
KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK 
 Financiranja upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2013   

V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja št. 31/09) 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 obeh osnovnih šol in osnovne šole s prilagojenim programom. 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) po stanju januar – junij 2010. Na osnovi 
navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazan predlog financiranja Kulturno 
rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2013 po posameznih podprogramih 
dejavnosti in zavoda kot celote. 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 

PP Opis proračunske postavke Sprejeti 
2012 

1. reb. 
2012 

 Predlog 
2013 

IND 

1 2 3 4 5 5:4 

4118100 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 117.260 121.085 113.545 93,8 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 70.540 65.760 65.766 100,0 
4133100 Prem. za dod. pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.079 2.049 2.016 98,4 

4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 9.790 9.505 9.312 98,0 

4133020  Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 34.851 43.771 36.451 83,3 
            

4118103 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte 14.600 14.600 3.300 22,6 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 14.600 14.600 3.300 22,6 
            
  SKUPAJ KRC – Kulturno področje 131.860 135.685 116.845 86,1 

 
18059001 Programi športa 

PP Opis proračunske postavke Proračun 
2012 

1. reb. 
2012 

 Predlog 
2013 

IND 

1 2 5 4 5 5:4 

4118013 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 177.139 189.426 173.796 91,7 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 88.980 82.921 82.958 100,0 
4133100 Premije za dod.pokojninsko in invalidsko zavarovanje  2.623 2.584 2.544 98,5 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 12.349 11.989 11.746 98,0 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 73.187 91.932 76.548 83,3 
            

4118014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 8.160 8.160 2.680 32,8 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 8.160 8.160 2.680 32,8 
            
  SKUPAJ KRC – Področje športa 185.299 197.586 176.476 89,3 



 
19039001 Osnovno šolstvo 

PP Opis proračunske postavke Proračun 
2012 

1. reb. 
2012 

 Predlog 
2013 

IND 

1 2 5 4 5 5:4 

4119013 KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno 265.366 283.871 260.372 91,7 
4133000 Tek. tr. v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 133.178 124.154 124.163 100,0 
4133100 Premije za dodat. pokojninsko in invalid. zavarovanje  3.926 3.867 3.807 98,4 
4133010 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 18.482 17.945 17.580 98,0 
4133020 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 109.780 137.905 114.822 83,3 
            
4119014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 12.240 12.240 4.020 32,8 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 12.240 12.240 4.020 32,8 
            
  SKUPAJ  KRC  Osnovno šolstvo 277.606 296.111 264.392 89,3 

                                                                                                                                
 
Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov – 
skupaj 
   

PP Opis proračunske postavke Proračun 
2012 

1. reb. 
2012 

 Predlog 
2013 

IND 

1 2 5 4 5 5:4 

  KRC Hrastnik – stroški upravljanja  objektov 559.765 594.382 547.713 92,1 
4133000 Tek. tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 292.698 272.835 272.888 100,0 
4133100 Prem. za dod. pokojnin. in invalid. zavarovanje  8.628 8.500 8.367 98,4 
4133010 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 40.621 39.439 38.637 98,0 
4133020 Tek. tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 217.818 273.608 227.821 83,3 
            
4118103 KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte 35.000 35.000 10.000 28,6 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 35.000 35.000 10.000 28,6 
            
  SKUPAJ KRC  Hrastnik 594.765 629.382 557.713 88,6 

 
 
                                                                                                                           
 
Iz tabelaričnega pregleda, ki zajema predlog financiranja skupnih stroškov upravljanja 
kulturnih in športnih objektov je razvidno, da Kulturno rekreacijskemu centru zagotavljajo 
sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačila prispevkov delodajalca, sredstva za 
materialne stroške in sredstva za investicije investicijsko vzdrževanje objektov in nabavo 
opreme.  
 
Sredstva za plače in druge prejemke, sredstva za plačilo prispevkov delodajalca in sredstva za 
plačilo premij dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so načrtovana v skladu z 
določili Zakona o uravnoteženju javnih financ.  Enako velja za načrtovanje sredstev v okviru 



drugih prejemkov za  izplačila regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, povračil stroškov 
prevoza in odpravnine ob odhodu v pokoj. Za te izdatke se načrtujejo sredstva v skupni višini 
547.713 €. Načrtovana sredstva za blago in storitve pa izhajajo iz ocene realizacije za leto 
2012, manjša pa so za višino sredstev, ki so bila v letu 2012 namenjena  za pokrivanje izgube 
iz preteklih let.   
 
V okviru sredstev za investicijska vlaganja v objekte v višini 10.000,00 € se načrtuje: 

1. Na področju obnove kulturnih objektov: 
• nabava Dimmer – regulatorja (12 kanalni) za reflektorsko razsvetljavo v 

Delavskem domu 
 

2. Na področju obnove športnih objektov: 
• servis pregradni zaves in košev v Športni dvorani Hrastnik; 
• Nabava spodnjih vhodnih vrat v Športni dvorani Hrastnik; 
• Nabava mrež za nogometne gole zunanjega nogometnega igrišča; 
• nabava tenisita za sanacijo atletske steze. 

 
3. Uprava 

• nabava 2 računalnikov, 
 

 
 

 
 
 


