del operacije 

(telefon, internet, pisarniški material, spominki, …). V letu 2019 se je zamenjal paket za telefonske 

storitve, ipd. (znižanje stroškov). 

V 98,91 % je bilo realizirano področje Varovanje okolja in naravne dediščine v sklopu katerega smo 

izvajali podprogram 15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. 

 

Na področju Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost so se programi in 

podprogrami, glede na veljavni proračun, realizirali v 61,68 %. Poraba se je znotraj programa realizirala 

na štirih podprogramih in sicer 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost (44,83 %), 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti (9,81 %), 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

(51,55 %) in 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju (99,05 %).  Podprogram Druge 

komunalne dejavnosti je realiziran v manjšem obsegu saj se je projekt Prenova tržnice v Hrastniku 

pričel izvajati v začetku leta 2019. V tem letu so bila izvedena tri javna naročila za izvedbo gradbeno 

obrtniških del. V tretjem javnem naročilu je bila s pogajanji sklenjena pogodbena vrednost pod 

100.000,00 EUR (20. 11. 2019).  Dela so se pričela izvajati šele konec novembra 2019, prve fakture so 

prispele konec decembra 2019 in so zapadle v plačilo v januarju 2020. V podprogramu spodbujanje 

stanovanjske gradnje so planirana sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti 

Občine Hrastnik. Vzdrževanje se je vršilo na osnovi prioritet, ki so jih pripravili upravniki in sicer za 

posege, ki jih je bilo v letu 2019 potrebno nujno izvršiti na posameznih stanovanjskih objektih. Pri tem 

pa gre tako za prenovo skupnih delov in naprav večstanovanjskih objektov, kot tudi prenovo 

posameznih stanovanj.  Poleg tega vzdrževanja se je načrtovalo še  zagotavljanje lastniškega deleža 

občine za obnovo fasade na 3 objektih, vendar so se  večinski lastniki odločili, da bodo dela izvršili v letu 

2020, zato je bila realizacija nižja kot je bila planirana. Prav tako smo imeli v proračunu planirana 

sredstva za nakup 2 stanovanj do katerih pa ni prišlo (ponudba stanovanj ni ustrezala našim potrebam).  

V letu 2019 smo v okviru podprograma Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost poravnali stroške 

najemnin za osem socialnih grobov. Planirali smo še izdelavo  napisov pokojnikov na spomenike, ki pa 

jih ni bilo potrebno opraviti, zato je bila realizacija nižja od planirane. 

Prav tako se je znotraj področja Zdravstveno varstvo realizirala poraba na štirih podprogramih. 

Realizacija področja je bila 99,44 %, po podprogramih pa: 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov v 
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98,92 %, na podprogramu 17059001 - Lekarniška dejavnost s 100 % realizacijo, 17079001 - Nujno 

zdravstveno varstvo realizirano v 99,95 % in 17079002 - Mrliško ogledna služba v 99,56 %. 

 
V sklopu področja Kultura, šport in nevladne organizacije smo realizirali porabo na devetih 

podprogramih. Realizacija je bila 97,46 %.  100 % realizacijo beležimo na podprogramih 18029002 - 

Premična kulturna dediščina, 18039003 - Ljubiteljska kultura, 18049001 - Programi veteranskih 

organizacij in 18049004 - Programi drugih posebnih skupin. V 99,48 % je bil realiziran podprogram 

18059002 - Programi za mladino, 18059001 - Programi športa v 98,63 %. V 94,69 % in 97,97 % sta bila 

realizirana podprograma 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo ter 18039005 - Drugi programi v 

kulturi. Najnižji delež realizacije beležimo na podprogramu 18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

(56,71 %). V okviru te postavke so se zagotovila sredstva za vzdrževanje spominskih obeležij in 

hortikulturno ureditev le teh, v spomladanskem in jesenskem času. Večjih vzdrževanj spominskih 

obeležij pa ni bilo potrebno izvesti, zato je bila realizacija manjša od planirane. 

Na področju Izobraževanja je bilo v sklopu oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo realizirano 

99,03 % porabe. Znotraj programa je potekala realizacija na šestih podprogramih: 19029001 – Vrtci 

(99,99 %), 19039001 - Osnovno šolstvo (97,39 %), 19039002 - Glasbeno šolstvo (100 %), 19059001 - 

Izobraževanje odraslih (100 %), 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu (98,09 %), 19069003 – 

Štipendije (96,10 %).  

 
Program Socialnega varstva je bil realiziran v 99,90 %. Znotraj programa je potekala realizacija na šestih 

podprogramih: 20029001 - Drugi programi v pomoč družini (99,56 %), 20049001 - Centri za socialno 

delo (91,67 %), 20049002 - Socialno varstvo invalidov (100 %), 20049003 -  Socialno varstvo starih 

(100,13 %), 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih (99,63 %), 20049006 - Socialno varstvo 

drugih ranljivih skupin (100 %). Največ sredstev v sklopu programa je bilo namenjenih oskrbninam 

(podprogram Socialno varstvo starih).  

 
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo izkazuje na dan 31. 12. 2019 neplačane zapadle 

obveznosti v višini 17.402,76 EUR (2018: 21.927,11 EUR, 2017: 20.852,24 EUR, 2016: 32.865,19 EUR, 

2015: 52.814,60 EUR). Obveznosti na dan 31. 12. 2019 so ostale odprte zaradi višjih stroškov od 

planiranih. Poravnane so bile v januarju 2020. 

 

Neplačane nezapadle kratkoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2019 znašale 325.251,51 EUR (2015: 

409.078,94 EUR, 2016: 416.499,64 EUR, 2017: 1.243.612,91, EUR, 2018: 423.847,94 EUR). Valute 

obveznosti so bile v januarju oziroma februarju 2020. 

4.4.3 ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE 

 
Na oddelku za prostor, okolje in javne gospodarske službe so bili odhodki, glede na veljavni proračun, 

realizirani v 42,82 %. 

 

Tabela 12: Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni 

proračun 2019 
Realizacija 

2019 
Nerealizirano Indeks 5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

42   
Občinska uprava - Oddelek za prostor, 
okolje in javne gospodarske službe 3.687.962,72 1.579.031,29 2.108.931,43 42,82 

  04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.160,00 4.812,96 347,04 93,27 

  0402 Informatizacija uprave 5.160,00 4.812,96 347,04 93,27 

  04029002 Elektronske storitve 5.160,00 4.812,96 347,04 93,27 

  11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 3.700,00 3.565,32 134,68 96,36 

  1104 Gozdarstvo 3.700,00 3.565,32 134,68 96,36 
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  11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 3.700,00 3.565,32 134,68 96,36 

  12 
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 
ENERGETSKIH SUROVIN 11.707,00 3.923,13 7.783,87 33,51 

  1202 
Urejanje, nadzor in oskrba na področju 
proizvodnje in distribucije električne energije 11.707,00 3.923,13 7.783,87 33,51 

  12029001 Oskrba z električno energijo 11.707,00 3.923,13 7.783,87 33,51 

  13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 
IN KOMUNIKACIJE 809.860,00 567.360,24 242.499,76 70,06 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 809.860,00 567.360,24 242.499,76 70,06 

  13029001 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest 381.200,00 380.522,07 677,93 99,82 

  13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 277.000,00 54.948,65 222.051,35 19,84 

  13029003 Urejanje cestnega prometa 38.460,00 26.517,46 11.942,54 68,95 

  13029004 Cestna razsvetljava 113.200,00 105.372,06 7.827,94 93,08 

  15 
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 662.965,05 264.661,27 398.303,78 39,92 

  1502 
Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in 
nadzor 662.965,05 264.661,27 398.303,78 39,92 

  15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 106.792,81 267,91 106.524,90 0,25 

  15029002 Ravnanje z odpadno vodo 556.172,24 264.393,36 291.778,88 47,54 

  16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.135.570,67 677.979,22 1.457.591,45 31,75 

  1602 
Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija 1.502.754,98 152.734,40 1.350.020,58 10,16 

  16029001 
Urejanje in nadzor na področju geodetskih 
evidenc 17.000,00 16.835,00 165,00 99,03 

  16029002 
Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem 
okolja in narave 4.425,00 4.241,76 183,24 95,86 

  16029003 Prostorsko načrtovanje 1.481.329,98 131.657,64 1.349.672,34 8,89 

  1603 Komunalna dejavnost 632.815,69 525.244,82 107.570,87 83,00 

  16039001 Oskrba z vodo 254.780,69 225.004,36 29.776,33 88,31 

  16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 27.400,00 11.874,54 15.525,46 43,34 

  16039003 Objekti za rekreacijo 80.000,00 79.999,78 0,22 100,00 

  16039004 Praznično urejanje naselij 31.000,00 30.974,65 25,35 99,92 

  16039005 Druge komunalne dejavnosti 239.635,00 177.391,49 62.243,51 74,03 

  23 
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 59.000,00 56.729,15 2.270,85 96,15 

  2302 
Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primerih nesreč 59.000,00 56.729,15 2.270,85 96,15 

  23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 59.000,00 56.729,15 2.270,85 96,15 

      3.687.962,72 1.579.031,29 2.108.931,43 42,82 

 

Na področju Skupne administrativne službe in splošne javne storitve je realizacija potekala na 

podprogramu 04029002 - Elektronske storitve (93,27 %). V sklopu področja Kmetijstvo, gozdarstvo in 

ribištvo je bil podprogram 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest realiziran v 96,36 

%.Podprogram 12029001 - Oskrba z električno energijo, področja  Pridobivanje in distribucija 

energetskih surovin, je bil v letu 2019 realiziran v 33,51 %.  

 
Program Promet, prometna infrastruktura in komunikacije je bil realiziran v 70,06 %. Znotraj programa 

je potekala realizacija na štirih podprogramih: 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 

cest (99,82 %), 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (19,84 %), 13029003 - 

Urejanje cestnega prometa (68,95 %), 13029004 - Cestna razsvetljava (93,08 %). Največ sredstev v 

sklopu programa je bilo namenjenih upravljanju in tekočem vzdrževanju občinskih cest. 

 
V sklopu programa Varovanje okolja in naravne dediščine je potekala realizacija na dveh podprogramih 

v skupni realizaciji 39,92 %. Podprogram 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki je bil realiziran v 

0,25 %, podprogram 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo pa v 47,54 %. 
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Na področju Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost je realizacija, v primerjavi z 

veljavnim planom, 31,75 %. Znotraj področij in programov se je poraba realizirala na osmih 

podprogramih: 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc (99,03 %), 16029002 - 

Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave (95,86 %), 16029003 - Prostorsko 

načrtovanje (8,89 %), 16039001 - Oskrba z vodo (88,31 %), 16039002 - Urejanje pokopališč in 

pogrebna dejavnost (43,34 %), 16039003 - Objekti za rekreacijo (100 %), 16039004 - Praznično 

urejanje naselij (99,92 %), 16039005 - Druge komunalne dejavnosti (74,03 %). Znotraj področja se je 

največ sredstev porabilo na podprogramu Oskrba z vodo.  

 
Področje Intervencijski programi in obveznosti je bil na podprogramu 23029002 - Posebni programi 

pomoči v primerih nesreč realiziran v 96,15 % veljavnega proračuna. 

 
Oddelek za prostor, okolje in javne gospodarske službe na zadnji dan  leta 2019 ne izkazuje neplačane 

zapadlih obveznosti. Neplačane nezapadle kratkoročne obveznosti so na dan 31. 12. 2019 znašale 

201.815,46 EUR (2015: 154.485,06 EUR, 2016: 179.515,59 EUR, 2017: 250.933,43, EUR, 2018: 

293.105,85 EUR). Valute obveznosti so bile v januarju oziroma februarju 2020. 

4.4.4 ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE 

 
Tabela 13: Oddelek za proračun in finance – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni 

proračun: 
2019/5 

Realizacija 
2019 

Nerealizirano 
Indeks 

5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

43   
Občinska uprava - Oddelek za proračun in 
finance 108.800,94 99.347,98 9.452,96 91,31 

  02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 3.980,00 2.853,07 1.126,93 71,69 

  0202 Urejanje na področju fiskalne politike 3.980,00 2.853,07 1.126,93 71,69 

  02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 3.980,00 2.853,07 1.126,93 71,69 

  22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 8.600,00 3.846,90 4.753,10 44,73 

  2201 Servisiranje javnega dolga 8.600,00 3.846,90 4.753,10 44,73 

  22019001 
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domače zadolževanje 6.600,00 3.846,90 2.753,10 58,29 

  22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 

  23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 96.220,94 92.648,01 3.572,93 96,29 

  2302 
Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primerih nesreč 92.648,00 92.648,01 -0,01 100,00 

  23029001 Rezerva občine 92.648,00 92.648,01 -0,01 100,00 

  2303 Splošna proračunska rezervacija 3.572,94 0,00 3.572,94 0,00 

  23039001 Splošna proračunska rezervacija 3.572,94 0,00 3.572,94 0,00 

      108.800,94 99.347,98 9.452,96 91,31 

 
Na oddelku za proračun in finance so bili odhodki, glede na veljavni proračun, realizirani v 91,31 %. 

Znotraj treh programov, Ekonomska in fiskalna administracija, Servisiranje javnega dolga ter 

Intervencijski programi in obveznosti, se je poraba realizirala na treh podprogramih: 02029001 - 

Urejanje na področju fiskalne politike (71,69 %), 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja 

izvrševanja proračuna - domače zadolževanje (58,29 %) in 23029001 - Rezerva občine (100 %). Na 

dveh podprogramih, 22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom in 23039001 - Splošna 

proračunska rezervacija, realizacije ni bilo. Največ sredstev se je porabilo na podprogramu Rezerva 

občine. 
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4.5 KRAJEVNE SKUPNOSTI 

4.5.1 KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK 

 
Tabela 14: Krajevna skupnost Rudnik – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija: 2019 Nerealizirano Indeks 5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

50   Krajevna skupnost Rudnik 2.102,00 1.289,47 812,53 61,34 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.828,00 1.289,47 538,53 70,54 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov 
občin in zvez občin 1.828,00 1.289,47 538,53 70,54 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.828,00 1.289,47 538,53 70,54 

  13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 274,00 0,00 274,00 0,00 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 274,00 0,00 274,00 0,00 

  13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 274,00 0,00 274,00 0,00 

      2.102,00 1.289,47 812,53 61,34 

 

Programi KS Rudnik so bili realizirani v 61,34 %. Znotraj programa Lokalna samouprava se je poraba v 

70,54 % realizirala na podprogramu 06029001 - Delovanje ožjih delov občin. Potreb po tekočem 

vzdrževanje občinskih cest v letu 2019 ni bilo. Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni imel ne neplačanih 

zapadlih kratkoročnih obveznosti, ne neplačanih nezapadlih obveznosti. 

4.5.2 KRAJEVNA SKUPNOST STEKLARNA 

 
Tabela 15: Krajevna skupnost Steklarna– odhodki po programski klasifikaciji 

P
U 

PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija 

2019 
Nerealiziran

o 
Indeks 5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

51   Krajevna skupnost Steklarna 6.441,00 4.599,11 1.841,89 71,40 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.582,00 4.541,16 40,84 99,11 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih 
delov občin in zvez občin 4.582,00 4.541,16 40,84 99,11 

  
0602900
1 Delovanje ožjih delov občin 4.582,00 4.541,16 40,84 99,11 

  13 
PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.859,00 57,95 1.801,05 3,12 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 1.859,00 57,95 1.801,05 3,12 

  
1302900
1 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 1.859,00 57,95 1.801,05 3,12 

      6.441,00 4.599,11 1.841,89 71,40 

 

Programi KS Steklarna so bili realizirani v 71,40 %. Znotraj dveh programov, Lokalna samouprava ter 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, se je poraba realizirala na dveh podprogramih: 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin (99,11 %) in 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 

občinskih cest (3,12 %). Potrebe po tekočem vzdrževanje občinskih cest so bile minimalne. 

 

Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni izkazoval ne neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti, neplačane 

nezapadle obveznosti so bile izkazane v višini 179,51 EUR. Odprte postavke so že bile poravnane. 

4.5.3 KRAJEVNA SKUPNOST DOL PRI HRASTNIKU 
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Tabela 16: Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku– odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija: 

2019 
Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

52   Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku 5.965,00 3.719,60 2.245,40 62,36 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.826,00 2.834,49 991,51 74,08 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 3.826,00 2.834,49 991,51 74,08 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.826,00 2.834,49 991,51 74,08 

  13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 2.139,00 885,11 1.253,89 41,38 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 2.139,00 885,11 1.253,89 41,38 

  13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.139,00 885,11 1.253,89 41,38 

      5.965,00 3.719,60 2.245,40 62,36 

 

Programi KS Dol pri Hrastniku so bili realizirani v 62,36 %. Znotraj dveh programov, Lokalna 

samouprava ter Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, se je poraba realizirala na dveh 

podprogramih: 06029001 - Delovanje ožjih delov občin (74,08 %) in 13029001 - Upravljanje in tekoče 

vzdrževanje občinskih cest (41,38 %). 

 

Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni izkazoval ne neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti, neplačane 

nezapadle obveznosti so bile izkazane v višini 51,80 EUR. Odprte postavke so v letu 2020 že bile 

poravnane. 

4.5.4 KRAJEVNA SKUPNOST MARNO 

 
Tabela 17: Krajevna skupnost Marno– odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija: 

2019 
Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

53   Krajevna skupnost Marno 40.392,00 26.587,44 13.804,56 65,82 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.535,00 5.400,30 134,70 97,57 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 5.535,00 5.400,30 134,70 97,57 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.535,00 5.400,30 134,70 97,57 

  13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 34.857,00 21.187,14 13.669,86 60,78 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 34.857,00 21.187,14 13.669,86 60,78 

  13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 657,00 0,00 657,00 0,00 

  13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 34.200,00 21.187,14 13.012,86 61,95 

      40.392,00 26.587,44 13.804,56 65,82 

 
Programa KS Marno sta bila realizirani v 65,82 %. Znotraj dveh programov, Lokalna samouprava ter 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, se je poraba realizirala na dveh podprogramih: 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin (97,57 %) in 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 

občinskih cest (60,78 %). Realizacija je nižja od planirane saj potreb po tekočem vzdrževanje občinskih 

cest v letu 2019 ni bilo. 

Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni izkazoval ne neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti, neplačane 

nezapadle obveznosti so bile izkazane v višini 555,10 EUR. Odprte postavke so v letu 2020 že bile 

poravnane. 
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4.5.5 KRAJEVNA SKUPNOST TURJE-GORE 

 
Tabela 18: Krajevna skupnost Turje – Gore – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija: 2019 Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

54   Krajevna skupnost Turje-Gore 9.168,20 6.355,90 2.812,30 69,33 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.496,20 3.787,19 2.709,01 58,30 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov 
občin in zvez občin 6.496,20 3.787,19 2.709,01 58,30 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 6.496,20 3.787,19 2.709,01 58,30 

  13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 
IN KOMUNIKACIJE 2.672,00 2.568,71 103,29 96,13 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 2.672,00 2.568,71 103,29 96,13 

  13029001 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest 2.672,00 2.568,71 103,29 96,13 

      9.168,20 6.355,90 2.812,30 69,33 

 
Programa KS Turje-Gore sta bila realizirana v 69,33 %. Znotraj dveh programov, Lokalna samouprava 

ter Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, se je poraba realizirala na dveh podprogramih: 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin (58,30 %) in 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 

občinskih cest (96,13 %). Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni izkazoval ne neplačanih zapadlih 

kratkoročnih obveznosti, neplačane nezapadle obveznosti so bile izkazane v višini 19,55 EUR. Odprte 

postavke so v letu 2020 že bile poravnane. 

4.5.6 KRAJEVNA SKUPNOST KOVK 

 
Tabela 19: Krajevna skupnost Kovk – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija: 2019 Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

55   Krajevna skupnost Kovk 5.809,00 1.928,22 3.880,78 33,19 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.326,00 1.928,22 3.397,78 36,20 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov 
občin in zvez občin 5.326,00 1.928,22 3.397,78 36,20 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 5.326,00 1.928,22 3.397,78 36,20 

  13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 
IN KOMUNIKACIJE 483,00 0,00 483,00 0,00 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 483,00 0,00 483,00 0,00 

  13029001 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest 483,00 0,00 483,00 0,00 

      5.809,00 1.928,22 3.880,78 33,19 

 
KS Kovk je znotraj dveh programov, Lokalna samouprava ter Promet, prometna infrastruktura in 

komunikacije, realizirala porabo v 33,19 %. Na podprogramu: 06029001 - Delovanje ožjih delov občin je 

bila realizacija 36,20 %. Realizacija je nižja od planirane saj potreb po tekočem vzdrževanje občinskih 

cest v letu 2019 ni bilo. Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni izkazoval ne neplačanih zapadlih kratkoročnih 

obveznosti, neplačane nezapadle obveznosti so bile izkazane v višini 62,47 EUR. Odprte postavke so v 

letu 2020 že bile poravnane. 
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4.5.7 KRAJEVNA SKUPNOST BOBEN 

 
Tabela 20: Krajevna skupnost Boben – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija: 2019 Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

56   Krajevna skupnost Boben 47.429,00 5.046,35 42.382,65 10,64 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.120,00 1.390,58 1.729,42 44,57 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov 
občin in zvez občin 3.120,00 1.390,58 1.729,42 44,57 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 3.120,00 1.390,58 1.729,42 44,57 

  13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 
IN KOMUNIKACIJE 40.749,00 95,77 40.653,23 0,24 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 40.749,00 95,77 40.653,23 0,24 

  13029001 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest 349,00 95,77 253,23 27,44 

  13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 35.400,00 0,00 35.400,00 0,00 

  13029004 Cestna razsvetljava 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 

  16 

PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 3.560,00 3.560,00 0,00 100,00 

  1603 Komunalna dejavnost 3.560,00 3.560,00 0,00 100,00 

  16039003 Objekti za rekreacijo 3.560,00 3.560,00 0,00 100,00 

      47.429,00 5.046,35 42.382,65 10,64 

 
KS Boben je znotraj treh programov, Lokalna samouprava, Promet, prometna infrastruktura in 

komunikacije ter Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost realizirala porabo v 10,64 

%. Na podprogramu 06029001 - Delovanje ožjih delov občin je bila realizacija 44,57 %, na 

podprogramu 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 27,44 % ter 100 % na 

podprogramu 16039003 - Objekti za rekreacijo. Investicije v cestno infrastrukturo so bile prenesene v 

leto 2020. Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni izkazoval ne neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti, 

neplačane nezapadle obveznosti so bile izkazane v višini 8,23 EUR. Odprte postavke so v letu 2020 že 

bile poravnane. 

4.5.7 KRAJEVNA SKUPNOST PRAPRETNO 

 
Tabela 21: Krajevna skupnost Prapretno – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija: 2019 Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

57   Krajevna skupnost Prapretno 25.186,68 2.378,45 22.808,23 9,44 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.261,68 1.478,58 5.783,10 20,36 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov 
občin in zvez občin 7.261,68 1.478,58 5.783,10 20,36 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 7.261,68 1.478,58 5.783,10 20,36 

  13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 11.925,00 899,87 11.025,13 7,55 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 11.925,00 899,87 11.025,13 7,55 

  13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.617,00 899,87 717,13 55,65 

  13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 
cest 10.308,00 0,00 10.308,00 0,00 

  16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ. 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

  1603 Komunalna dejavnost 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

  16039003 Objekti za rekreacijo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 

      25.186,68 2.378,45 22.808,23 9,44 
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KS Prapretno je znotraj treh programov, Lokalna samouprava, Promet, prometna infrastruktura in 

komunikacije ter Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost realizirala porabo v 9,44 

%. Na podprogramu 06029001 - Delovanje ožjih delov občin je bila realizacija 20,36 %, na 

podprogramu 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest pa 55,65 %. Na 

podprogramu 16039003 - Objekti za rekreacijo realizacije v letu 2019 ni bilo. Investicije v cestno 

infrastrukturo so bile po odločitvi Sveta KS prenesene v leto 2020. Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni 

izkazoval ne neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti, neplačane nezapadle obveznosti so bile 

izkazane v višini 58,20 EUR. Odprte postavke so v letu 2020 že bile poravnane. 

4.5.8  KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE-ŠAVNA PEČ 

 
Tabela 22: Krajevna skupnost Krnice – Šavna Peč – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija: 2019 Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

58   Krajevna skupnost Krnice-Šavna Peč 86.174,00 72.876,12 13.297,88 84,57 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.825,00 1.770,72 54,28 97,03 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih 
delov občin in zvez občin 1.825,00 1.770,72 54,28 97,03 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 1.825,00 1.770,72 54,28 97,03 

  13 
PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 84.349,00 71.105,40 13.243,60 84,30 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 84.349,00 71.105,40 13.243,60 84,30 

  13029001 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 720,00 95,77 624,23 13,30 

  13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 83.629,00 71.009,63 12.619,37 84,91 

      86.174,00 72.876,12 13.297,88 84,57 

 
Realizacija v KS Krnice-Šavna Peč je bila znotraj dveh programov, Lokalna samouprava ter Promet, 

prometna infrastruktura in komunikacije, 84,57 %. Na podprogramu 06029001 - Delovanje ožjih delov 

občin je bila realizacija 97,03 %, na podprogramu 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 

občinskih cest 13,30 % ter na podprogramu 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih 

cest, 84,91 %. Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni izkazoval ne neplačanih zapadlih kratkoročnih 

obveznosti, neplačane nezapadle obveznosti so bile izkazane v višini 90,03 EUR. Odprte postavke so v 

letu 2020 že bile poravnane. 

4.5.9  KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ 

 
Tabela 23: Krajevna skupnost Podkraj – odhodki po programski klasifikaciji 

PU PK Opis 
Veljavni proračun: 

2019/5 
Realizacija: 2019 Nerealizirano 

Indeks 
5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

59   Krajevna skupnost Podkraj 40.395,00 7.036,50 33.358,50 17,42 

  06 LOKALNA SAMOUPRAVA 4.488,00 4.432,41 55,59 98,76 

  0602 
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih 
delov občin in zvez občin 4.488,00 4.432,41 55,59 98,76 

  06029001 Delovanje ožjih delov občin 4.488,00 4.432,41 55,59 98,76 

  13 
PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 35.907,00 2.604,09 33.302,91 7,25 

  1302 Cestni promet in infrastruktura 35.907,00 2.604,09 33.302,91 7,25 

  13029001 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
občinskih cest 2.607,00 2.604,09 2,91 99,89 

  13029002 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 33.300,00 0,00 33.300,00 0,00 

      40.395,00 7.036,50 33.358,50 17,42 
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Realizacija v KS Podkraj je bila znotraj dveh programov, Lokalna samouprava ter Promet, prometna 

infrastruktura in komunikacije, 17,42 %. Na podprogramu 06029001 - Delovanje ožjih delov občin je 

bila realizacija 98,76 %, na podprogramu 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

pa 99,89 %. %. Na podprogramu 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 

2019 realizacije ni bilo. 

Uporabnik na dan 31. 12. 2019 ni imel ne neplačanih zapadlih kratkoročnih obveznosti, ne neplačanih 

nezapadlih obveznosti. 

 
Tabela 24: Realizacija finančnih načrtov KS 

PU Opis 
Veljavni proračun 

2019 
Realizacija 2019 Nerealizirano Indeks 5:4 

Zapadle in 
nezapadle 
obveznosti 

1 3 4 5 6 7   

50 KS Rudnik 2.102,00 1.289,47 812,54 61,34 /  

51 KS Steklarna 6.441,00 4.599,11 1.841,89 71,40 179,51  

52 KS Dol pri Hrastniku 5.965,00 3.719,60 2.245,40 62,36 51,80  

53 KS Marno 40.392,00 26.587,44 13.804,56 65,82 555,10  

54 KS Turje-Gore 9.168,20 6.355,90 2.812,30 69,33 19,55  

55 KS Kovk 5.809,00 1.928,22 3.880,78 33,19 62,47  

56 KS Boben 47.429,00 5.046,35 42.382,65 10,64 8,23  

57 KS Prapretno 25.186,68 2.378,45 22.808,23 9,44 58,20  

58 KS Krnice-Šavna Peč 86.174,00 72.876,12 13.297,88 84,57 90,03  

59 KS Podkraj 40.395,00 7.036,50 33.358,50 17,42 /  

 SKUPAJ 269.061,88 131.817,16 137.244,72 48,99 1.024,89  

 
Neplačane nezapadle kratkoročne obveznosti vseh krajevnih skupnosti so na dan 31. 12. 2019 znašale 

1.024,89 EUR. 

5 MOREBITNE NEDOPUSTNE IN NEPRIČAKOVANE POSLEDICE PRI IZVAJANJU 
DELA V OBČINI HRASTNIK 
 
Župan in zaposleni v občinski upravi v letu 2019 nismo zaznali morebitnih nedopustnih in 

nepričakovanih posledic pri izvajanju dela. V mesecu avgustu in septembru 2019 so Občino Hrastnik 

zajele intenzivne padavine z neurjem. Narasle hudourniške vode so uničevale infrastrukturo, poplavljale 

objekte, uničevale ceste, sprožilo pa se je tudi nekaj manjših zemeljskih plazov. Zaradi omenjenih 

naravnih nesreč je prišlo do nepričakovanih posledic zaradi katerih smo z rezervnega sklada v letu 2019 

črpali sredstva v višini 82.217,39 EUR. 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 
DOSEŽENIMI CILJI PRETEKLIH LET  
 
V letu 2019 so skupni prejemki zaključnega računa dosegli 8.864.739,83 EUR. V preteklih letih so bili 

skupni prejemki doseženi v višinah: 2018 - 12.775.901,32 EUR, 2017 – 11.990.649,20 EUR, 2016 – 

8.231.468,09 EUR. Skupni prejemki v letih 2017 in 2018 so bili višji zaradi najetih kreditov za 

rekonstrukcijo in novogradnjo podružnične šole Dol (bilanca C).  

Z izvedbo nalog, ki smo jih opravili v letu 2019 sledimo ciljem, ki smo si jih zastavili v letnem proračunu, 

in sicer v celoti na področju izvirnih nalog, ki so delno financirane iz primerne porabe in nekoliko slabše 

na področju nekaterih investicij, ki so vezane na zunanje dejavnike, pridobivanja sredstev itd. Sicer pa je 

primerjava med leti, vsaj v investicijskem delu, težka, saj se operativni cilji iz leta v leto spreminjajo, 
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prav tako pa so investicije ob padanju občinskih prihodkov v zadnjih letih vedno bolj odvisne od 

pridobitev nepovratnih sredstev. 

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA  
 
Občina Hrastnik je v letu 2019 skrbela za realizacijo nalog, ki jih je opredelila najprej v sprejetem 

proračunu, nato pa korigirala s prerazporeditvami proračunskih postavk in kasneje z rebalansom. 

Kumulativno je proračun na strani prihodkov realiziran 81 %, na strani odhodkov pa 75 %. 

 

Drugi člen ZJF določa, da je potrebno pri izvrševanju proračuna upoštevati načelo učinkovitosti in 

gospodarnosti. Menimo, da občina pri razpolaganju in upravljanju s finančnimi sredstvi ravna 

učinkovito in gospodarno. Pri izvajanju v proračunu sprejetih nalog sledimo postavljenim prioritetam 

posameznih nalog ter časovni in finančni smotrnosti izvajanja teh nalog. Pri naročanju blaga in storitev 

pa upoštevamo postopke, ki so predpisani v Zakonu o javnem naročanju.  

  
Tabela 25: Finančni kazalniki poslovanja 

Kazalnik 2017 2018 2019 

1. Stopnja odpisanosti opreme  0,58 0,66 0,73 

2. Delež terjatev v celotnem prihodku  0,30 0,22 0,43 

3. Kazalnik zadolženosti 0,05 0,04 0,04 

4. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi  1,36 1,26 1,36 

5. Koeficient gospodarnosti 0,92 0,85 1,02 

 

1. 𝐒𝐭𝐨𝐩𝐧𝐣𝐚 𝐨𝐝𝐩𝐢𝐬𝐚𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐨𝐩𝐫𝐞𝐦𝐞 =
popravek vrednosti opreme (AOP 007) 

opredmetena in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006)
 

 
Kazalnik prikazuje stopnjo izrabljenosti opreme. Stopnja v Občini Hrastnik za leto 2019 znaša 0,73. 

Nižji ko je kazalnik, bolje je, saj bolj ko se približuje vrednosti 1, bolj je oprema izrabljena.  

2. 𝐃𝐞𝐥𝐞ž 𝐭𝐞𝐫𝐣𝐚𝐭𝐞𝐯 𝐯 𝐜𝐞𝐥𝐨𝐭𝐧𝐢𝐡 𝐩𝐫𝐢𝐡𝐨𝐝𝐤𝐢𝐡 =

kratkoročna sredstva (AOP 012)−denarna sredtsva v blagajni 
(AOP 013)+

 dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

celotni prihodki
 

Vrednost kazalnika za Občino Hrastnik v letu 2019 je 0,43. Nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež 

terjatev v prihodkih, kar pomeni, da se terjatve razmeroma hitro unovčijo. 

3. 𝐊𝐚𝐳𝐚𝐥𝐧𝐢𝐤 𝐳𝐚𝐝𝐨𝐥ž𝐞𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 =
tuji viri (AOP 034 + AOP 047+ AOP 048 + AOP 055)

obveznosti do virov sredstev (AOP 060)
 

Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene 

prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih 

virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Ciljna vrednost kazalnika je 0, z večanjem vrednosti 

kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Občina Hrastnik ima v letu 2019 kazalnik 0,04. Občina mora pri 

zadolževanju upoštevati omejitve ZFO. 

 

4. 𝐏𝐨𝐤𝐫𝐢𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐤𝐫𝐚𝐭𝐤𝐨𝐫𝐨č𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐛𝐯𝐞𝐳𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐳 𝐠𝐢𝐛𝐥𝐣𝐢𝐯𝐢𝐦𝐢 𝐬𝐫𝐞𝐝𝐬𝐭𝐯𝐢 =
Kratkoročna sredstva (AOP 012) + zaloge (AOP 023)

kratkoročne obveznosti (AOP 034) 
 

Ustrezen indeks pri tem kazalniku je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz. če imamo kratkoročnih 

obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo 

vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri 

izgubijo vpliv na dejansko likvidnost), za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne 
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terjatve in obveznosti. Kazalnik za Občino Hrastnik v letu 2019 1,36 kar kaže na nekoliko boljšo 

likvidnost v primerjavi s preteklim letom (1,26). 

5. 𝐆𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐧𝐨𝐬𝐭 =
 𝐩𝐫𝐢𝐡𝐨𝐝𝐤𝐢

𝐨𝐝𝐡𝐨𝐝𝐤𝐢
 

Kazalnik prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki 

večji od odhodkov ima vrednost večjo od »1« in v primeru, da so odhodki večji od prihodkov vrednost 

manjšo od »1«. Dobre so vrednosti nad »1«. V letu 2019 je koeficient gospodarnosti poslovanja Občine 

Hrastnik enak 1,02. 

 

 

 

 

8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 
 

Notranje kontrole, ki obsegajo predhodne kontrole, kontrole za odkrivanje in preprečevanje napak in 

kontrole, ki zmanjšujejo ostala tveganja so opravljali zaposleni v občinski upravi, v skladu z Odlokom o 

proračunu Občine Hrastnik za leto 2019, Rebalansom proračuna za leto 2019, Navodilom o izvrševanju 

proračuna Občine Hrastnik, Pravilnikom o računovodstvu Občine Hrastnik in z določili 7. člena 

Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS, št. 

72/2002). 

Na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ in 

na podlagi Zakona o javnih financah je Občina Hrastnik zavezana k vsakoletni reviziji. Redno notranjo 

revizijo vsako leto opravijo pooblaščeni zunanji revizorji. V okviru notranje revizije smo v letu 2019 

izvedli revizijo poslovanja v letu 2018, v dveh sklopih. V prvem sklopu za del poslovanja Občine 

Hrastnik, Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik in Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik in v 

drugem sklopu revizijo poslovanja Zdravstvenega doma Hrastnik v celoti.  

Splošni cilj notranje revizije je bilo zagotovilo o uspešno vzpostavljenih poslovodnih in kontrolnih 

sistemih Občine Hrastnik, ki preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti ter prejem priporočil 

za izboljšanje finančnega poslovanja občine. Notranja revizija je obsegala: preverjanje delovanja 

notranjega kontrolnega sistema pri financiranju izbranih postavk proračuna, preverjanje delovanja 

notranjega kontrolnega sistema pri financiranju javnega zavoda Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, 

preverjanje delovanja notranjega kontrolnega sistema pri financiranju javnega zavoda Osnovna šola 

narodnega heroja Rajka Hrastnik, preverjanje delovanja notranjega kontrolnega sistema javnega zavoda 

Zdravstveni dom Hrastnik. 

V nadaljevanju navajamo povzetek priporočil in končne določbe iz revizijskega poročila: 

“Z notranjo revizijo Občine Hrastnik za leto 2018 ugotavljamo, da je notranji kontrolni sistem na 

pregledanih področjih vzpostavljen in deluje učinkovito, razen na področjih, kjer smo podali priporočila:  

Tabela 26: Ugotovitve revizorjev 

Ugotovitev Priporočilo 
Pomembnost 

priporočila 

Sofinanciranje ambulante na Dolu 

»Zasebna ambulanta je sofinancirana na 

osnovi pogodbe iz leta 2015 in 2018. 

Mesečne račune pošilja občini po 

dvanajstinah, pri končnem računu razlike 

do 100 % programa po pogodbi ni 

izračuna oz. dokazil o upravičenosti. 

Občina Hrastnik mora zahtevati od 

Zasebne ambulante, v skladu s 

pogodbo o zagotavljanju razlike do 

100 % financiranja programa 

ambulante splošne medicine 

dokazila (račune) o dejanski 

upravičenosti. 

Srednja stopnja 

tveganja.« 

 
Nadzorni odbor Občine Hrastnik je v letu 2019 opravil sledeče preglede:  
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 Pregled vloge ustanovitelja  in način izvrševanja te vloge v gospodarski družbi CEROZ – Center 

za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o., 

 Pregled izračuna nove ekonomske cene v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z 

odpadki Zasavje d.o.o. 

 
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je priložena letnemu poročilu. 

9 POJASNILA NA PODROČJIH NA KATERIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI 
DOSEŽENI  
 
Na vseh področjih cilji niso bili v celoti doseženi. Pri posameznih investicijah zaradi objektivnih razlogov 

projekti niso bili v celoti realizirani. Kjer ti niso bili v celoti doseženi, je to vidno iz obrazložitev 

posebnega dela realizacije proračuna v letu 2019 in v obrazložitvah Načrta razvojnih programov v 

Zaključnem računu Občine Hrastnik za leto 2019.   

10 OCENA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA OBČINE HRASTNIK NA DRUGA 
PODROČJA  
 
Sama razdelitev odhodkov po področjih, programih in podprogramih nam pove, na katera področja 

posega delovanje občine. Na področju tekočega dela izvajanja proračuna je izvrševanje bolj predvidljivo 

kot na investicijskem delu, kar se pozna tudi v deležu realiziranega plana. Učinki izvajanja temeljnih 

nalog in javnih služb Občine Hrastnik se kažejo na vseh področjih v lokalnem okolju. Z gospodarno rabo 

proračunskih sredstev izboljšujemo pogoje bivanja v naši občini ter omogočamo delovanje na veliko 

različnih področjih lokalne skupnosti.  

II. RAČUNOVODSKO POROČILO OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 

11 UVOD 
 
Računovodsko poročilo  je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 

126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16).  

Občina Hrastnik  posluje kot drugi uporabnik enotnega kontnega načrta, zato pri vodenju poslovnih 

knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju uporablja:  

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),  

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 

100/15, 75/17 in 82/18),  

 Pravilnik o usklajevanju terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list 

RS, št. 108/13), 

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 

100/15) ter  

 Slovenske računovodske standarde (v nadaljevanju SRS). 

 
Letno poročilo Občine Hrastnik je v skladu z 21. členom zakona o računovodstvu sestavljeno iz: 

 
I. Bilance stanja  

II. Izkaza prihodkov in odhodkov  

III. Pojasnil k izkazom:  

 K bilanci stanja  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1032
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5842
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1537
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0390
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5142
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3242
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3710
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3960
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3601
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3989
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3953
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1836
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5906
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6093
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3241
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3958
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3963
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 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  

 Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil  

  K bilanci uspeha  

  Izkaz računa finančnih terjatev in naložb  

 Izkaz računa financiranja  

 
12 BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in 

pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. 

V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Hrastnik na 

dan 31. 12. 2019, v skladu z 12. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega 

proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 

posrednih uporabnikov proračuna. 

12.1  Podatki o denarnih sredstvih v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice 

 
Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice AOP 013 

Opredelitev denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljivih vrednotnicah ter pravila za evidentiranje 

le-teh najdemo v 7. členu Zakona o računovodstvu, 11. členu Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in 

odhodkov, 13. členu Pravilnika o EKN ter SRS 7. 

Na kontih skupine 10 se izkazuje gotovina, ki predstavlja denar v blagajni in sicer v obliki bankovcev, 

kovancev in prejetih čekov, prejeti čeki, druge takoj unovčljive vrednotnice in denar na poti . Občina ima 

za potrebe vložišča eno ročno blagajno, v kateri je po stanju 31. 12. 2019 evidentirana gotovina v višini  

253,50 €, javno blagajno, v kateri je blagajniški maksimum po stanju 31. 12. 2019  200,00 EUR. Skupaj je 

imela občina v svojih blagajnah 453,50 EUR gotovine. Občina na zadnji dan leta 2019 ni imela nobenih 

vrednotnic.  

Tabela 27: Stanje denarnih sredstev v blagajni  

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice Stanje na dan 31. 12. 2019 

Denarna sredstva v blagajni 453,50 

Skupaj 453,50 

12. 2 Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah  

 
Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014 

Skladno s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava se dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah izkaže na kontih skupine 11. 

Gre za izkazovanje dobroimetja (negotovinskega denarja) na računih v bankah in drugih finančnih 

ustanovah oziroma stanje na podračunih proračunskih uporabnikov znotraj sistemov EZR, dogovorjeno 

samodejno zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditive, devizne depozitne račune in 

druga denarna sredstva za posebne namene. 

Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah je na dan 31. 12. 2019 znašalo 890.692,91 

EUR, kar je za 200.404,45 EUR več kot ob koncu leta 2018. 
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Tabela 28: Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Stanje na dan 31. 12. 2019 

Račun proračuna občine Hrastnik (pri Banki Slovenije) 190.692,91 

Kratkoročni depozit na odpoklic  700.000,00 

Skupaj dobroimetja 890.692,91 

 

12.3  Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedb večjih 
prejemnikov teh sredstev 

 
Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe   AOP 008 

Poleg naložb v delnice in drugih dolgoročnih kapitalskih naložb se med dolgoročnimi finančnimi 

naložbami izkazujejo še naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela ter naložbe v 
namensko premoženje javnih skladov in premoženje drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti. 

Občina Hrastnik je na kontih dolgoročnih finančnih naložb na dan 31. 12. 2019 izkazovala stanje v višini  

702.017,00 EUR. V letu 2019 je bila knjižena prevrednotena vrednost delnic TKI Hrastnik d.d. v višini 

576,00 EUR, KSP d.d. v višini 18.124,67 EUR in popravek zmanjšanja naložbe družbe Ceroz d.o.o. za 

73.642,70 EUR zaradi neustreznega zmanjšanja zneska naložbe v letu 2018, ki je presegal kapitalski 

vložek.  

Tabela 29: Gibanje dolgoročnih finančnih naložb 

    Znesek Znesek  Znesek Znesek    

  Št. delnic naložb povečanja zmanjšanja naložb   

Opis konta oz. delež 1. 1. 2019 naložb naložb 31. 12. 2019 IND 

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7=6/3 

NALOŽBE V DELNICE    570.277,87 18.700,67 0,00 588.978,54 103,3 

KSP Hrastnik, d.d. 
85288 d ali 

81,74 %  565.498,87 18.124,67 0,00 583.623,54 103,2 

TKI Hrastnik, d.d. 450 4.779,00 576,00   5.355,00 112,1 

NALOŽBE V DELEŽE   38.415,53 73.642,70 0,00 112.058,23 291,7 

Tehnološki center Zasavje, d.o.o. 15,330% 111.278,23 0,00 0,00 111.278,23 100,0 

Regionalni center za razvoj,d.o.o. 0,390% 780,00 0,00   780,00 100,0 

Ceroz, d.o.o. 16,050% -73.642,70 73.642,70 0,00 0,00 0,0 

NALOŽBE V UMETNIŠKA DELA 22,00 980,23 0,00 0,00 980,23 100,0 

Slike 22 980,23 0,00 0,00 980,23 100,0 

DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE   609.673,63 92.343,37 0,00 702.017,00 115,1 

 
Skupina kontov 07 - Dolgoročno dana posojila in depoziti  AOP 009  

 
Dolgoročno dana posojila in depoziti so dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb in z 

odkupom dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic), druga dolgoročno dana posojila ter dolgoročno 

dani depoziti.  Na tej skupini kontov Občina Hrastnik, na dan 31. 12. 2019, ne izkazuje stanja. 

12.4   Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev 

 
Skupina kontov 02 - Nepremičnine AOP 004    

Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005    
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Skupina kontov 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006    

Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev AOP 007 

Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev (nepremičnine, oprema in druga opredmetena 

osnovna sredstva) je na dan 31. 12. 2019  znašala 34.865.556,70 EUR  in je v primerjavi z letom 2018 

nižja za 4.128.386,34 EUR. Gibanje je razvidno iz tabele v nadaljevanju.  

Tabela 30: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev v letu 2019  

Opis 

Nabavna 
vrednost 
1. 1. 2019 

Popravek 
vrednosti 
1. 1. 2019 

Povečanje 
nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

amortizacija 
2019 

Stanje 
31. 12. 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7=1-2+3-4+5-6 

Programska 
oprema 41.593,17 41.364,57 0,00 0,00 0,00 228,60 0,00 

Zemljišča 1.948.356,08 0,00 9.973,00 5.229,56 5.229,56 0,00 1.958.329,08 

Zgradbe 44.828.935,40 15.676.328,03 882.597,69 4.800.115,36 0,00 961.566,45 24.273.523,25 
Zgradbe  v 
pridobivanju 6.662.102,72 0,00 436.786,18     0,00 7.098.888,90 

Oprema 3.584.095,46 2.353.218,59 73.994,96 7.760,28 9.370,95 305.583,26 1.000.899,24 

Skupaj 57.065.082,83 18.070.911,19 1.403.351,83 4.813.105,20 14.600,51 1.267.378,31 34.331.640,47 

 
Zemljišča 

Na dan 31. 12. 2019 evidentiramo zemljišča, ki predstavljajo  zemljišča, evidentirana v poslovnih knjigah 

proračuna, na katerih ima občina lastninsko pravico, v nabavni vrednosti  1.958.329,08 EUR,  kar je za 

9.973,00 EUR več kot na dan 31. 12. 2018. Povečanje je nastalo iz naslova nakupa dveh zemljišč. 

Zgradbe  

Med zgradbe uvrščamo upravne prostore, poslovne prostore, zgradbe gospodarske javne infrastrukture 

v lasti občine ter druge zgradbe (zgradbe namenjene izobraževanju in športu, gospodarske in kulturne 

zgradbe, koče, avtobusne postaje, ceste, stanovanja, javna razsvetljava,…).  Neodpisana vrednost zgradb 

je po stanju na dan 31. 12. 2019 znašala  29.071.728,46 EUR. Glede na zadnji dan leta 2018 je nižja za 

80.878,91 EUR. Vrednost objektov se je v letu 2019 povečala z naslova aktiviranja nepremičnin v gradnji 

in neposrednega povečanja vrednosti zgradb zaradi investicijskih vlaganj. Prodaj in odpisov v letu 2019 

ni bilo. Amortizacija zgradb za leto 2019 je znašala 961.566,45 EUR. 

Zgradbe v pridobivanju  

Evidentirana imamo nedokončana vlaganja oziroma nepremičnine v pridobivanju, ki se po dokončanju, 

na osnovi uporabnega dovoljenja oziroma primopredajnega zapisnika, na predlog oddelka, ki vodi 

investicijo, aktivirajo in prenesejo med osnovna sredstva v uporabi.  Vrednost  nepremičnin, ki se 

pridobivajo, je bila na dan 31. 12. 2018, 6.662.102,72 EUR. Povečanja v višini  436.786,18 EUR so 

posledica investicijskih vlaganj v letu 2019, zmanjšanja  v višini  4.800.115,26 EUR pa pomenijo 

zaključek investicij v letu 2019 in prenos med osnovna sredstva v uporabi pri občini ali zavodih, tako da 

znaša vrednost nepremičnin v gradnji ali pridobivanju na dan 31. 12. 2019  2.298.773,64 EUR. 

Tabela 31: Vrednost posameznih osnovnih sredstev v gradnji oziroma pridobivanju  

  Stanje  
31. 12. 2018 

Stanje  
31. 12. 2019 

023 NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI  6.662.102,72 2.298.773,64 

02300002 Inv. v teku -vzdrževanje plazov 762.077,52 598.657,46 

02300004 Inv. v teku -asfalt. pokop. Dol, ureditev žal in okolice 34.135,36 10.141,00 



254 
 

023000202 Inv. v teku -JP 623022-Grajska pot-vrtec (c. v Drago)  20.919,71 20.919,71 

023001011 Inv. v teku -JR Prapretno od svetilke S-5 do S-14  11.729,74 0,00 

023001012 Inv. v teku -Večnamenski objekt KS Marno z gasilskim domom 39.525,92 0,00 

023001013 Inv. v teku -Rekonstr. objekta Trg borcev NOB 12, Dol 25.325,99 290.641,02 

023001203 Inv. v teku -JR na pešpoti Novi dom - Novi Log  2.772,00 2.772,00 

023001206 Inv. v teku -Pešpot obstoječa pot do Brnice  3.989,40 3.989,40 

023002407 Inv. v teku -LK-C 122090-Turje-Kovk-Krnice  139.893,04 0,00 

023002418 Inv. v teku -JP 623150-Prapretno-Plesko 15.429,18 0,00 

023002426 Inv. v teku -LC-C 122020-Hr.-Prapretno-Hr.  175.162,64 0,00 

0230024262 Inv. v teku -Rek.dovozne-manipul.površine med Log 1-2  663,00 663,00 

023002428 Inv. v teku --JP 623681 odcep Bregar-Galun(od LC 122150)  3.840,00 3.840,00 

023002436 Inv. v teku -Prehod za pešce Dol-Šmarjeta R1-221/1221  30.620,84 0,00 

0230024440 Inv. v teku -Posod.cest.odseka od JP 622861 do Jamšek 50M  1.343,48 0,00 

0230024441 Inv. v teku-Posodobitev JP 622881 Krnice 33-28 100M  1.915,40 1.915,40 

0230024481 Inv. v teku-Ureditev odcepa Durnik v dolžini 125M  1.945,90 1.945,90 

0230024482 Inv. v teku-Posodob.odcepa Lorbar JP 623031-40M  8.107,22 0,00 

230024483 Inv. v teku- LC 122050 - odesk 122051 G2-108 Šavna peč  7.222,40 

0230024510 Inv. v teku.-JP 622531 SP. Marno-Strmljan-posodob. (od LC 
122151)  

12.232,88 0,00 

0230024511 Inv. v teku-Posodob. LC  200211 Brdce-Marno  21.187,14 0,00 

023002474 Inv. v teku-LC 122100-Marno-Turje-Gore  85.270,79 0,00 

0230024752 Inv. v teku-Most Preko Bobna do stanov. hiše Boben 24  40.752,26 0,00 

023002492 Inv. v teku- NC Brdce 29  44.040,74 44.040,74 

023002496 Inv. v teku- Rek. RC R1-221/1221-Trb.-Hr.(Rinaldo-Hr.)  2.318,00 2.318,00 

0230024970 Inv. v teku-NC-posodob. Dovoza od LC 200211 Brdce-Marno) do 
Brdce 43  

1.817,80 1.817,80 

023002498 Inv. v teku-NC rezervoar-Muhvič (od JP622092-Češnovar-
Klanjšek)- Boben  

16.358,80 16.358,80 

0230026 Inv. v teku- Stanov. območje S3-Sp.Marno  243.161,40 274.541,81 

02300260 Inv. v teku-Nakup zemljišč za stan. obm. S-3-Sp. Marno  114.158,96 114.158,96 

02300281 Inv. v teku-Urejanje območja OIC Steklarna-TKI  105.821,28 136.795,86 

023002912 Inv. v teku-Rek. obj. OŠ NHR Hr.- Zagotov. požar. varnosti  68.316,93 0,00 

023002913 Inv. v teku-Energetska sanacija bazena 5.917,00 5.917,00 

023002914 Inv. v teku-Energetska sanacija Športne  dvorane Hrastnik 13.319,59 13.319,59 

023002915 Inv. v teku-Energetska sanacija javnih objektov  51.660,95 51.660,95 

023002916 Inv. v teku- Preured.ogrev. v Vrtcu Lučka Dol na samostojno 
ogrev. napravo   

18.044,26 0,00 

023002924 Inv. v teku-OŠ NH Rajka-podružnica Dol-rekonstrukcija  3.772.015,89 0,00 

02300293 Inv. v teku-Urejanje območja Ojstro  16.200,00 16.200,00 

02300294 Inv. v teku-"Večnamenski objekt Resnica"  9.300,00 9.300,00 
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02300296 Inv. v teku-Ureditev trga pred spomenikom v KS Dol  26.098,24 26.098,24 

023002960 Inv. v teku-Sanacija Trg borcev NOB 12, Dol  4.499,99 0,00 

02300297 Inv. v teku-Prenova tržnice v Hrastniku  17.531,40 46.711,38 

02300298 Inv. v teku-Ukrepi CPS na BUS postajah in pločnikih   168.499,18 168.743,18 

23003050 Inv. v teku-JR na Cesti Hermana Debelaka LK 123070 2.584,57 0,00 

23003088 Inv. v teku-JR Zg.Brdce (cesta Marno-Unično) 550,00 550,00 

230030890 Inv. v teku-JR ureditev razsvetljave v okolici Doma KS 1.150,46 0,00 

0230030891 Inv. v teku-JR KS Marno-Krištandol-Unično-Brdce  42.576,27 0,00 

0230041 Inv. v teku-Izgradnja PSO v KS Steklarna  42.312,25 42.312,25 

02300412 Inv. v teku-LK 123071C. Hermana Debelaka-novi priklj. 
Dirmajerjev hrib  

44.774,00 61.732,00 

02300421 Inv. v teku-Sekund. kanalizac.-odcepi do hišnih priklj.  40.800,32 27.460,94 

023004212 Inv. v teku-Gradnj sekund.kanaliz. omrežja Hrastnik  47.509,41 38.908,69 

023004214 Inv. v teku-Izgradnja II. faze kanalizacije v Obč. Hr.-EU Koh.  13.800,00 13.800,00 

02300425 Inv. v teku-Obnova javne infrastrukture (v upr.pri KSP)  143.090,15 8.496,49 

023004250 Inv. v teku-Obnova vodovodnega omrežja Kal   70.591,62 85.932,57 

0230044 Inv. v teku-Urejanje opuščenega rudar. obm. Resnica  24.666,00 24.666,00 

0230045 Inv. v teku-Dediščina industr. Mest XX.stol.-Mlakarjevo 
stanovanje-hiša  

915,00 915,00 

0230048 Inv. v teku-Gradnja novega doma starejših 45.994,85 51.118,85 

0230073 Inv. v teku-JP 623682-Odcep Lipovšek(Kodrun,Sivka,...)  2.868,00 2.868,00 

0230080 Inv. v teku - Ureditev mostu preko Govejega potoka 0,00 8.954,80 

0230081 Inv. v teku - Rekonstrukcija LC Šavna peč 0,00 57.684,45 

0230082 inv. v teku - Stanovanja - Trg borcev NOB 12, Dol 0,00 2.684,00 

 
Oprema  

Pri opremi gre za opremo občinske uprave, opremo infrastrukturnih objektov in drugo opremo (oprema 

domov krajevnih skupnosti, večnamenski družbeni objekt, nekaj igral na otroških igriščih, drsna vrata 

na parkirišču za tovornjake in oprema gospodarske javne infrastrukture - vodovodne črpalke, oprema v 

čistilni napravi in drugo). Neodpisana vrednost opreme je na dan 31. 12. 2019 znašala 1.000.899,24 

EUR, kar je za 229.977,63 EUR manj kot na dan 31. 12. 2018. K povečanju opreme so prispevale nove 

nabave, k zmanjšanju pa  izločitve opreme zaradi odpisov ter amortizacije opreme višini 305.583,26 

EUR.  

Drobni inventar  

 
Na kontih drobnega inventarja se izkazuje drobni inventar z dobo koristnosti daljšo od leta dni. Na dan 

31. 12. 2019 je neodpisana vrednost inventarja znašala 0,00 EUR, kar je enako kot na dan 1. 1. 2019, saj 

se drobni inventar odpiše enkratno v celoti ob nabavi. V letu 2019 je bil nabavljen oz. aktiviran novi 

drobni inventar v višini 695,61 EUR. 

Oprema v pridobivanju 

Občina Hrastnik na dan 31. 12. 2019 opreme v pridobivanju ne evidentira. 

Druga opredmetena osnovna sredstva  
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Na tej skupini kontov se evidentirajo sredstva programske opreme občine. Znižanje v letu 2019 se 

navezuje na odpise v višini 5.229,56 EUR in amortizacijo v višini 228,60 EUR. Odpisi so posledica 

dotrajane opreme. Programska oprema po stanju 31. 12. 2019  je v celoti amortizirana.   

Viri za financiranje novih nabav oziroma vlaganj v opredmetena sredstva so bili: 

- sredstva državnega proračuna iz sredstev kohezijskega in strukturnih skladov EU, 

- sredstva državnega proračuna, 

- okoljska dajatev  za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 

- prihodki od prodaje oziroma zamenjave premoženja občine, 

- prihodki iz naslova kupnin in najemnin za stanovanja, 

- komunalni prispevek občine, 

- donacije, 

- najemnina od oddaje gospodarske javne infrastrukture, 

- nenamenska sredstva proračuna občine Hrastnik. 

12.5  Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje 

 
Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje AOP 011 

Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve se 

izkazujejo v vrednosti enaki čisti vrednosti  sredstev danih v upravljanje in so na osnovi Pravilnika o 

načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu izkazane na 

osnovi predloženih podatkov prejemnikov sredstev v upravljanje.  Sredstva so povečana za nabave oz. 

investicijska vlaganja med letom, za presežke prihodkov nad odhodki, prenose iz poslovnih knjig občine 

v upravljanje zavodom ter zmanjšana za odpise oziroma amortizacijo.   

Javni zavodi sredstva prejeta v upravljanje v svojih poslovnih knjigah izkazujejo kot dolgoročne 

obveznosti do ustanovitelja.  Gre za osnovna sredstva, ki v glavnem predstavljajo opremo (pohištvo, 

drobni inventar), nekaj zemljišč ter objekte.  V letu 2019 je občina javnim zavodom namenila tudi 

investicijske transfere, ki so vplivali na povečanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih 

imajo v upravljanju. 

Skupna vrednost sredstev danih v upravljanje je na dan  31. 12. 2019  znašala 11.028.494,71 EUR, kar je 

za 3.557.589,63 EUR več kot na dan 31. 12. 2018. 

Tabela 32: Sredstva dana v upravljanje  

  STANJE  2019 STANJE   

JAVNI ZAVODI 1. 1. 2019 
povečanje oz. 

zmanjšanje  31. 12. 2019 IND 

  1 2 4=1+2-3 5=4/1 

OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik 2.520.428,49 3.523.885,50 6.044.313,99 239,8 

KRC Hrastnik 1.584.986,04 -119.798,75 1.465.187,29 92,4 

Glasbena šola Hrastnik 279.542,91 -16.898,68 262.644,23 94,0 

Vrtec Hrastnik 1.274.382,49 -25.027,68 1.249.354,81 98,0 

Zdravstveni dom Hrastnik 681.528,61 194.589,21 876.117,82 128,6 

Zasavske lekarne  527.586,17 29.881,21 557.467,38 105,7 

Knjižnica A. Sovreta Hrastnik 569.901,05 -26.468,51 543.432,54 95,4 

Zasavska ljudska univerza 7.965,35 249,51 8.214,86 103,1 

Mladinski center Hrastnik 16.499,02 -4.557,61 11.941,41 72,4 

Regionalna razvojna agencija Zasavje 8.084,95 1.735,43 9.820,38 121,5 

09 - SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE  7.470.905,08 3.557.589,63 11.028.494,71 147,6 
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12.6  Podatki o odprtih terjatvah preteklega leta 

 
Terjatve iz skupin kontov 06, 07 (glej Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z 

navedbo večjih prejemnikov teh sredstev) in 09 (glej Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za 

sredstva, dana v upravljanje, z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev) so predstavljene v predhodnih 

točkah te obrazložitve. Od dolgoročnih terjatev tukaj predstavljamo še terjatve iz skupine kontov 08. 

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja  AOP 010 

Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova 

finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja. V tej skupini se izkazujejo tudi 

dolgoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev. Dolgoročne terjatve iz poslovanja so terjatve, ki 

zapadejo v plačilo v roku, daljšem od enega leta.  

Tabela 33: Dolgoročne terjatve iz poslovanja  

Upravnik Začetno stanje 
1. 1. 2019 

Oblikovanje 

rezerv 2019 

Črpanje 
2019 

Saldo 
31. 12. 2019 

KSP Hrastnik 134.284,49 35.183,56 30.155,43 139.312,62 

Spekter Trbovlje 6.184,46 7.868,76 8.599,61 5.453,61 

SOP Trbovlje 925,02 1.680,45 8.892,42 0 

Skupaj  upravniki 141.393,97 44.732,77 47.647,46 144.766,23 

 
Na osnovi navodil za uporabnike enotnega kontnega načrta o evidentiranju sredstev, ki se izločajo v 

obvezne rezervne sklade stanovanjskih hiš pri upravnikih, občina v poslovnih knjigah evidentira stanje 

sredstev na rezervnih skladih, oblikovanje sredstev in črpanje v posameznem letu. Po stanju 31. 12. 

2019 ima v rezervnih skladih pri upravnikih 138.479,28 EUR namenskih stanovanjskih sredstev.   

Skupina kontov  12 – Kratkoročne terjatve do kupcev  AOP 015 

Na kontih skupine 12 se izkazujejo terjatve do kupcev in zajemajo terjatve iz vsakršnih prodaj 

(proizvodov, blaga, storitev, materiala, drobnega inventarja, opredmetenih in neopredmetenih sredstev, 

naložb) doma in v tujini. Med njimi se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni in potrošniški krediti. 

Občina Hrastnik izkazuje na dan 31. 12. 2019  557.971,01 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev, od tega 

542.921,96 EUR zapadlih in 15.049,05 € nezapadlih. Nezapadle terjatve predstavljajo 2,70 % delež  vseh 

terjatev, 8 % (44.660,94 EUR) je delež terjatev, ki so zapadle pred manj kot 30 dnevi, 14,12 % 

(78.774,41 EUR) delež je terjatev z zamudo plačila od 31 – 90 dni, 7,19 % (40.117,76 EUR) je terjatev z 

zamudo od 91 – 180 dni, 18,70 %  (104.344,22 EUR) delež terjatev predstavljajo terjatve, ki so zapadle v 

plačilo v obdobju od 181 – 365 dni, 49,29 % (275.024,58 EUR) pa predstavljajo terjatve z zamudo več 

kot enega leta. Med zapadlimi neplačanimi terjatvami največje terjatve predstavljajo terjatve do podjetja 

Ceroz d.o.o. v višini 429.097,86 EUR, podjetja KSP Hrastnik d.d. v višini 98.753,06 EUR in podjetja 

Spekter d.o.o. v višini 5.538,92 EUR. Največji del nezapadlih terjatev predstavljajo terjatve za najem 

gospodarske javne infrastrukture. Do podjetja KSP Hrastnik d.d. izkazujemo terjatve v višini 14.682,48 

EUR, za najemnine stanovanj do podjetja Spekter d.o.o. v višini 6.071,00 EUR. 

V primerjavi z letom 2018 so se kratkoročne terjatve do kupcev zvišale za 113.291,19 EUR, v največji 

meri do podjetja Ceroz d.o.o., ki so višje za 138.134,97 EUR. Skupni znesek ostalih terjatev do kupcev se 

je v letu 2019 znižal, če izločimo največjega dolžnika – Ceroz d.o.o., iz 153.835,28 EUR na 128.991,50 

EUR, torej za 24.843,78 EUR. 
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Graf 1: Terjatve po obdobjih zapadlosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine AOP 016 

Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine 

in preplačila obveznosti. Občina Hrastnik na dan 31. 12. 2019 v sklopu teh kontov ne izkazuje sredstev. 

Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN  AOP 017  

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so vse terjatve, ki se nanašajo na razmerja med 

neposrednimi in posrednimi uporabniki proračuna in sicer: iz naslova proračunskega financiranja kot 

terjatve za financiranje dejavnosti, iz naslova prodaje kot terjatve do kupcev, iz naslova predujmov kot 

terjatve za dane predujme, iz naslova finančnih naložb, danih posojil in depozitov kot finančne naložbe, 

dana posojila in depoziti, iz naslova financiranja kot terjatve iz financiranja ter iz naslova drugih 

terjatev med proračunskimi uporabniki kot druge terjatve. Struktura terjatev po posameznih vrstah 

proračunskih uporabnikov, ki jih na dan 31. 12. 2019 izkazuje Občina Hrastnik je razvidna iz naslednje 

tabele. 

Tabela 34: Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN  

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

(EKN) 

Stanje na dan 

31. 12. 2018 

Stanje na dan  
31. 12. 2019 

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države 2.900,62 39.537,65 

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine 0 0 

Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države 3.088,79 3.955,35 

Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine 6.847,50 25.755,96 

Kratkoročne terjatve zakladniškega podračuna do uporabnikov EKN 23,47 17.84 

SKUPAJ:             12.860,38 69.266,80 

 
Na dan 31. 12. 2019 je stanje odprtih kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

znašalo 69.266,80 EUR kar je za 56.406,42 EUR več kot na dan 31. 12. 2018. Največjo terjatev je občina 

izkazovala do Direkcije RS za infrastrukturo v višini 37.039,20 EUR za delno povrnitev stroškov 

investicijske in projektne dokumentacije za rekonstrukcijo podvoza. Občina v okviru kratkoročnih 

terjatev evidentira tudi terjatev do Regionalne razvojne agencije Zasavje v višini 25.639,36 EUR. Gre za 

sredstva, ki zagotavljajo zavodu normalno poslovanje, saj prejema državna sredstva z velikim zamikom. 

Sredstva v višini 13.910,70 EUR smo v letu 2019 z dolgoročnih terjatev preknjižili na kratkoročne. 

Skupina kontov 15 - Kratkoročne finančne naložbe AOP 018  
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Med kratkoročnimi finančnimi naložbami se evidentirajo kratkoročno dana posojila, naložbe v 

vrednostne papirje, depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe. Na kontih skupine 15 občina na dan 

31. 12. 2019, tako kot ob koncu leta 2018, ni izkazovala stanja. 

 
Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja AOP 019  
 
Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve iz obresti, terjatve za dividende in deleže v dobičku ter 

druge kratkoročne terjatve iz financiranja. Na kontih skupine 16 občina na dan 31. 12. 2019 tako kot ob 

koncu leta 2018 ni izkazovala stanja. 

 
Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve AOP 020 

Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij, ki izhajajo iz 

ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, zavarovanjih, nadomestilih ter ostale 

kratkoročne terjatve iz poslovanja. 

V tej podskupini so evidentirane terjatve iz naslova nadomestil v breme ZZZS in ZPIZ, terjatve do 
Finančne uprave RS za javno finančne prihodke in za vstopni DDV, terjatve za komunalno opremljanje 
stavbnih zemljišč, občinske takse od fizičnih in pravnih oseb, vračilo preveč izplačanih subvencij 
najemnin za tržna stanovanja, vračilo vplačanih obratovalnih stroškov. 
  
Tabela 35: Druge kratkoročne terjatve  

Druge kratkoročne terjatve 
Stanje na dan 

31. 12. 2018 
Stanje na dan 
31. 12. 2019 

Terjatve za boleznine nad 30 dni 0,35 0,35 

Terjatve za vstopni DDV 2,16 2,17 

Terjatve do delavcev 0 9,12 

Terjatve do zavezancev za davčne prihodke ( NUSZ - izterjava preko FURS, 

davek od premoženja, …) 155.498,97 

 
127.487,36 

Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (FURS – degradacija) 200,00 1.003,00 

Skupaj druge kratkoročne terjatve  155.701,48 128.502,00 

 
Občina Hrastnik je na dan 31. 12. 2019 evidentirala terjatve v višini 128.502,00 €. V primerjavi z 

zadnjim dnem leta 2018 so te nižje za 27.199,48 EUR.  

12.7  Podatki o odprtih obveznostih iz preteklega leta 

 
V nadaljevanju so podane obrazložitve po posameznih skupinah kontov, najprej za kratkoročne, nato pa 

še dolgoročne obveznosti Občine Hrastnik. 

Skupina kontov 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine  AOP 035 

Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih 

dolžnikov ter preplačila terjatev.  Občina na dan 31. 12. 2019, v tej skupini kontov, ne izkazuje nobenih 

prejetih varščin ali drugih  predujmov. 

Skupina kontov 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih AOP 036 

V skupino kontov 21 se uvrščajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz 

delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, 

odpravnine ter z njimi povezani davki in prispevki delojemalcev, izplačila družinskim pomočnikom.  
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Občina je po stanju na dan 31. 12. 2019 izkazovala saldo v višini 46.135,83 €, le ta pa se nanaša na 

obveznost za izplačilo plače za mesec december 2019, ki se je izplačala januarja 2020, tako zaposlenim 

kot družinskim pomočnikom. 

Skupina kontov 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev AOP 037 

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev in 

kratkoročni blagovni krediti. V okviru teh neplačanih obveznosti  se izkazujejo vse prevzete obveznosti  

občine, ki se nanašajo na leto 2020, ne glede na  datum prejema fakture oziroma datum zapadlosti 

plačila obveznosti. 

Tabela 36: Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  

Vrsta kratkoročnih obveznosti  
Stanje na dan 

31. 12. 2018 
Stanje na dan 
31. 12. 2019 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 478.297,10 396.744,46 

 
Občina Hrastnik je na dan 31. 12. 2019, na kontih skupine 22, izkazovala saldo v višini 386.744,46 EUR, 

kar je za 81.552,64 EUR manj kot jih je izkazovala na isti dan leta 2018. Med kratkoročnimi obveznostmi 

je bilo zavedeno 1.434,39 EUR zapadlih neplačanih obveznosti, ker na ustrezni  proračunski postavki za 

plačilo subvencij najemnin ni bilo dovolj sredstev za plačilo zapadlih obveznosti v letu 2019 in so bile v 

letu 2020 že poravnane. Druge neplačane obveznosti predstavljajo redne obveznosti do dobaviteljev, ki 

zapadejo v plačilo v letu 2020. 

Skupina kontov 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja AOP 038 

Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do 

državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih 

instrumentov, obveznosti za DDV in druge kratkoročne obveznosti (obveznosti za čista izplačila po 

pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, obveznosti na podlagi odtegljajev od plač, obračunane 

obveznosti iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov in podobno. 

Tabela 37: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

 
Druge kratkoročne obveznosti  iz poslovanja  

Stanje na dan 

31. 12. 2018 

Stanje na dan 

31. 12. 2019 

Kratkoročne obveznosti za dajatve (na plače,...) 8.073,54 7.890,85 

Obveznosti za obračunani DDV za davčno obdobje 11.777,59 8.997.94 

Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (FURS-nerazporejeno) 21.841,32 17.174,94 

Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 10.517,59 10.528,31 

Skupaj kratkoročne obveznosti iz poslovanja 52.210,04 44.592,04 

 
Občina Hrastnik je na dan 31. 12. 2019 izkazovala 44.592,04 EUR drugih kratkoročnih obveznosti iz 

poslovanja, kar je za 7.618,00 EUR manj kot ob koncu leta 2018. Nobena od obveznosti v tej podskupini, 

na dan 31. 12. 2019, še ni bila zapadla. 

 

Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta AOP 039 

V tej skupini se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, 

obveznosti do dobaviteljev, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejetih 

posojil in obveznosti iz financirana, ki se nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega 

načrta. 
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Tabela 38: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  DO UPORABNIKOV EKN  Stanje na dan  
31. 12. 2018 

Stanje na dan 
31. 12. 2019 

Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 1.615,21 753,04 

Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občin 1.099,57 2.552,39 

Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 90.645,28 109.342,05 

Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 214.832,27 216.408,25 

Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 308.192,33 329.055,73 

 
Občina je na kontih skupine 24 na dan 31. 12. 2019 izkazovala obveznosti v višini 329.024,03 EUR,  kar 

je za 20.831,70 EUR več kot na dan 31. 12. 2018. Neplačane zapadle obveznosti znašajo 14.862,66 EUR, 

ker na ustreznih proračunskih postavkah ni bilo dovolj zagotovljenih sredstev za plačilo vseh zapadlih 

obveznosti, predvsem z naslova plačil razlike v ceni vrtca. Obveznosti so bile v letu 2020 že poravnane. 

Ostale obveznosti predstavljajo redne obveznosti občine do javnih zavodov za plače za mesec december 

(občinski zavodi) do javnih zavodov v lasti države, ki izvajajo storitve javnega pomena in zapadejo v letu 

2020.  

Skupina kontov 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev AOP 040 

Med kratkoročne obveznosti financerjev se uvrščajo kratkoročno prejeta posojila in posojila na podlagi 

izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev, razen čekov, ki se štejejo kot odbitna postavka pri denarnih 

sredstvih.  

Tabela 39: Kratkoročne obveznosti do financerjev   

Kratkoročne obveznosti do financerjev Stanje na dan 31. 12. 2019 

Banka Intesa Sanpaolo d.d. 83.333,28 

EKO sklad  180.722,80 

MGRT 25.014 

SKUPAJ 289.070,08 

 

V izkazu bilance stanja (ne pa tudi v poslovnih knjigah) se na osnovi računovodskih predpisov  med te 

obveznosti prikažejo tudi  dolgoročne obveznosti z ročnostjo do enega leta. Občina na dan 31. 12. 2019 v 

bilanci stanja  na tem kontu izkazuje kratkoročne obveznosti za dolgoročne kredite, ki zapadejo v letu 

2020 v višini  289.070,08 EUR. 

 
Skupina kontov 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja - AOP 041  

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja so opredeljene kot obveznosti za obresti in druge obveznosti iz 

financiranja. Občina Hrastnik na dan 31. 12. 2019 kratkoročnih obveznosti za obresti ne izkazuje.  

 

Skupina kontov 96 – Dolgoročne finančne obveznosti - AOP 054 

Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb in 

izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, katerih roki zapadlosti so daljši od enega leta.  
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Tabela 40: Dolgoročne finančne obveznosti    

 

Na kontih skupine 96 Občina Hrastnik izkazuje stanje neodplačanih posojil, ki jih je najela za potrebe 

financiranja komunalne in družbene infrastrukture, katerih roki zapadlosti v plačilo so daljši od enega 

leta.  Stanje neodplačanih dolgoročnih obveznosti znaša na dan 31. 12. 2019  3.285.266,32 EUR od tega 

smo na osnovi računovodskih predpisov tisti del posojil, ki zapade v plačilo v letu 2020, izkazali med 

kratkoročnimi finančnimi obveznostmi (Skupina kontov 25 - 289.070,08 EUR.). Na osnovi navedenega 

se v izkazu bilanca stanja na dolgoročnih finančnih obveznostih izkazuje 31. 12. 2019  stanje  

2.996.196,24 EUR. 

Graf 2: Prikaz gibanj stanja dolga po posameznih letih na dan 31. 12. 

 
 

Skupina kontov 99 – Izven bilančna evidenca AOP 033 in AOP 061 

Občina Hrastnik v zunaj bilančni evidenci poleg obremenitev za obresti za poravnavo najemnin za 

poslovne prostore (722,06 EUR)  izkazuje tudi prejete bančne, menične in zavarovalniške garancije v 

skupni višini 798.950,40 EUR, in sicer  za dobro izvedbo del ter za odpravo napak, veljavne na dan 31. 

12. 2019. 

Občina izven bilančno izkazuje tudi sredstva, vložena v energetsko sanacijo štirih javnih zgradb (bazen, 

OŠ NHR Hrastnik, občinska uprava in športna dvorana v Hrastniku) v višini 790.419,07 EUR. 

Izdanih garancij občina nima. 
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12.8  Razkritja postavk časovnih razmejitev 

 
Skupina kontov 19 – Aktivne časovne razmejitve AOP 022 

Na teh kontih se izkazujejo terjatve ter druga sredstva in obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih 

pojavili v letu dni. Občina Hrastnik na tem kontu na dan 31. 12. 2019 ne izkazuje salda.   

 
Skupina kontov 29 – Pasivne časovne razmejitve AOP 043 

Na teh kontih drugi uporabniki izkazujejo zneske vrednosti prehodno obračunanih odhodkov  za dane 

predujme in drugo. 

Občina Hrastnik na dan 31. 12. 2019  izkazuje saldo v višini 253,49 EUR. Od tega  predstavljajo sredstva 

v višini  253,50 EUR  sredstva v blagajni,  -0,01 EUR pa kratkoročno odloženi prihodki iz naslova vplačil 

na PDP. 

13  IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov 

priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Po 3. členu odredbe 

o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pomeni načelo denarnega toka, da se prihodek oziroma 

odhodek prizna, ko sta izpolnjena naslednja dva pogoja: 

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in 

- denar oziroma njegov ustreznik je sprejet oziroma izplačan. 

 
Pomen posameznih pomembnih izrazov:  

- proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 

odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto;  

- rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom;  

- veljavni proračun je sprejeti proračun z upoštevanimi prerazporeditvami po sklepih župana;  

- finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna s katerim so predvideni 

njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto;  

- neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije ter občinska uprava;  

- posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oz. občina;  

- prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z 

neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska 

sredstva;  

- namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. 

Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega 

se nanašajo, in proračun;  

- prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih 

deležev in iz naslova zadolževanja;  

- donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za 

določen namen (npr. darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina);  

- izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za odplačila 

glavnic dolga;  

- investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja 

investitorja;  

- investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov proračunskih 

sredstev (investitorjev);  

- državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oz. občine, ki pomenijo korist za prejemnika 

pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in 

sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga, storitev;  
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- potrjen investicijski projekt je investicijski projekt, ki je potrjen s sklepom investitorja in je 

pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije;  

- veljaven investicijski projekt je projekt, ki je vključen v načrt razvojnih programov. 

13.1 PRIHODKI 

 
Prihodki Izkaza prihodkov in odhodkov so v skladu z ekonomsko klasifikacijo razčlenjeni na tekoče 

prihodke, kapitalske prihodke, donacije in  transferne  prihodke. 

Graf 3: Gibanje prihodkov od leta 2015 do leta 2019 

 

Glede na preteklo leto so se celotni prihodki v izkazu prihodkov in odhodkov zmanjšali za 19,19 % in 

bili doseženi v višini 7.863.665,87 EUR (2015: 9.257.888,92 EUR, 2016: 7.459.337,87 EUR, 2017: 

9.946.079,55 EUR, 2018: 9.731.644,75 EUR ). 

Tabela 41: Primerjava prihodkov v letu 2019 s prihodki v letu 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

70 Davčni prihodki 6.067.611,77 6.307.739,75 103,96 

71 Nedavčni prihodki 1.190.998,77 1.256.898,29 105,53 

72 Kapitalski prihodki 136.033,39 31.298,04 23,01 

73 Prejete donacije 21.050,00 21.000,00 99,76 

74 Transferni prihodki 2.315.950,82 246.729,79 10,65 

  SKUPAJ 9.731.644,75 7.863.665,87 80,81 

 
Če primerjamo realizirane prihodke in druge prejemke v letu 2019 z realiziranimi prihodki in drugimi 

prejemki v letu 2018 ugotovimo, da so se povečali davčni in nedavčni prihodki, zmanjšali pa kapitalski 

in transferni prihodki. Davčni prihodki so se povečali za 3,96 % oz. 240.127,98 EUR. Davki na dohodek 

in dobiček so odvisni od višine povprečnine, zato odstotek povečanja ni primerljiv (2016: 522,00 EUR, 

2017: 530,00 EUR, 2018: 551,00 EUR, 2019: 375,50 EUR). Med davčne prihodke spadajo poleg davkov 

na dohodek in dobiček še davki na premoženje, domači davki na blago in storitve ter drugi davki in 

prispevki. Nedavčni prihodki so se v primerjavi z letom 2018 povečali za 5,53 % oz. 65.899,52 EUR, v 

največjem odstotku povišanja v sklopu drugih nedavčnih prihodkov in prihodkov od udeležbe na 

dobičku in dohodkov od premoženja. Zaradi manjše prodaje osnovnih sredstev, zemljišč in 

neopredmetenih sredstev beležimo med kapitalskimi prihodki znižanje za 104.735,35 EUR oz. 76,99 %. 

V letu 2019 so za 2.069.221,03 EUR oz. 89,35 % nižji transferni prihodki od prihodkov te skupine v letu 

2015 2016 2017 2018 2019

Davčni prihodki 5.677.980,27 5.743.909,19 5.770.817,72 6.067.611,77 6.307.739,75

Nedavčni prihodki 1.113.355,69 1.310.486,77 1.443.653,53 1.190.998,77 1.256.898,29

Kapitalski prihodki 19.364,09 4.595,29 65.196,22 136.033,39 31.298,04

Prejete donacije 27.000,00 23.700,00 21.000,00 21.050,00 21.000,00

Transferni prihodki 2.420.188,87 376.646,62 2.645.412,08 2.315.950,82 246.729,79
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2018. Sem spadajo transferi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij ter prejeta sredstva iz 

državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije.  

Graf 4: Realizacija in struktura prihodkov po skupinah  za leto 2019 in primerjava z letom 2018 

 

13.1.1 DAVČNI PRIHODKI - 70  

 
Davčne prihodke uvrščamo med tekoče prihodke in zajemajo vsa obvezna, nepovratna in nepoplačljiva 

sredstva v dobro računa. V to skupino vključujemo davke na dohodek in dobiček, davke na premoženje, 

domače davke na blago in storitve in druge davke. 

Tabela 42: Primerjava davčnih prihodkov v letu 2019 z davčnimi prihodki v letu 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

70  DAVČNI PRIHODKI   6.067.611,77 6.307.739,75 103,96 

700  Davki na dohodek in dobiček 4.950.886,00 5.145.586,00 103,93 

703  Davki na premoženje 900.208,36 946.706,39 105,17 

704  Domači davki na blago in storitve 204.147,77 215.447,36 105,54 

706  Drugi davki in prispevki 12.369,64 0,00 0,00 

 
Graf 5: Deleži realizacije davčnih prihodkov 

 

700 - Davki na dohodek in dobiček  

Glavni prihodek v sklopu podskupine davčnih prihodkov predstavlja dohodnina. Občine jo evidentiramo 

na podkontu 700020 Dohodnina – občinski vir. Dohodnina predstavlja največji delež prihodkov 

občinskega proračuna in je bila v letu 2019 realizirana v višini 5.145.586,00 EUR. V strukturi davčnih 

prihodkov prestavlja 82 % delež. 

Davčni
prihodki
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Kapitalski
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Prejete
donacije
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ZR 2018 6.067.612 1.190.999 136.033 21.050 2.315.951

ZR 2019 6.303.212 1.261.426 31.298 21.000 246.730
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703 - Davki na premoženje 

V to skupino davkov sodijo davki na nepremičnine (davki od premoženja od stavb, nadomestilo za 

uporabo stavbnega zemljišča,…), ki so ga na podlagi občinskega odloka dolžne plačevati fizične in 

pravne osebe, davki na premičnine (davek od premoženja na vodna plovila), davki na dediščine in darila 

ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 

 

Tabela 43: Primerjava prihodkov od davkov na premoženje  v letih 2018 in 2019 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 900.208,36 946.706,39 105,17 

7030  Davki na nepremičnine 834.717,78 851.962,47 102,07 

7031  Davki na premičnine 522,73 511,32 97,82 

7032  Davki na dediščine in darila 2.236,53 13.999,69 625,96 

7033  Davki na promet neprem. in na finančno premoženje 62.731,32 80.232,91 127,90 

 
Občina Hrastnik je v letu 2019 realizirala 946.706,39 EUR prihodkov od davkov na premoženje. Ti so v 

primerjavi z letom prej višji za 5,17 % oziroma 46.498,03 EUR. Največje povišanje smo beležili na kontih 

skupine davki na dediščine in darila, ki so bili višji za 11.763,16 EUR. Povišanje je bilo na kontih skupine 

davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje za 27,90 % oz. 17.501,59 EUR in za 2,07 % oz. 

17.244,69 EUR na kontih skupine davki na nepremičnine. 

Graf 6: Deleži realizacije davkov na premoženje 

 

V sklopu kontov davki na premoženje smo v letu 2019 realizirali 851.962,47 EUR prihodkov z naslova 

davkov na nepremičnine, ki predstavljajo 90 % delež. Od nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč je 

bilo s strani pravnih oseb realiziranih 632.127,49 EUR prihodkov, s strani fizičnih oseb pa 210.473,02 

EUR.  8 % delež predstavljajo davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, ki so bili 

realizirani v višini 80.232,91 EUR, od tega 15.603,80 EUR od pravnih oseb, 64.530,10 EUR od fizičnih 

oseb in 99,01 EUR zamudnih obresti. 2 % delež v višini 13.999,69 EUR je bil realiziran v sklopu 

prihodkov od davkov na dediščine in darila. 0,05 % delež predstavljajo davki na premičnine, ki so bili v 

letu 2019 realizirani v višini 511,32 EUR. 

 
704 - Domači davki na blago in storitve  

V to skupno davkov sodijo davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) in drugi davki 

na uporabo blaga in storitev (okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 

turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in ekološke takse).  
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Tabela 44: Primerjava prihodkov od domačih davkov na blago in storitve  v letih 2018 in 2019 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 204.147,77 215.447,36 105,54 

7044  Davki na posebne storitve 2.523,60 3.899,38 154,52 

7047  Drugi davki na uporabo blaga in storitev 201.624,17 211.547,98 104,92 

 
Občina Hrastnik je v letu 2019 z naslova domačih davkov na blago in storitve realizirala 215.447,36 EUR 

prihodkov. V primerjavi z letom 2018 so bili prihodki višji za 11.299,59 EUR oz. za 5,54 %. Za 54,52 % 

oz. 1.375,78 EUR so bili višji prihodki od davka na dobitke od iger na srečo. Za 4,92 % oz. 9.923,81 EUR 

več prihodkov je občina realizirala z naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev. Od okolijske 

dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bilo realiziranih 109.958,07 EUR 

(2018: 116.916,77 EUR), pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest v višini 2.266,22 EUR (2018: 2.084,37 

EUR) in okolijskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 99.289,04 EUR 

(2018: 82.584,39 EUR).  

706 - Drugi davki  

Občina v tej skupini kontov ne izkazuje stanja. Po navodilih Ministrstva za finance, zaradi negativnega 

stanja v poslovnih knjigah na podkontu 706099 – Nerazporejeni davki in prispevki, po stanju na dan 31. 

12. 2019, kar je skladno tudi s poročilom B2 iz UJP, zaradi česar ni možno izpolniti obrazca Izkaz 

prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov za AJPES, smo znesek preknjižili na podkonto 714199 - 

Drugi izredni nedavčni prihodki. Preknjižba nerazporejenih davkov in prispevkov je bila potrebna 

zaradi načina izkazovanja nerazporejenih plačil dajatev, za katere ja nadzornik FURS. 

13.1.2 NEDAVČNI PRIHODKI - 71  

 
Na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni med davčne prihodke: prihodki 

od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti (od danih kreditov, iz pogodbenih razmerij, za 

nepravočasna plačila), prihodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, ter 

tisti del prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu. 

 
Tabela 45: Primerjava nedavčnih prihodkov v letu 2019 z nedavčnimi prihodki v letu 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

71 NEDAVČNI PRIHODKI   1.190.998,77 1.256.898,29 105,53 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.023.899,20 1.070.309,50 104,53 

711 Takse in pristojbine 5.990,17 4.379,30 73,11 

712 Globe in druge denarne kazni 3.293,25 6.528,94 198,25 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 0,00 - 

714 Drugi nedavčni prihodki 157.816,15 175.680,55 111,32 

 
Nedavčni prihodki so bili v letu 2019 realizirani v višini 1.256.898,29 EUR, kar je za 5,53 % oz. 

65.899,52 EUR več kot leto prej. Največji delež nedavčnih prihodkov predstavljajo v višini 1.070.309,50 

EUR prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja (85 %), sledijo drugi nedavčni prihodki 

v višini 175.680,55 EUR (14 %), globe in druge denarne kazni – 6.528,94 EUR (0,52 %) ter takse in 

pristojbine – 4.379,60 EUR (0,35 %). 
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Graf 7: Deleži realizacije nedavčnih prihodkov 

 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  

V okviru teh prihodkov se evidentirajo prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 

prihodkov nad odhodki (prihodki od dividend podjetij v katerih ima občina lastninske deleže), prihodki 

od obresti (prihodki od sredstev v pogled, prihodki od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev), 

prihodki od premoženja (prilivi od najemnin za zemljišča, poslovne prostore, zakupnine, koncesije, 

nadomestil za dodelitev služnosti, nadomestil za podelitev stavbne pravice, najemnin za najeto javno 

gospodarsko infrastrukturo, prihodki od oddaje premoženja občine v najem). 

 

Tabela 46: Primerjava prihodkov od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja v letih 2018 in 2019 

 Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.023.899,20 1.070.309,50 104,53 

7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

0,00 24.465,00 0 

7102  Prihodki od obresti 14,38 5,20 36,16 

7103  Prihodki od premoženja 1.023.884,82 1.045.839,30 102,14 

 
V sklopu kontov udeležba na dobičku in dohodki od premoženja smo v letu 2019 realizirali 

1.045.839,30 EUR prihodkov z naslova prihodkov od premoženja, ki predstavljajo 98 % delež. V 

primerjavi z letom 2018 je bilo teh več za 46.410,30 EUR oz. 4,53 EUR. Prihodki od udeležbe na dobičku 

in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki so bili realizirani v višini 24.465,00 EUR, kar 

predstavlja 2 % delež.  Realizirali smo 5,20 EUR prihodkov od obresti. V primerjavi z letom 2018 je bilo 

teh manj za 9,18 EUR, kar je posledica vedno nižjih obresti.  

Tabela 47: Primerjava prihodkov od premoženja v letih 2018 in 2019 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

7103  PRIHODKI OD PREMOŽENJA 1.023.884,82 1.045.839,30 102,14 

710301  Prihodki od najemnin za poslovne prostore 40.560,01 44.188,55 108,95 

710302  Prihodki od najemnin za stanovanja 379.661,22 379.421,03 99,94 

710304  Prihodki od drugih najemnin 561.777,65 575.771,96 102,49 

710305  Prihodki od zakupnin 1.170,54 1.185,75 101,30 

710306  Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 731,52 728,11 99,53 

710311  Prih. od podeljenih konc. za rudarsko pravico 22.279,27 25.946,78 116,46 

710312  Prihodki od podeljenih konc. za vodno pravico 17.080,55 18.066,27 105,77 

710313  Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne 
pravice in ustanovitev stavbne pravice 

624,06 530,85 85,06 
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V primerjavi z letom 2018 je bilo v letu 2019 v skupini prihodkov od premoženja realiziranih za 

21.954,48 EUR oz. 2,14 % sredstev več. Največji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin v višini 

575.771,96 EUR. Najvišji indeks povečanja beležimo na prihodkih od podeljenih koncesij za rudarsko 

pravico (16,46 %), najvišji indeks zmanjšanja pa pri prihodkih od nadomestila za dodelitev služnostne 

pravice in ustanovitev stavbne pravice (14,94 %).  

V letu 2019 je bilo od koncesij realiziranih 44.741,16 EUR prihodkov, kar je za 4.649,82 EUR oz. 11,60 % 

več kot jih je bilo realiziranih v letu 2018. 

Tabela 48: Prihodki občine od koncesij 2018-2019 

konto koncesija 
Realizacija 

2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 5=4/3 

710311 
od rudarjenja AGM Nemec d.o.o., Lafarge 
Cement d.o.o., RTH d.o.o. 13.234,66 16.848,37 127,30 

710306-del za drugo (plin, tržnica, lovske rajone) 731,52 728,11 99,53 

710312-del za čistilno- savske elektr.-Vrhovo 17.080,55 18.066,27 105,77 

710312-del za RTH Trbovlje - izk. tehn.kamna-apnenec 5.862,01 5.919,11 100,97 

710306-del Lafarge - apnenec 3.182,60 3.179,30 99,90 

  SKUPAJ 40.091,34 44.741,16 111,60 

 
711 - Takse in pristojbine  

Med takse in pristojbine sodijo upravne takse. Plačujejo se za dokumente in dejanja v upravnih in drugih 

javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Občina je v letu 2019 realizirala 4.379,30 EUR prihodkov 

od upravnih taks za dokumente iz upravnih dejanj. Realizacija je bila glede na leto 2018 nižja za 

1.610,87 EUR.  

 

712 - Globe in denarne kazni  

Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob 

za prekrške. Realizacija prihodkov iz tega naslova je bila v letu 2019, v primerjavi z letom 2018, višja za 

3.235,69 EUR. Leta 2019 je bilo realiziranih 6.528,94 EUR, v letu 2018 pa 3.293,25 EUR prihodkov. 

 
714 - Drugi nedavčni prihodki 

Med drugimi nedavčnimi prihodki se evidentirajo: drugi nedavčni prihodki (prihodki od refundacij 

stroškov upravne zgradbe in nekaterih poslovnih prostorov, ter drugi manjši nedavčni prihodki), 

prihodki od komunalnih prispevkov in drugi izredni nedavčni prihodki . 

 
Tabela 49: Primerjava drugih nedavčnih prihodkov v letu 2019 z drugimi nedavčnimi prihodki v letu 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   157.816,15 175.680,55 111,32 

714100  Drugi nedavčni prihodki 14.249,67 15.411,02 108,15 

714105  Prihodki od komunalnih prispevkov 58.374,81 43.413,15 74,37 

714106  Prispevki in doplačila občanov za izvajanje 
določenih programov tekočega značaja 

57.512,87 69.043,05 120,05 

714120  Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih 
zavarovanj 

3.633,36 0,00 - 

714199  Drugi izredni nedavčni prihodki 24.045,44 47.813,33 198,85 
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Med drugimi nedavčnimi prihodki  je občina v letu 2019 realizirala 175.680,55 EUR prihodkov, kar je za 

17.864,40 EUR več kot v letu 2018. Povečanje beležimo na kontih skupine drugi nedavčni prihodki, 

prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja ter drugi izredni 

nedavčni prihodki. Indeks je nižji med prihodki od komunalnih prispevkov in prihodki iz naslova 

odškodnin iz sklenjenih zavarovanj, kjer realizacije v letu 2019 ni bilo. Med drugimi izrednimi 

nedavčnimi prihodki izkazujemo na zadnji dan leta 2019 realizacijo prihodkov v višini 47.813,33 EUR, 

kar je za 23.767,89 EUR več kot jih je bilo realiziranih prihodkov s tega naslova v letu 2018. Med 

drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki so evidentirani realizirani prihodki od CEROZ-a po družbeni 

pogodbi o izgradnji regijske deponije, kot renta za Krajevno skupnost Marno v višini  46.945,44 EUR in 

5.695,58 EUR drugih izrednih prihodkov iz naslova sponzorskih sredstev za Krajevno skupnost 

Steklarna Hrastnik, vračilo sredstev zaradi odstopa od pogodbe ter manjši drugi izredni prihodki. Konte 

skupine 714199 smo zaradi preknjižbe negativnega stanja na podkontu 706099, zaradi izkazovanja 

nerazporejenih plačil dajatev, znižali za 4.528,00 EUR. Dejansko stanje prihodkov bi bil na dan 31. 12. 

2019, brez opravljenih potrebnih preknjižb, 52.341,33 EUR. Dejanska realizacija prihodkov je bila tako v 

letu 2019 višja za 28.295,89 EUR.    

Graf 8: Deleži realizacije drugih nedavčnih prihodkov 

 

13.1.3  KAPITALSKI PRIHODKI – 72 

 
Kapitalski prihodki so  prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, 

drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).  

Tabela 50: Kapitalski prihodki  v letih 2018 in 2019 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 4:3 

1 2 3 4 5 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 86.498,00 29.728,00 34,37 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 83.448,00 29.678,00 35,56 

720000 
Prihodki od prodaje poslovnih objektov in 
poslovnih prostorov 83.448,00 0,00 0,00 

720001 
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in 
stanovanj 0,00 29.678,00 - 

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 3.050,00 0,00 0,00 

720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil 3.050,00 0,00 0,00 

7202 Prihodki od prodaje opreme 0,00 50,00 - 
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720299 Prihodki od prodaje druge opreme 0,00 50,00 - 

722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV 49.535,39 1.570,04 3,17 

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 49.535,39 1.570,04 3,17 

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 49.535,39 1.570,04 3,17 

    136.033,39 31.298,04 23,01 
 
V letu 2019 je bila realizacija kapitalskih prihodkov, v primerjavi z letom 2018, nižja za 104.735,35 EUR 

oz. 76,99 %. Razlika se navezuje predvsem na v letu 2018 pridobljena sredstva od prodaje objekta Cesta 

VDV brigade 2 na Dolu pri Hrastniku, ki je predviden za rušenje za potrebe rekonstrukcije ceste, za kar 

je občina v letu 2018 prejela 83.448,00 EUR, realiziranih pa je bilo tudi več prodaj zemljišč in motornega 

vozila. Občina je v letu 2019 realizirala 31.298,04 EUR kapitalskih prihodkov od prodaje dveh stanovanj 

in stavbnih zemljišč.  

13.1.4 PREJETE DONACIJE – 73 

 
V skupino prejetih donacij se uvrščajo tiste vrste tekočih prihodkov in kapitalskih prihodkov, ki 

predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih virov ali iz tujine.  

Tabela 51: Donacije iz domačih virov  v letih 2018 in 2019 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 
Indeks 

4:3 

1 2 3 4 5 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 21.050,00 21.000,00 99,76 

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 21.050,00 21.000,00 99,76 

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 21.050,00 21.000,00 99,76 

 
Občina je v letu 2019 s prejetimi donacijami od domačih pravnih oseb realizirala 21.000,00 EUR 

prihodkov.  

13.1.5 TRANSFERNI  PRIHODKI - 74  

 
V skupino transfernih prihodkov spadajo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij 

(državnega proračuna, lokalnih proračunov).  Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki. V strukturi 

vseh načrtovanih prihodkov v BPO predstavljajo transferni prihodki v letu 2019 3,14 % vseh prihodkov.  

Graf 9: Realizacija transfernih prihodkov 

 

V letu 2019 smo v sklopu transfernih prihodkov realizirali 246.729,79 EUR sredstev. V primerjavi z 

letom 2018 je bilo realizacije manj za 2.069.221,00 EUR.  
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740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  

V letu 2019 je bila realizacija transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij, v primerjavi z 

letom 2018, nižja za 1.375.186,93 EUR oz. 85,59 %. Razlika se navezuje predvsem na v letu 2018 

pridobljena sredstva za pokritje stroškov intervencij po naravnih nesrečah ter za sanacijo plazov v višini 

605.010,90 EUR, prejem nepovratne finančne spodbude za projekt rekonstrukcije in novogradnje 

podružnične šole Dol v višini  686.520,00 EUR in 94.047,68 EUR na osnovi realizacije projekta 

energetske obnove štirih javnih zgradb. 

Tabela 52: Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v letih 2018 in 2019 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 4:3 

1 2 3 4 5 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.606.624,46 231.437,53 14,41 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 920.104,46 231.437,53 25,15 

740001 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije 873.163,07 183.901,01 21,06 

740004 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
tekočo porabo 46.941,39 47.536,52 101,27 

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 686.520,00 0,00 0,00 

740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 686.520,00 0,00 0,00 

 

V letu 2019 smo realizirali 231.437,53 EUR transfernih prihodkov in sicer:  

 118.502,00 EUR prejetih sredstev za projekt obnove in energetske sanacije večnamenskega 

družbenega objekta na Dolu pri Hrastniku. Občina lahko po določilih Zakona o financiranju občin (23. 

člen ZFO-1) na javni razpis za sofinanciranje investicij v lokalni skupnosti prijavi projekte, kjer rabi 

lastna sredstva za financiranje evropskih projektov in druge projekte v občini.  Občina je v letu 2019 

na razpis prijavila projekt obnove in energetske sanacije večnamenskega družbenega objekta na 

Dolu pri Hrastniku, za projekt  pa  po razrezu ministrstva na osnovi skupne kvote razpoložljivih 

sredstev prejela 118.502 EUR nepovratnih sredstev. 

 44.067,20 EUR od Ministrstva za zdravje za sofinanciranje reševalnega vozila za Zdravstveni dom 

Hrastnik, ki smo jih pridobili s prijavo na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019. 

 17.508,74 EUR sredstev na podlagi Uredbe o požarni taksi. Prihodki požarne takse so po 59. členu 

Zakona o varstvu pred požarom in Zakonu o izvrševanju proračuna RS namenski prihodki in se 

evidentirajo v okviru te skupine prihodkov.  Le-ti  se nakažejo  Gasilski zvezi Hrastnik preko 

posebnega dela proračuna v okviru postavke   4007006 in se namenjajo za investicije.   

 1.582,68 EUR za delno povračilo založenih sredstev za sofinanciranje tržnih najemnin od Ministrstva 

za okolje in prostor. 

 1.141,75 EUR od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - letno nadomestilo za 

upravljanju državnih gozdov. 

  15.903,06 EUR od Ministrstva za javno upravo za financiranje določenih nalog skupne uprave 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 

 1.338,06 EUR od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – za vzdrževanje gozdnih cest. 

 27.570,97 EUR od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – sredstva za 

družinskega pomočnika. 

 3.823,07 EUR od Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za TIC. 
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741 - Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  

V letu 2019 je bila realizacija iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, v primerjavi z letom 

2018, nižja za 694.034,10 EUR oz. 97,84 %. Razlika se navezuje predvsem na v letu 2018 pridobljena 

sredstva za projekt energetske obnove štirih javnih zgradb. 

Tabela 53: Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU v letih 2018 in 2019 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 4:3 

1 2 3 4 5 

741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 709.326,36 15.292,26 2,16 

7411 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike 0,00 15.292,26 - 

741101 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in 
ribiške politike za obdobje 2014-2020 0,00 15.292,26 - 

7413 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna EU iz kohezijskega sklada 709.326,36 0,00 0,00 

741301 
Prejeta sred.drž. proračuna iz sred. EU koh. skl. za 
obdobje 2014-2020 709.326,36 0,00 0,00 

 
V letu 2019  smo iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 

za obdobje 2014-2020 preko Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja za TIC 

prejeli 15.292,26 EUR sredstev. 

13.2 ODHODKI 

 
Odhodki Izkaza prihodkov in odhodkov so razčlenjeni na  tekoče odhodke,  tekoče transfere,   

investicijske odhodke in investicijske transfere.   

Glede na preteklo leto so se celotni odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov zmanjšali za 19,19 % in bili 

doseženi v višini 7.863.665,87 EUR (2015: 9.257.888,92 EUR, 2016: 7.459.337,87 EUR, 2017: 

9.946.079,55 EUR, 2018: 9.731.644,75 EUR ). 

Graf 10: Gibanje odhodkov od leta 2015 do leta 2019 

 

Z zgornjega grafa je razvidno, da se skozi zadnjih pet let najbolj enakomerno gibajo tekoči transferi. 

Tekoče odhodke smo v letu 2019, od leta 2017, ko so dosegli najvišjo vrednost v zadnjih petih letih, 

znižali za  2.143.083,56 EUR. Največje razlike v višini odhodkov so opazne pri investicijskih odhodkih, ki 

2015 2016 2017 2018 2019

Tekoči odhodki 2.475.446,55 2.198.851,72 4.457.548,67 3.186.138,12 2.314.465,11

Tekoči transferi 3.561.736,02 3.806.278,70 3.802.134,45 3.992.428,70 4.108.647,73

Investicijski odhodki 3.079.565,99 841.197,94 2.226.308,07 4.132.909,49 984.459,10

Investicijski transferi 90.602,18 220.820,14 343.384,38 142.440,55 271.833,37
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so se v letu 2019, glede na najvišjo vrednost odhodkov v zadnjih petih letih, ki je bila leta 2018 v višini 

4.132.909,49 EUR, znižali za 3.148.450,39 EUR. 

Tabela 54: Primerjava odhodkov v letu 2019 z odhodki v letu 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 

40 Tekoči odhodki 3.186.138,12 2.314.465,11 72,64 

41 Tekoči transferi 3.992.428,70 4.108.647,73 102,91 

42 Investicijski odhodki 4.132.909,49 984.459,10 23,82 

43 Investicijski transferi 142.440,55 271.833,37 190,84 

  SKUPAJ ODHODKI 11.453.916,86 7.679.405,31 67,05 

 
Če primerjamo realizirane odhodke v letu 2019 z realiziranimi odhodki v letu 2018 ugotovimo, da so se 

povečali tekoči in investicijski transferi, zmanjšali pa tekoči in investicijski odhodki. Investicijski 

transferi so se povečali za 90,84 % oz. 129.392,82 EUR, tekoči transferi pa za 2,91 % oz. 116.219,03 

EUR. Tekoče odhodke smo znižali za 27,36 % oz. 871.673,01 EUR, investicijske odhodke pa za 76,18 % 

oz. 3.148.450,39 EUR. Razloge za zmanjšanja oz. povečanja podajamo v nadaljevanju. 

Graf 11: Realizacija in struktura odhodkov po skupinah  za leto 2019 in primerjava z letom 2018 

 

13.2.1 TEKOČI ODHODKI  - 40 

 
Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim (splošni 

dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana 

med delom, prevoz na delo,...), sredstva za delovno uspešnost (povečan obseg dela), nadurno delo, plače 

za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). 

Odhodki se namenjajo za program  dejavnost občinske uprave in politični sistem, saj je v skupni masi 

plač in drugih izdatkov zaposlenim tudi plača župana. Vsem proračunskim uporabnikom, katerim se iz 

proračuna občine Hrastnik zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile v skladu z veljavno 

zakonodajo in sistematizacijami.  

 

V okviru tekočih odhodkov je bilo v letu 2019  porabljenih 2.314.465,11 EUR, kar je za 871.673,01 EUR 

manj kot v letu 2018, ko je bilo porabljenih 3.186.138,12 EUR. Pri tem je potrebno omeniti, da so bili t.i. 

redni tekoči odhodki (brez drugih rezerv, kjer se evidentirajo odhodki za sanacije plazov ipd.) v letu 

2019 nižji kot v letu 2018 za 7,89 % oz. 185.636,16 EUR. Višji indeks beležimo na kontih skupine plače 

in drugi izdatki zaposlenim ter posledično tudi na kontih prispevkov delodajalcev za socialno varnost. 

Nižje stroške beležimo na kontih skupin izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti ter kontih 

rezerv. 
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Tabela 55: Primerjava tekočih odhodkov  v letu 2019 s tekočimi odhodki  v letu 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 
40 TEKOČI ODHODKI   3.186.138,12 2.314.465,11 72,64 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 515.447,82 545.478,49 105,83 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 84.465,91 88.951,96 105,31 

402 Izdatki za blago in storitve 1.745.114,82 1.526.898,44 87,50 

403 Plačila domačih obresti 5.695,56 3.759,06 66,00 

409 Rezerve 835.414,01 149.377,16 17,88 

 
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Podskupina tekočih odhodkov so odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim, ki zajema plače in 

dodatke zaposlenim v občinski upravi in županu (splošni dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), 

regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom, prevoz na delo,...), sredstva za 

delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi in druge izdatke zaposlenim (jubilejne 

nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Za plače in druge izdatke zaposlenim je bilo porabljenih  

545.478,49EUR, kar je za 30.030,67 EUR več kot je bilo porabe v letu 2018. Povečanje se v največjem 

obsegu navezuje na izplačila treh odpravnin delavcev ob upokojitvi ter višjih stroškov plač, ki so 

posledica Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju med Vlado RS in 

reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. 

 
401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Podskupina  odhodkov za prispevke delodajalcev za zaposlene zajema prispevke za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter 

premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence občinski upravi in 

župana.  Prispevki se plačujejo v višini 16,10 % od bruto plač,  pokojninske premije pa v skladu s 

številom zaposlenih in rastjo plač. Za prispevke od plač je bilo porabljenih 88.951,96 EUR, kar glede na 

leto 2018 predstavlja 5,31 % povišanje, ki je posledica povišanja plač. 

402 – Izdatki za blago in storitve 

Tabela 56: Izdatki za blago in storitve  v letu 2019 in primerjava porabe v letu 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.745.114,82 1.526.898,44 87,50 

4020  Pisarniški in splošni material in storitve 466.117,73 468.698,34 100,55 

4021  Posebni material in storitve 25.672,37 23.653,59 92,14 

4022  Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 103.084,61 109.300,28 106,03 

4023  Prevozni stroški in storitve 10.624,93 9.904,22 93,22 

4024  Izdatki za službena potovanja 618,48 1.470,07 237,69 

4025  Tekoče vzdrževanje 1.019.414,68 788.615,46 77,36 

4026  Poslovne najemnine in zakupnine 23.845,03 23.268,32 97,58 

4029  Drugi operativni odhodki 95.736,99 101.988,16 106,53 

 
Na kontih skupine izdatki za blago in storitve beležimo za 218.216,38 EUR oz. 12,50 % nižje stroške kot 

v letu 2018. Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega 

blaga in plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu. Investicijske odhodke vključuje 
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le, če so klasificirani v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 EUR in življenjska doba krajša 

od enega leta). Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, posebni material in storitve, 

energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena 

potovanja, tekoče vzdrževanje (ceste, javne površine,  stanovanja,….), najemnine in zakupnine, kazni in 

odškodnine in druge operativne odhodke (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, 

sejnine, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, članarine v domačih neprofitnih institucijah,…). Ti 

odhodki nastajajo na različnih proračunskih postavkah posebnega dela proračuna v finančnih načrtih 

neposrednih uporabnikov in predstavljajo skupne odhodke proračunskih porabnikov sredstev.  

Povečanje stroškov beležimo na kontih skupin: izdatki za službena potovanja, drugi operativni odhodki 

in energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Največje nominalno povečanje odhodkov 

beležimo pri izdatkih za službena potovanja. Večji stroški so posledica vlaganj v izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih, kjer so stroški pri teh izdatkih, v primerjavi z letom 2018, višji za 851,59 EUR.  

403 - Plačila domačih obresti 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg. Za to skupino 

odhodkov je bilo porabljenih 3.759,06 EUR, kar je za 34 %  oz. 1.936,50 EUR manj kot je bilo porabe v 

letu 2018. Izdatki za obresti se nanašajo na odplačevanje obresti dolgoročnega kredita, ki je bil najet za 

upravljanje s starimi neugodnimi krediti pri Banki Intesa SanPaolo. V letu 2018 so bili stroški višji 

zaradi najetega likvidnostnega  kredita pri Delavski hranilnici Hrastnik. 

409 - Rezerve 

Podskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali 

storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. V okviru 

rezerv je imela občina v letu 2019 proračunsko rezervo in druge rezerve. Za oblikovanje proračunske 

rezerve je bilo porabljenih  92.648,01 EUR, za druge rezerve pa je občina za sanacijo razmer po neurjih 

(plazovi idr.) in prevoze vode porabila 56.729,15 EUR. Poraba je bila zaradi manjšega obsega sanacij 

plazov, v letu 2019, nižja za 686.036,85 EUR. 

13.2.2 TEKOČI TRANSFERI - 41 

 
Skupina odhodkov tekoči transferi vključuje nakazila, za katera občina v povračilo ne dobi materiala ali 
storitve. Uporaba teh sredstev pri prejemniku pa mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske (v 
javnih zavodih, društvih, javnih podjetjih,...). S tega naslova občina zagotavlja sredstva za delovanje 
institucij in organizacij,  pa tudi za zagotavljanje različnih potreb občanov, kar ji nalaga Ustava in 
področni zakoni. 
 
Tabela 57:  Tekoči transferi  v letih 2019 in 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 
41 TEKOČI TRANSFERI   3.992.428,70 4.108.647,73 102,91 

410  Subvencije 282.427,71 258.844,60 91,65 

411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.050.279,38 2.102.923,91 102,57 

412  Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 353.440,73 362.067,87 102,44 

413  Drugi tekoči domači transferi 1.306.280,88 1.384.811,35 106,01 

 
V letu 2019 je bila poraba v sklopu tekočih transferov, v primerjavi z letom 2018, višja za 116.219,03 
EUR oz. 2,91 %. Povišanje beležimo na kontih skupin: drugi tekoči domači transferi, transferi 
posameznikom in gospodinjstvom ter transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Manjša 
poraba je bila v sklopu stroškov subvencij. 
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410 - Subvencije 

Subvencije zajemajo transfere javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne 

pokrivajo odhodkov in jim država (in lokalna skupnost) zagotavlja finančno podporo.  Gre za področje 

podjetništva in kmetijstva, sredstva pa se delijo na osnovi izvršenih javnih razpisov in prijav na te 

razpise, ter subvencioniranja cen javnih storitev po sklepu občinskega sveta.  Za te namene je občina 

porabila 258.844,60 EUR, kar je za 23.583,11 EUR manj kot v letu 2018.  

Tabela 58:  Subvencije  v letih 2019 in 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 
410 SUBVENCIJE 282.427,71 258.844,60 91,65 

410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in 
zasebnikom 

232.739,71 207.748,43 89,26 

410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih 26.544,00 19.540,20 73,61 

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 13.990,00 16.000,00 114,37 

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom 

9.154,00 15.555,97 169,94 

 
V sklopu subvencij beležimo višja indeksa na kontih druge subvencije privatnim podjetjem in 

zasebnikom ter kompleksne subvencije v kmetijstvu, nižja pa na kontih Subvencioniranje cen privatnim 

podjetjem in zasebnikom ter sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih. 

411 - Transferi  posameznikom  in  gospodinjstvom 

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za 

tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim 

dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste 

izdatkov (štipendije, plačilo vrtca, družinski pomočnik, plačilo oskrbe v domovih za starejše, subvencije 

stanarin, regresiranje prevozov v šolo, šolske prehrane, darilo ob rojstvu otroka,…).   

Tabela 59:  Subvencije  v letih 2019 in 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 

GOSPODINJSTVOM 
2.050.279,38 2.102.923,91 102,57 

411103 Darilo ob rojstvu otroka 10.500,00 9.150,00 87,14 

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 28.091,25 28.820,89 102,60 

411701 Kadrovske štipendije 23.919,20 21.372,65 89,35 

411900 Regresiranje prevozov v šolo 243.197,01 191.266,43 78,65 

411902 Doplačila za šolo v naravi 5.382,62 5.385,00 100,04 

411908 Denarne nagrade in priznanja 10.195,20 10.053,21 98,61 

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 354.372,01 343.367,82 96,89 

411920 Subvencioniranje stanarin 191.068,27 250.386,98 131,05 

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in 
plačili staršev 

890.591,96 946.135,65 106,24 

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 61.332,96 60.352,84 98,40 

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 231.628,90 236.632,44 102,16 

 
Občina je v letu 2019 z naslova transferi posameznikom in gospodinjstvom porabila 2.102.923,91 EUR, 

kar je za 52.644,53 EUR oz. 2,57 % več kot v letu 2018. Družinski prejemki in starševska nadomestila so 
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bili nižji za 1.350,00 EUR oz. 12,86 %. Ti odhodki se navezujejo na darila ob rojstvu otrok in so odvisni 

od števila rojstev. Kadrovske štipendije so bile realizirane v manjšem obsegu zaradi manjšega števila 

prejetih prijav. Regresiranje prevozov v šolo je bilo v letu 2019 nižje za 51.930,58 EUR oz. 21,35 %, saj je 

bilo v letu 2018, zaradi izgradnje šole na Dolu in zapora ceste, zaradi katere je bilo za otroke potrebno 

zagotoviti prevoz mimo Trbovelj, stroškov s prevozi več. Na kontu subvencioniranje stanarin je bilo 

zaradi preseljevanja najemnikov iz  področja steklarske kolonije v stanovanja, kjer je najemnina dosti 

višja in posledično višja tudi subvencija, stroškov s tega naslova več za 59.318,71 EUR oz. 31,05 %.  

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 

Nepridobitne organizacije so javne ali privatne  institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ( 

dobrodelne organizacije,  društva in druge neprofitne organizacije). Za te namene je občina v letu 2019 

porabila 362.067,87 EUR, kar je v primerjavi z letom 2018 več za 8.627,14 EUR oz. 2,44 %.  

413 - Drugi tekoči domači transferi  

Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge 

izvajalce javnih služb (za plače  zaposlenim v Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik, Knjižnici Antona 

Sovreta, OŠ NH Rajka za šoferja ter 2. učiteljico v 1. razredu, Regionalni razvojni agenciji, Mladinskem 

centru Hrastnik ter za materialne in druge stroške vseh javnih zavodov, katerih je občina Hrastnik 

ustanoviteljica oz. soustanoviteljica). Za te namene je bilo v letu 2019 porabljenih 1.384.811,35 EUR, v 

letu 2018 pa  1.306.280,88 EUR, kar predstavlja  6,01  % povečanje. Največji delež med temi odhodki 

predstavljajo odhodki za tekoče transfere v javne zavode in sicer 1.228.985,49 EUR. Pri transferih 

občinam gre za transfere Občini Trbovlje za delovanje Medobčinske inšpekcije in redarstva, pri 

transferih drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, za plačilo mrliških 

ogledov tem izvajalcem, pri transferih v sklade socialnega zavarovanja za plačilo zdravstvenega 

zavarovanja osebam, ki jim plačuje občina. Višji stroški na kontu tekoča plačila storitev drugim 

izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki se navezuje na višje stroške izplačil 

sredstev za delovanje LAS Zasavje. Ti so bili višji za 2.476,61 EUR. 

Tabela 60:  Drugi domači transferi  v letih 2019 in 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 
413  Drugi tekoči domači transferi 1.306.280,88 1.384.811,35 106,01 

413003  Sredstva, prenesena drugim občinam 32.421,91 35.151,48 108,42 

413105  Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, 
ki ga plačujejo občine 

113.890,58 115.844,38 101,72 

413300  Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače 
in druge izdatke zaposlenim 

568.861,30 626.673,75 110,16 

413301  Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za 
prispevke delodajalcev 

70.482,45 74.743,29 106,05 

413302  Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za 
blago in storitve 

507.596,00 515.629,20 101,58 

413310  Tekoči transferi v javne zavode - za premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

10.675,25 11.939,25 111,84 

413500  Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih 
služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 

2.353,39 4.830,00 205,24 

 

13.2.3 INVESTICIJSKI ODHODKI - 42  

 

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu 

opredmetenih ali neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za 

načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup 

in gradnja osnovnih sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, 
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rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, 

nakup nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija. Ta 

skupina predstavlja vsa investicijska vlaganja občine, katerih strošek nastane in se evidentira pri 

proračunu in ne v zavodih ipd. 

 
Tabela 61:  Investicijski odhodki  v letih 2019 in 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.132.909,49 984.459,10 23,82 

420001  Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,00 15.000,00 - 

420200  Nakup pisarniškega pohištva 130,75 839,30 641,91 

420202  Nakup strojne računalniške opreme 4.769,37 8.113,23 170,11 

420204  Nakup drugega pohištva 4.319,30 0,00 - 

420223  Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,00 2.346,82 - 

420233  Nakup gasilske opreme 2.671,25 0,00 - 

420238  Nakup telekomunikacijske opreme 0,00 298,00 - 

420244  Nakup opreme za učilnice 443.880,85 0,00 - 

420299  Nakup druge opreme in napeljav 8.609,53 4.435,77 51,52 

420300  Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 397,61 - 

420401  Novogradnje 132.998,21 146.452,20 110,12 

420402  Rekonstrukcije in adaptacije 2.943.026,91 310.361,49 10,55 

420500  Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 273.424,62 185.583,15 67,87 

420501  Obnove 46.407,12 151.719,20 326,93 

420600  Nakup zemljišč 22.127,22 10.056,70 45,45 

420801  Investicijski nadzor 25.420,41 7.072,84 27,82 

420804  Načrti in druga projektna dokumentacija 207.964,30 123.919,63 59,59 

420899  Plačila drugih storitev in dokumentacije 17.159,65 17.863,16 104,10 

 
Investicijski odhodki proračuna so bili v letu 2019 realizirani v višini 984.459,10 EUR. V primerjavi z 

letom 2018 so ti odhodki nižji za 76,18 % oz. 3.148.450,39 EUR. Glede na preteklo leto beležimo 

povišanje stroškov na kontu nakupa stanovanjskih zgradb in prostorov, v višini 15.000,00 EUR, zaradi 

nakupa stanovanja na naslovu Trg borcev NOB 12 na Dolu pri Hrastniku. Zaradi nakupa 7 stolov so se v 

letu 2019 za 709,15 EUR povišali stroški na kontu nakup pisarniškega pohištva. Za 3.343,86 EUR 

beležimo povišanje na kontu nakup strojne računalniške opreme. Kupili smo 2 tiskalnika, nov strežniški 

sistem ter 5 tabličnih računalnikov za svetniško skupino Naš Hrastnik. Pri novogradnjah znaša 

realizacija 146.452,20 EUR, ki je v primerjavi z letom 2018, višja za 13.453,99 EUR oz. 10,12 %. Največja 

vlaganja evidentirana na tem kontu predstavljajo izgradnje kabelske kanalizacije za vodovode, črpalke 

za vrtine, izgradnje vodovodov in meteorne kanalizacije. Razlika v višini 2.632.665,42 EUR se v sklopu 

rekonstrukcij in adaptacij navezuje predvsem na odhodke, ki so nastali v letu 2018, v zvezi s šolo na 

Dolu. Manj sredstev smo v letu 2019 namenili za investicijski nadzor ter načrte in druge projektne 

dokumentacije. Pri obnovah znaša realizacija 151.719,20 EUR, ki je v primerjavi z letom 2018, višja za 

105.312,08 EUR. Največja vlaganja evidentirana na tem kontu predstavljajo obnove kanalizacije na 

različnih območjih občine.  

13.2.4 INVESTICIJSKI TRANSFERI - 43  

 

Skupina odhodkov investicijski transferi vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so 

namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (zavodi, javna podjetja,…), to je za 

njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in 
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neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove. Investicijski transferi so bili v 

letu 2019 realizirani pa v višini 271.833,37 EUR in so v primerjavi z letom 2018 višji za 90,84 %.   

 

Tabela 62:  Investicijski transferi  v letih 2019 in 2018 

Konto Opis Realizacija 2018 Realizacija 2019 Indeks 

1 2 3 4 4/3 
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI   142.440,55 271.833,37 190,84 

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 

61.814,00 83.308,74 134,77 

432000 Investicijski transferi občinam 0,00 4.647,61 - 

432300  Investicijski transferi javnim zavodom 80.626,55 183.877,02 228,06 

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, so se v letu 2019, 

glede na leto 2018, povečali za 21.494,75 EUR oz. 34,77 %. Največji transfer na tem kontu je bil v višini 

50.000,00 EUR, za sofinanciranje gasilskega doma na Dolu. Investicijski transferi občinam se navezujejo 

na delež občine Hrastnik za nakup vozila in strežnika za Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje. 

Pri investicijskih transferih neprofitnim organizacijam so evidentirana transferna sredstva za 

investicijska vlaganja Gasilske zveze Hrastnik, za investicijska vlaganja v gasilske domove, za nakup 

zaščitne opreme in gasilskih vozil.  Investicijski transferi javnim zavodom so v letu 2019, v primerjavi z 

letom 2018, višji za 103.250,47 EUR. Povišanje je posledica nakupa reševalnega vozila za Zdravstveni 

dom Hrastnik (107.067,20 EUR).  

 

14  OBRAZLOŽITEV IZKAZA RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 
V  Računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva vračil danih posojil in prodaje 

kapitalskih vlog in vsa sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog. V letu 2019 občina v tej 

bilanci nima evidentiranih prihodkov in odhodkov. 

 

15   OBRAZLOŽITEV IZKAZA  RAČUN FINANCIRANJA   
 
Račun financiranja  izkazuje zadolževanje in odplačevanje glavnic dolgov občine.  
 
Tabela 63:  Gibanje zadolžitev in odplačil v posameznih letih 

 Realizacija 
2013 

Realizacija 
2014 

Realizacija 
2015 

Realizacija 
2016 

Realizacija 
2017 

Realizacija 
2018 

Realizacija 
2019 

Zadolževanje 0 0 0 0 1.111.600 2.323.645 118.502 
Odplačilo 116.213 115.948 110.763 76.389 83.333 763.333 95.426 
Neto zadolževanje -116.213 -115.948 -110.763 -76.389 883.296 1.560.312 23.076 
Stanje dolga 31. 12. 967.537 861.322 750.000 673.611 1.701.878 3.262.190 3.285.266 

 
Občina Hrastnik se je v letu 2019, za sofinanciranje projekta energetske sanacije in prenove objekta Trg 

borcev NOB 12, zadolžila pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (21. člen ZFO-1), v višini 

118.502,00 EUR. V letu 2019 je bilo odplačilo dolga realizirano v višini 95.426,00 EUR. Za izdatke za 

odplačilo glavnice dolgoročnega kredita pri poslovni banki Intesa Sanpaolo je bilo porabljenih  

83.333,28 EUR, za vračilo povratnih sredstev dolgoročnega kredita z državnega proračuna za 

sofinanciranje rekonstrukcije in novogradnje OŠ Dol pa 12.092,34 EUR. Neto zadolževanje v letu 2019 je 

bilo tako 23.076,38 EUR, kar pomeni, da je občina v tej višini povečala svojo zadolžitev. 
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Graf 12: Prikaz gibanj zadolžitev in odplačil v posameznih letih 

 
 

16 SREDSTVA NA RAČUNU IZ PRETEKLIH LET 
 
Vsi  presežki  prihodkov nad odhodki  oziroma odhodkov nad prihodki  posameznih bilanc  v letu 2019  

so evidentirani na kontu  9009000 – neporabljena sredstva iz preteklih let.  Začetno  stanje tega konta 

na dan 1. 1. 2019 je bilo 720.611,57 EUR, povečano za prejemke Računa financiranja v višini 23.076,38 

EUR ter presežek Bilance prihodkov in odhodkov leta 2019 v višini 184.260,56 EUR znašajo sredstva na 

računu iz preteklih let, dne  31. 12. 2019,  927.948,51 EUR. Do ostanka sredstev je prišlo največ zaradi 

nekaterih neporabljenih namenskih sredstev, ki se prenašajo v leto 2020, zaradi terminskega zamika 

realizacije nekaterih projektov v leto 2020 in zaradi nekaterih neporabljenih lastnih sredstev proračuna 

občine.  

 

17 PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU 
 
Na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015) je potrebno ugotoviti tudi presežek, 

ki se razlikuje od računovodskega presežka (po finančnem toku) in tako izračunani  presežek  zbirati na 

ločenem računu, prav tako v okviru konta 9009 -Splošni sklad za drugo in sicer na podkontu 900950- 

Presežki po ZFisP .    

Na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu, ki ureja način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne 

uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja, je potrebno ugotoviti 

presežek po fiskalnem pravilu. Presežek po fiskalnem pravilu je dejansko presežek po denarnem toku, 

zmanjšan za računovodske postavke, ki pomenijo obveznost. Če občina izračuna negativni znesek po 

fiskalnem pravilu, v poslovne knjige ne knjiži ničesar. V primeru pozitivnega zneska bi moral o presežku 

odločati občinski svet. 

Presežka občinskega proračuna  po ZFisP za leto 2019 ni . 

Tabela 64:  Presežek po fiskalnem pravilu 

Zap.št. Konti skupine Oznaka AOP Vsebina računovodske postavke Znesek 

1. 70, 71, 72, 73, 74, 78 101 Prihodki po denarnem toku 7.863.665,87 

2. 40, 41, 42, 43, 45 221 Odhodki po denarnem toku 7.679.405,31 

3. 3 = 1 - 2 927 ali 928 Presežek prihodkov ali odhodkov 184.260,56 

4. 75 301 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0,00 

5. 44 321 
Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0,00 

6. 6= 4 - 5 348 ali 349 
Razlika med prejetimi in danimi sredstvi iz 
finančnih naložb 0,00 

7. 50 351 Zadolževanje 118.502,00 

8. 55 364 Odplačilo dolga 95.425,62 
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9. 9= 7 - 8 377 ali 378 Neto zadolževanje ali odplačilo  dolga 23.076,38 

10. 10 = 3 + 6 +9 379 ali 380 
Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu 
je presežek X 207.336,94 

12. 20,21,22,23,del 24, 26 
035,036,037,038,
del 039,041 Kratkoročne obveznosti 728.347,39 

13. 97 055 Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 

14. 14 = 10-12- 13    
Znesek Y, ki je izračunani znesek presežka 
po fiskalnem pravilu 0,00 

 

18 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 
 
 Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga 

in storitev niso bila uporabljena.  
 
 Občina Hrastnik nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.  
 
 Občina Hrastnik nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje.  
 

19 DRUGE INFORMACIJE 
 

Občina Hrastnik je v letu 2019 sprejela naslednje akte (mislimo tiste, ki so bili objavljeni v Uradnem 

vestniku Zasavja): 

1. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta Občine Hrastnik (UVZ, št. 2, 11. 1. 2019) 

2. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v skupščino Ceroz d.o.o. (UVZ, št. 2, 11. 1. 2019) 

3. Cenik daljinskega ogrevanja za poslovno enoto Hrastnik na podlagi določil koncesijske pogodbe in 

tarifnega sistema z veljavnostjo od 1. 1. 2019 dalje (UVZ, št. 2, 11. 1. 2019) 

4. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v skupščino Ceroz d.o.o. (UVZ, št. 5, 7. 2. 2019) 

5. Sklep o soglasju k ceni pomoči družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših Hrastnik in ceni dodatnih 

nalog, ki jih za Občino Hrastnik opravlja Center za socialno delo Zasavje – enota Hrastnik (UVZ, št. 5, 7. 2. 

2019) 

6. Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v Občini Hrastnik za leto 2019 (UVZ, 

št. 8, 25. 2. 2019)  

7. Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Hrastnik za leto 2019 (UVZ, št. 

8, 25. 2. 2019)  

8. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hrastnik za leto 2019 (UVZ, št. 8, 25. 

2. 2019)  

9. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2019 

(UVZ, št. 8, 25. 2. 2019)  

10. Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 

2019 (UVZ, št. 8, 25. 2. 2019)  

11. Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2019 (UVZ, št. 9, 1. 3. 2019)  

12. Pravila o plakatiranju v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski 

parlament 2019 na območju Občine Hrastnik (UVZ, št. 11, 12. 3. 2019)  
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13. Cenik daljinskega ogrevanja za poslovno enoto Hrastnik na podlagi določil koncesijske pogodbe in 

tarifnega sistema z veljavnostjo od 1. 3. 2019 dalje (UVZ, št. 11, 12. 3. 2019) 

14. Sklep o soglasju k cenam storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranju cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 

2019 (UVZ, št. 12, 29. 3. 2019) 

15. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

16. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

17. Zaključni račun proračuna Občine Hrastnik za leto 2019 (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

18. Odlok o proračunu Občine Hrastnik za leto 2019 (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

19. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Hrastnik (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

20. Letni program uresničevanja kulturnih programov v Občini Hrastnik za leto 2019 (UVZ, št. 13, 29. 3. 

2019) 

21. Letni program športa v Občini Hrastnik za leto 2019 (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

22. Sklep o prekategorizaciji službenega najemnega stanovanja v stanovanjsko poslovnem objektu Trg 

Franca Kozarja 14, Hrastnik v neprofitno najemno stanovanje (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

23. Čistopis odloka o lokalnem časopisu Občine Hrastnik (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

24. Cenik storitev na tržnici v Hrastniku, ki veljajo od 1. 4. 2019 dalje (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

25. Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hrastnik v 

letu 2019 (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

26. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Hrastnik v letu 

2019 (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

27. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Zazidalnega 

načrta industrijske cone Tovarne kemičnih izdelkov Hrastnik  (UVZ, št. 13, 29. 3. 2019) 

Občina Hrastnik in Občina Trbovlje: 1. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega 

zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ, št. 17, 20. 5. 2019) 

28. Sklep o razveljavitvi javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in 

podeželja v Občini Hrastnik v letu 2019 (UVZ, št. 18, 4. 6. 2019) 

29. Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 20, 28. 6. 

2019) 

30. Čistopis poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 20, 28. 6. 2019) 

31. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Hrastnik za leto 2019 (UVZ, št. 20, 28. 

6. 2019) 

32. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za sanacijo plazu Zajec (UVZ, št. 20, 28. 6. 2019) 

33. Pravilnik o spremembi pravilnika o štipendiranju v Občini Hrastnik (UVZ, št. 20, 28. 6. 2019) 

34. Čistopis pravilnika o štipendiranju v Občini Hrastnik (UVZ, št. 20, 28. 6. 2019) 

35. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Hrastnik (UVZ, št. 20, 28. 6. 2019) 

36. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hrastnik – 

čistopis (UVZ, št. 20, 28. 6. 2019) 

37. Pravilnik o »participatornem proračunu« (UVZ, št. 20, 28. 6. 2019) 
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38. Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Hrastnik 

(UVZ, št. 21, 1. 7. 2019) 

39. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP HR94 (UVZ, št. 24, 25. 9. 2019) 

40. Sklep o prenehanju mandata članici občinskega sveta (UVZ, št. 24, 25. 9. 2019) 

41. Javni razpis za dodelitev štipendij za obrtne poklice, štipendij za študente z nižjim socialnim 

statusom, štipendije za študente s posebnimi potrebami in kadrovske štipendije (UVZ, št. 24, 25. 9. 

2019) 

42. Cenik daljinskega ogrevanja za poslovno enoto Hrastnik na podlagi določil koncesijske pogodbe in 

tarifnega sistema (UVZ, št. 25, 7. 10. 2019)  

Občina Hrastnik in Občina Trbovlje: 2. Odlok o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega 
lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ, št. 26, 10. 10. 2019) 

43. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za izvedbo intervencijskih del ob neurju v avgustu in 

septembru 2019 (Občina Hrastnik in Občina Trbovlje) 1. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi 

javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ, št. 28, 15. 11. 2019) 

44. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta Občine Hrastnik (UVZ, št. 28, 15. 11. 2019) 

45. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik (UVZ, št. 31, 20. 12. 2019) 

46. Odlok o proračunu Občine Hrastnik za leto 2020 (UVZ, št. 31, 20. 12. 2019) 

47. Pravilnik o nagrajevanju diplomantov za opravljena zaključna dela (UVZ, št. 31, 20. 12. 2019) 

48. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni 

in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik (UVZ, št. 31, 20. 12. 2019) 

49. Letni program športa v Občini Hrastnik za leto 2020 (UVZ, št. 31, 20. 12. 2019) 

50. Letni program uresničevanja kulturnih programov v Občini Hrastnik za leto 2020 (UVZ, št. 31, 20. 

12. 2019) 
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- RAČUNOVODSKI IZKAZI 
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1     Uvod in razkritje računovodskih pravil 

1.1   Uvod 

 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem 

besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v 

obliki nočnih depozitov. 

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 

denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V 

sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, 

odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih 

sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na 

podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih 

računov pri poslovnih bankah. 

1.2 Razkritja računovodskih pravil 

 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 IN 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 

7533) za leto 2019 izdelani samostojni računovodski izkazi.  

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter 

nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;  

b) v tokovih se ne izkažejo:  

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na 

poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj 

podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo 

navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah 

upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 

2 Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 

2.1 Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  

 
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu 

EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 

12. 2019 znaša 440.445,17 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih 

ustanovah predstavlja spodnja tabela. 

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2019  

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje 31. 12. 2019 

Denar na računu EZRO 232,24 
Nočni depoziti  440.212,93 

Skupaj 440.445,17 
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2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  

 
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 

zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO 

enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 

Denarna sredstva v 

knjigi EZRO 
= 

Stanje računa EZRO pri 

Banki Slovenije 
= Stanje ZP + 

 stanj podračunov PU 

EZRO 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne 

proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje spodnja 

tabela.  

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2019 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 31. 12. 2019 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 190.692,91 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 249.520,02 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 440.212,93 

4. Zakladniški podračun občine  232,24 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 440.445,17 

2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  

 
ZP  nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.  

ZP ima nezapadle obveznosti iz naslova presežka do proračuna 17,84 EUR. 

Stanje nezapadlih terjatev znaša 1,89 EUR in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne 

depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto sk. 16). 

3 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev 
spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 

3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 

 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 67. 

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 
7102 Prihodki od obresti (obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 17,84 
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (plačila obresti na stanja podračunov 

EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) 23,47 
4029 

Drugi operativni odhodki (morebitni stroški) 0,00 

  Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO  -5,63 

 

3.2 Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 

 
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah 
predstavlja Tabela 68. 
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Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO  (v EUR) 

Vrsta računa 
Stanje na dan 31. 12. 2019 

(1) 

 
Stanje na dan 31. 12. 2018 

(2) 

Sprememba stanja denarnih 
sredstev 
(3=1-2) 

 ZP 17,84 23,47 -5,63 

PU 440.427,33 228.486,77 221.940,56 

EZRO 440.445,17 228.510,24 211.934,93 

3.3 Presežek upravljanja 

 
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške 

od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka 

upravljanja za leta  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 prikazuje naslednja tabela.  

Tabela 5: Letni učinki upravljanja od leta 2014 do leta 2019 (v EUR) 

Leto Letni presežek upravljanja 

2014 333,43 

2015 279,13 

2016 83,25 

2017 67,69 

2018 23,47 

2019 17,84 
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6 POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 

Poročilo vsebuje pregled pravnih poslov, sklenjenih po: 

- Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Hrastnik za leto 2018 in 

- Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti Občine Hrastnik za leto 2019 

 

Občinski svet Občine Hrastnik je dne  29.3.2019 sprejel sklep s katerim je potrdil Letni načrt 

ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik, na svoji 4. redni seji. Na svoji redni 7.  seji, dne 

24.9.2019 je občinski svet sprejel Sklep o Dopolnitvi št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Hrastnik za leto 2019. Podlaga za pripravo in sprejem načrta do določbe 

Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 11/18, 

79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS, št. 

31/18). 

 

Po sprejetem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu 2019 se je predvidevala 

realizacija prihodkov od prodaje zemljišč in objektov v skupni višini 83.000,00 EUR, od tega 

30.000,00 EUR od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj ter 53. 000,00 EUR od prodaje 

stavbnih oz. drugih  zemljišč), pri načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja pa se je 

načrtovala realizacija v višini 48.000,00 EUR. Realizacija je razvidna iz priložene tabele. 

 

V letu 2020 bodo realizirani tudi posamezni programi nabav in prodaj še iz leta 2019, nekaj 

programov pa ne bo  realiziranih zaradi nerešenih predhodnih postopkov kot so parcelacija, izbris 

preužitkov in podobno. 

 

Priloga: Realizacija pravnih poslov Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik 

za leto 2019 

 

Zemljišča 

nabave 

Parcelna št. Katastrska občina Kupnina v eurih 

(odhodek/prihodek) 

realizacija 

2019 

   

zemljišča    

2.1.2 897/7 1859 Gore 973,00 

2.1.4 1207/2, 1142/3, 924/6, 905/5, 

1112/7 

1856 Dol pri 

Hrastniku 

1.198,93 *v teku menjava 

Posamezni 

deli stavb 

   

2.2.1 720/14, stavba 1061, 

posamezni del št.2 

1856 Dol pri 

Hrastniku 

15.000,00 

2.2.2 720/14, stavba 1061, 

posamezni del št. 8 

1856 Dol pri 

Hrastniku 

Brezplačen prenos na 

občino 

2.1.13 1393/3, 1393/2 1856 Dol pri 

Hrastniku 

9.000,00* v teku 
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Izven LN, na 

20% kvoto 

   

 955/3, 955/4 1856 Dol pri 

Hrastniku 

400,00* v teku 

Zemljišča 

prodaje 

   

Realizacija 

iz 2019 

   

zemljišča    

3.1.2 725/34 1856 Dol pri 

Hrastniku 

461,00 

3.1.5 141/5 1855 Hrastnik mesto *v teku 

3.1.6 1367/2 2175 Jesenice 500,00 

3.1.7 1187/1 1856 Dol pri 

Hrastniku 

333,00 

3.1.8 554/26, 554/25 1857 Marno * v teku 

3.1.9. 455/8,… 457/59 1863 Podkraj *v teku 

3.1 11 1496/10 1856 Dol pri 

Hrastniku 

*v teku menjava 

Stanovanjski 

deli 

   

3.2.1 Del stavbe 1855-1259-4.E  1855 Hrastnik mesto 9.778,00 

 Del stavbe 1855-1259-2.E 1855 Hrastnik mesto 19.900,00 

 Del 1061/9, 1061/10, 

stanovanje št. 2 s kletjo 

1859 Gore 17.368,00 *v teku 

    

Realizacija 

iz 

preteklega 

leta 

   

objekt Odkup objekta kozolec  50,00 

zemljišče 465/2 1863 Podkraj 276,00 

 

Pripravil: 

Oddelek za splošne zadeve 

Andreja Pavlič Udovč 

 

4. 2. 2020 
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ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2019 SO PRIPRAVILI: 

 
 
Tabelarični del zaključnega računa proračuna: Lara Gornik 
 
Obrazložitve splošnega dela zaključnega računa proračuna: Lara Gornik 
 
Obrazložitve posebnega dela zaključnega računa proračuna:  

 Oddelek za splošne zadeve: Andreja Pavlič Udovč, Aleš Venko, Danijela Miloševič 

 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo: Suzana Venko, Radojka Odžič 

 Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe: Tomaž Sihur, Marija Sajovic, Tea Primon 

 Oddelek za proračun in finance: Lara Gornik 

 
Obrazložitve NRP – Načrta razvojnih programov  

 Oddelek za splošne zadeve: Andreja Pavlič Udovč, Aleš Venko, Tomaž Sihur 

 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo: Suzana Venko, Radojka Odžič 

 Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe: Tomaž Sihur 

 
Programska in funkcionalna klasifikacija: Lara Gornik       

   

Letno poročilo Občine Hrastnik za leto 2019       

Poslovno poročilo: Ivana Assayed, Lara Gornik     

Računovodsko poročilo: Lara Gornik         

Oseba, odgovorna za sestavo bilanc: Lara Gornik 

 

Letno poročilo EZR:  
Poročilo: Lara Gornik         

Oseba, odgovorna za sestavo bilanc: Lara Gornik 

 
Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik:  

Andreja Pavlič Udovč 
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