
             Povzetek večjih sprememb proračuna med prvo in drugo obravnavo proračuna 2013 
 
 
Strokovne službe so na osnovi opravljene razprave na odborih občinskega sveta in na seji občinskega 
sveta  ter nekaterih dejstev oziroma sprememb, ki so nastale v času po prvi obravnavi pripravile 
spremembe in dopolnitve gradiva proračuna za leto 2013.  Tako predstavlja gradivo čistopis predloga 
proračuna občine Hrastnik za leto 2013, strokovne službe pa so obrazložitve, obravnavane v okviru 
prve obravnave,  opremile s potrebnimi popravki in jih v tekstu zaradi lažje preglednosti tudi odebelile.   
 
V tem krajšem povzetku so zbrane vse večje spremembe proračuna med prvo in drugo obravnavo, zato 
da nanje opozorimo in da je lažja sledljivost  tem spremembam skozi obsežno gradivo.  
Strokovne službe so tudi pripravile odgovore na vprašanja in pobude svetnikov, ki so jih podali v 
okviru prve obravnave, in so v nadaljevanju tega gradiva. 
 
 
Prihodki 
Povečanje prihodkov proračuna občine Hrastnik za leto 2013 med  predlogom za 1. in 2. obravnavo 
znaša 31.167 € (povečanje načrtovanih transfernih prihodkov iz države na projektu Urejanje mestnega 
jedra – območje Log-Montigny).   
 
Prenos sredstev iz leta 2012 
Občina je pri pripravi predloga proračuna za leto 2013 načrtovala, da bo iz leta 2012 prenesla 
neporabljena sredstva v višini 610.982,00 €.   Za drugo obravnavo se to povečanje neporabljenih 
sredstev iz preteklih let  povečuje za 437.655 €  in sicer iz 610.982 €  na  1.048.637 €. Ocenjuje se, da 
bo realizirano več prihodkov v letu 2012, prav tako nekateri načrtovani projekti v letu 2012 ne bodo 
realizirani, zato se načrtovana neporabljena sredstva povečujejo, na drugi strani pa se ti projekti iz 
2012 vključujejo v proračun 2013.  
   
 
Odhodki 
Na osnovi predlogov svetnikov in članov odborov ter strokovnih služb ter  povečanih načrtovanih  
prihodkov oziroma prenesenih sredstev iz preteklih let   se odhodki  povečajo za drugo obravnavo  v 
višini  468.825 evrov in sicer na proračunskih postavkah v finančnih načrtih naslednjih uporabnikov: 
 
10  OBČINSKI SVET 
PP 1018004   Občinsko glasilo + 14.500   V letu 2013 naj bi se pričelo z izdajo občinskega glasila, 

zato se zagotovijo sredstva za izdajo in distribucijo le-
tega.  

PP 1018002  Celostna podoba 
občine 

- 4.000  Ta postavka se znižuje, ker se je financiranje ETV 
preneslo na postavko Obveščanje javnosti, prav tako 
občina ne bo objavljala predstavitev v PIRS-u in TIS-u. 

 
30  ŽUPAN 
PP 3004001  Pokroviteljstva in 
sofinanciranja prireditev 

- 17.100  Pokroviteljstva in sofinanciranja prireditev se delno 
prenašajo v Oddelek za splošne zadeve (PP 4004005), kjer 
je financiranje posebnih prireditev in bodo ta sredstva 
združena, delno pa na PP 3004002. 

PP 3004002  Protokolarni stroški +2.900  Del stroškov, ki se je financiral iz postavke 
pokroviteljstva prireditev,  se prenaša na to postavko.  

 
 
 
 



40 Oddelek za splošne zadeve 
PP 4004005   Posebne javne 
prireditve 

+ 17.100 Na to postavko se prenaša del sredstev iz PP 3004001, 
dodatno pa se zagotavljajo sredstva za obletnice, saj ima v 
naslednjem letu Rudarska godba 160- letnico delovanja. 

PP 4006001  Plače, drugi izdatki 
zaposlenim in prispevki) 

- 53.086 
 
 

S 1.1.2013 se dva delavca prezaposlita na OGZ Hrastnik, 
eden pa se je s 1.12.2012 upokojil, kar je bilo pri sredstvih 
za prvo obravnavo že upoštevano. Na osnovi navedenega 
se  50.000 €  zagotovi OGZ Hrastnik kot povečana 
sredstva za delovanje zveze in društev. 
 

PP 4006003  Stroški vzdrževanja 
in investicijska vlaganja (uprava) 

+ 15.000 Občina bo v letu 2013 prešla na nove knjigovodske 
programe, ki bodo v  SQL-u, ker bo na daljavo na iste 
programe povezala KRC Hrastnik in OŠNH Rajka, ki bi 
morala zamenjati programe, strošek za posameznika pa je 
prevelik. Tako bodo tudi stroški vzdrževanja nižji in bodo 
evidentirani pri občinski upravi, v nadaljevanju pa se bodo 
pridružili še drugi zavodi. 

PP 4007005  Sredstva za redno 
dejavnost Gasilske zveze 
Hrastnik 

+ 50.000 Dodatna sredstva se zagotavljajo zaradi prezaposlitve 
dveh delavcev iz uprave na OGZ. 

PP 4007009  Investicijska 
vlaganja v gasilske domove idr. 

+ 30.000 V letu 2012 so bila zagotovljena sredstva v višini 30.000 € 
za izgradnjo gasilskega poligona na Marnem. Ker do 
realizacije še ni prišlo, se ta sredstva prenašajo v leto 
2013. 

4216003  Odkupi in odškodnine 
za posege v prostor 

+ 3.000 Sredstva se povečujejo, da se zagotovi odkup parcele ob 
balinišču na Dolu pri Hrastniku. 

 
 
41 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
PP 4118017  Mladinski center 
Hrastnik 

+ 60.000 Dodatna sredstva se namenjajo za ureditev WC, 
enega dodatnega prostora (pisarna za potrebe MCH 
in Kluba ŠOHT in ureditev priključkov na vodovod, 
toplovod  in električno energijo, ki bodo ločeni od 
obstoječih napeljav v zgradbi. 

PP 4119007  OŠ NH Rajka – 
investicije v šolski prostor 

+ 1.200 Dodatna sredstva se namenjajo za nabavo 
računalnika in mrežnega tiskalnika, ki je potreben za 
prehod na enoten način vodenja računovodstva 
občinske uprave in javnih zavodov. 

PP 4120009  Javna dela + 26.000 Dodatna sredstva zagotavljajo  skupaj z že 
zagotovljenimi sredstvi zaposlitev 17  brezposelnim 
občanom preko javnih del na komunalnem področju 
in področju družbenih dejavnosti za celotno leto 
2013 

PP 4120011 Pomoč na domu + 15.000 Dodatna sredstva zagotavljajo izvajanje storitev 
pomoči na domu na  dosedanjem nivoju. 

PP 4120006  Enkratne socialne 
pomoči socialnim upravičencem 

 
+ 2.000 

Dodatna sredstva se namenjajo za nakup šolskih 
potrebščin socialnim upravičencem 

 
 
 



42 Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 
 
4212003  Sofinanciranje OREZ 

 
+ 2.500 

 
Sredstva za delo koordinatorja na podlagi podjemne 
pogodbe je potrebno zagotoviti za celotno leto 2013. 
 

4213011  Urejanje mestnega 
jedra Hrastnik 

+ 44.000 Zaradi povečane kvote EU sredstev, ki pripada občini 
Hrastnik, se obseg projekta in višina sredstev za leto 2013 
ustrezno povečujeta.  

4213101  Investicijsko 
vzdrževanje občinskih cest 

+ 30.000 Sredstva bodo zaradi zagotavljanja ustrezne prometne 
varnosti namenjena elektrifikaciji in semaforizaciji novo 
zgrajenega tunela na Kalu. 

4213201  Rekonstrukcije 
občinskih cest in javnih poti 

+ 62.500 Gre za prenos nerealizirane naložbe iz leta 2012 in sicer 
sanacijo pločnika ob regionalni cesti R1 od centra proti 
jami Ojstro. 

4213210  Sofinanciranje 
rekonstrukcij državnih cest 

+ 37.308 Sredstva je potrebno zagotoviti skladno s sofinancerskim 
sporazumom med občino in DRSC ter planirano dinamiko 
gradnje v letu 2013. 

4215009  Obnove in investicijska 
vlaganja v GJS-ravnanje z 
odpadno vodo 

+ 46.463 Dodatna namenska sredstva so na postavko vključena 
zaradi manjšega obsega potrebnih sredstev za subvencije 
v letu 2013.   

4215012  Subvencije cen 
odvajanja in čiščenja odpadne 
vode 

- 18.837 S 1.1.2013 se zaradi uveljavitve novih cen, sprejetih v letu 
2010,  potrebna sredstva za subvencije v letu 2013 
zmanjšajo. 

4216100  Investicijsko vlaganja v 
vodooskrbo 

+ 36.000 V letu 2012 je bila načrtovana izvedba vrtine za pitno 
vodo na Kalu, ki pa ni bila realizirana, zato se naložba 
prestavlja v leto 2013. 

4216102 Obnove in vlaganja v 
GJS - vodooskrba 

+ 57.452 Dodatna namenska sredstva so na postavko vključena 
zaradi manjšega obsega potrebnih sredstev za subvencije 
v letu 2013.   

4216105  Subvencije cen oskrbe s 
pitno vodo 

- 91.049 S 1.1.2013 se zaradi uveljavitve novih cen, sprejetih v letu 
2010,  potrebna sredstva za subvencije v letu 2013 
zmanjšajo.  

4216015  LN Spodnje Marno + 45.000 V letu 2012 je bila sklenjena pogodba za izvedbo globoke 
drenaže v območju »A« na Spodnjem Marnem, ki se 
zaradi postopkov sklepanja služnostnih pogodb prestavlja 
v leto 2013. 

 
 
50-59  Krajevne skupnosti 
 
52 KS  Dol 

 
+ 37.132 

 
Prenos neporabljenih sredstev  iz leta  2012 in  uskladitev 
plana po sklepu sveta KS  

 
53 KS  Marno 

 
+ 12.458 

Prenos neporabljenih sredstev  iz leta  2012 in  uskladitev 
plana po sklepu sveta KS  

56 KS  Boben + 500 Prenos neporabljenih sredstev  iz leta  2012 in  uskladitev 
plana po sklepu sveta KS  

57 KS Prapretno + 4.884 Prenos neporabljenih sredstev  iz leta  2012 in  uskladitev 
plana po sklepu sveta KS  

 
 
SKUPAJ   VSA POVEČANJA  

 
+ 468.825 

 

 



Strokovne službe in župan so  v času med prvo in drugo obravnavo proračuna opravili sestanek s 
predsedniki svetov krajevnih skupnosti, kjer so določili prioritete investicijskih vlaganj v posamezni 
KS, kljub temu pa so pri finančnih načrtih krajevnih skupnosti tudi znotraj finančnih načrtov za leto 
2013 možne še spremembe, prav tako v Načrtu razvojnih programov 2013-2016, zato se z odlokom 
predlaga neomejeno prerazporejanje znotraj njihovih finančnih načrtov. 
 
Posledica vseh zgoraj navedenih povečanj in zmanjšanj iz posebnega dela proračuna se odraža 
tudi v spremenjenih odhodkih v splošnem delu Bilance prihodkov in odhodkov, kar je razvidno 
iz tabel proračuna in obrazložitev splošnega dela proračuna.  
 
Odlok o proračunu 
V odloku so usklajene višine planiranih prihodkov in odhodkov in na novo se  v zadnjem odstavku 4. 
člena dovoli svetom krajevnih skupnosti, da neomejeno prerazporejeno sredstva znotraj 
finančnega načrta med letom. 
 
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Hrastnik za leto 2013 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2013 je dopolnjen z načrtom 
prodaje objektov (na strani 117 pod zaporedno številko 1) – poslovnega dela poslovno stanovanjske 
hiše (bivše lekarne) v Zagorju. Zaradi preselitve lekarniške dejavnosti v Zagorju v nove prostore je 
bivši prostor, ki ga je zasedala lekarna, prazen in kot tak predstavlja strošek. Na pobudo sveta zavoda 
Zasavskih lekarn so občine ustanoviteljice pristopile k uvrstitvi te prodaje v svoje letne načrte 
razpolaganja. Pridobljena kupnina bo namenjena za investicijske potrebe lekarniške dejavnosti (npr. 
nova lekarna na Izlakah). 
V letnem načrtu nabav na strani 120 pod zaporedno št. 25  se dopolni za nabavo zemljišča na Dolu, ki 
predstavlja del javne poti. 
 


