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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13))  in  17. člena Statuta ( Uradni vestnik Zasavja št. 
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         ODLOK O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA  RAČUNA  

       PRORAČUNA  OBČINE HRASTNIK  ZA  LETO  2014 
 
 
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Hrastnik  za  leto 2014. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna  Občine Hrastnik za leto 2014 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 2014. 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 2014.  
 

3. člen 
Odlok o sprejemu zaključnega  računa proračuna Občine Hrastnik za leto 2014 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. 
 
 
 
 

Miran  JERIČ 
Ž u p a n 

Občine  Hrastnik 
 
 
 
Vročiti: 
- Oddelek za proračun in javne finance 
- Občinski svet - arhiv 
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KRATEK  POVZETEK  ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
 
1.  UVODNA POJASNILA 
Na osnovi določil 96. člena Zakona o javnih financah  je zaključni račun proračuna občine akt 
občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in 
drugi izdatki občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je 
predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, 
katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj. 
Tako je zaključni račun proračuna  sestavljen iz splošnega in posebnega dela proračuna,  poročila o 
realizaciji načrta razvojnih programov za leto 2014, poročila o zaključnem računu enotnega 
zakladniškega računa proračuna, poročila o porabi namenskih prihodkov proračuna ter realizaciji 
načrta nabav in prodaj občinskega premoženja. 
 
Splošni del proračuna je sestavljen iz: 
- skupne Bilance prihodkov in odhodkov, 
- Računa finančnih terjatev in naložb, 
- Računa financiranja, ter  
- Bilance stanja. 
 
Splošni  del proračuna prikazuje skupne prihodke in prejemke ter odhodke in izdatke proračuna po 
ekonomskih namenih (ekonomska klasifikacija proračuna) za občino kot celoto. Splošni del ne 
izkazuje porabe po institucionalnih uporabnikih ali programih. 
 
Posebni del proračuna sestavljajo realizacije finančnih načrtov posameznih institucionalnih 
uporabnikov proračuna po programski klasifikaciji in ekonomskih namenih. V posebnem delu so 
realizacije finančnih načrtov naslednjih neposrednih uporabnikov proračuna občine Hrastnik: 
- Občinski svet 
- Nadzorni odbor, 
- Župan, 
- Oddelek za splošne zadeve, 
- Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo,  
- Oddelek za prostor, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
- Oddelek za proračun in finance, 
- deset krajevnih skupnosti občine. 
 
Porabo sredstev po posameznih 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. 
 
Načrt razvojnih programov  predstavlja nabor investicijskih vlaganj občine za štiriletno obdobje po 
posameznih uporabnikih, programih in projektih, v zaključnem računu pa je predstavljena 
realizacija tega načrta za leto 2014.  
 
Na osnovi določil 3. točke 98. člena  ZJF župan predloži predlog zaključnega računa občinskega 
proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta. 
 
 
2.     CILJI OBČINE 
S sprejetjem proračuna za leto 2014 in Načrta razvojnih programov za obdobje 2014-2017 
smo v občini sprejeli globalne razvojne usmeritve občine in določili programe, pravice 
porabe in vse javno finančne ukrepe za izvedbo zastavljenih programov in aktivnosti.  V 
okviru tega smo si zastavili  tudi globalne cilje, ki jih v prihodnjih letih želimo doseči ter 
prednostne naloge, po posameznih programskih področjih delovanja pa tudi letne cilje, s 
pomočjo katerih se zastavljeni globalni cilji tudi uresničujejo.  
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S PRORAČUNOM ZASTAVLJENI LETNI CILJI 
§ nadaljevanje izgradnje druge faze Centra za ravnanje z odpadki Zasavja, 
§ nadaljevanje in dokončanje projekta Urejanje mestnega jedra Log – Montigny, 
§ dokončanje energetske sanacije Vrtca Dolinca in začetek izvajanja energetske sanacije 

objektov OŠNH Rajka v Hrastniku,  
§ dokončanje in sprejem občinskega prostorskega načrta,   
§ dokončanje in sprejem občinskega razvojnega programa Hrastnik 2020+, 
§ spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva in ustvarjanja delovnih mest, 
§ spodbujanje in sofinanciranje programov javnih del, 
§ spodbujanje domačih proizvajalcev hrane k predstavitvi svojih pridelkov in ponudbi le-teh 

na tržnici, 
§ ustvarjanje pogojev za priključitev čim več uporabnikov na kanalizacijsko omrežje,  
§ varovanje vodnih virov in zagotavljanje zadostnih količin kvalitetne pitne vode na celotnem 

območju občine, 
§ priprava dokumentacije za prijavo na razpise za energetsko sanacijo javnih objektov zaradi 

racionalizacije rabe energije – zmanjšanje stroškov, 
§ priprava strokovnih podlag in projektov na področju razvoja podeželja in turizma,  
§ izboljšanje prometne varnosti, propustnosti cest in križišč ter zmanjšanje dolžine občinskih 

makadamskih cest, 
§ urejanje premoženjskih vprašanj, 
§ usklajevanje na področju gradnje in rekonstrukcij državnega cestnega omrežja, 
§ usklajevanje na področju državnih energetskih projektov v Zasavju, 
§ izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje krajevnih skupnosti in društev, 
§ zagotavljanje ustrezne opremljenosti enot in društev na področju civilne zaščite in    

            požarne varnosti. 
  
 
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
Občina je pri izvrševanju proračuna sledila zastavljenim globalnim ciljem proračuna, s poudarkom 
na izvrševanju zastavljenih letnih ciljev. 
 
V proračunskem letu 2014 smo skrbeli za realizacijo nalog, ki smo jih opredelili najprej v sprejetem 
proračunu, nato pa korigirali z rebalansom meseca marca in s prerazporeditvami župana.  
 
»Razvojni program občine Hrastnik 2020+« je bil spomladi 2014 dokončan in občinski svet ga je 
sprejel na seji dne 29.05.2014. Dokument v skrajšani obliki z glavnimi vsebinskimi poudarki je bil 
natisnjen in posredovan vsem gospodinjstvom v občini in tudi pravnim subjektom. Tako je občina 
že v letu 2014 sledila tudi ciljem iz sprejetega dokumenta. 
 
Občinski prostorski načrt pa v letu 2014 še ni bil dokončan zaradi usklajevanja s pristojnimi 
ministrstvi – nosilci urejanja prostora. V letu 2015 predvidevamo zaključek in sprejem tega 
pomembnega dokumenta. 
 
Dokončan in sprejet je bil tudi »Lokalni energetski koncept občine Hrastnik«, ki predstavlja temeljni 
dokument pri odločitvah o vlaganjih v projekte racionalne rabe energije in energetske sanacije 
objektov. Ob vlaganjih v energetsko sanacijo javnih objektov, ki so opisani v nadaljevanju, se je 
občina, kot lastnik stanovanj, aktivno vključevala v izvedbo energetskih sanacij večstanovanjskih 
objektov, za katere so podali pobudo etažni lastniki. V letu 2014 je bilo v občini energetsko 
prenovljenih 6 večstanovanjskih objektov s skupno 129 stanovanji. V teku je tudi postopek za 
podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja 
javne razsvetljave v Občini Hrastnik, ki bo dokončan v prvi polovici leta 2015. 
 
Pri izvajanju investicij, za katere je občina načrtovala pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, je 
bilo potrebno dinamiko prilagajati razpisnim pogojem, predvsem pa sklepom o pridobitvi 
nepovratnih sredstev.   
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V letu 2014 se je nadaljevala in dokončala operacija »Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Log – 
Montigny«, ki se je začela izvajati v letu 2013 in katere izvedbo je sofinancirala EU iz naslova 
»Razvoj regij«. S tem projektom se je uredila Pot Vitka Pavliča od lipe do Sijaja, dovoz do občinske 
uprave s hodnikom za pešce in dodatnimi parkirišči ter cesta od Abecede do vrtca Dolinca v letu 
2013, v letu 2014 pa še cesta od Sijaja mimo Abecede, vključno s križiščem. Hkrati je bila 
izboljšana oz. vgrajena vsa potrebna komunalna infrastruktura in zelenice ob trasi. Celotna naložba 
v letih 2013 in 2014 znaša 1.032.277,38 €, od tega je prispevek EU 707.286,26 € ali 68 % 
celotne naložbe. 
 
Prav tako je bila dokončana operacija »Rekonstrukcija in energetska sanacija vrtca Dolinca«, katere 
izvedbo je prav tako sofinancirala EU. Projekt je obsegal poleg celovite energetske sanacije tudi 
rekonstrukcijo oz. manjšo dozidavo, s katero je površina igralne površine na otroka dosegla z 
normativi predpisano vrednost. Izolirana fasada, izolirana tla z vgrajenim talnim gretjem v 
igralnicah, izolirana streha in zamenjano vse stavbno pohištvo, vgrajeno prezračevanje z 
rekuperacijo zraka in vgrajen sistem sončnih kolektorjev za sanitarno toplo vodo ter nadstreški nad 
zunanjimi igralnimi površinami pomenijo bistveno izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev za 
uporabnike in zaposlene ter hkrati znižanje stroškov za porabljeno energijo. Vrednost celotne 
naložbe je znašala 860.722,64 €, od tega je prispevek EU 566.656,20 € ali 66 % celotne naložbe. 
 
Na podlagi izkušenj iz preteklih javnih razpisov ali javnih pozivov ter bližajočega konca 
programskega obdobja je Vlada Republike Slovenije na seji 21. 11. 2013 sprejela Akcijski načrt za 
pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev. Posredniško telo (MGRT) je sredi decembra 
2013 objavilo poziv za uvrščanje vlog v izvedbene načrte regij. Ko je bilo usklajevanje z regijami 
sredi aprila 2014 zaključeno, je MGRT 18.4.2015 objavil Javni poziv za predložitev vlog za 
sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne 
prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-
2013 za obdobje 2013-2015 (v nadaljevanju: javni poziv). V okviru javnega poziva je bilo razpisanih 
31 milijonov evrov.  
Občina Hrastnik je na 8. Poziv prijavila projekt »Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log«. Prijava 
je bila pravočasna in uspešna. Sklep o odobritvi nepovratnih sredstev Občini Hrastnik je MGRT izdal 
14.9.2014. Izvedba mora biti dokončana do 30.9.2015. Postopki za izbiro izvajalca GOI del in 
dobavitelja opreme so bili dokončani že pred prijavo na razpis, ker je bil to eden izmed razpisnih 
pogojev, zato je bila pogodba z izvajalcem podpisana takoj po pridobitvi sklepa MGRT. Izvajalec del 
je bil uveden v delo 26.9.2014. V letu 2014 je bilo tako v okviru projekta dokončano novo 
parkirišče na platoju nad bazenom in urejen plato z napravami za zunanji fitnes v podaljšku tribun 
na nogometnem igrišču. Ostala s projektom predvidena dela se bodo izvajala v letu 2015. 
 
V letu 2014 se je začela tudi izvedba operacije »Energetska sanacija objektov OŠNH Rajka 
Hrastnik«, ki jo iz kohezijskih sredstev v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve 
prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, sofinancira Ministrstvo za infrastrukturo 
in prostor na osnovi uspešne prijave na 2. Razpis LS2 MZIP. Občina je 23.10.2013 prejela sklep o 
sofinanciranju tega projekta ocenjene skupne vrednosti 1.829.537,58 € v višini do 1.059.821,92 
€. Začetek izvedbe projekta se je zaradi poznega sklepa in potrebnega časa za izvedbo postopkov 
izbire izvajalcev premaknil v leto 2014. Pri izvedbi postopkov za izbiro izvajalcev del po ZJN je bila 
kot najugodnejša izbrana ponudba AJM okna-vrata-senčila d.o.o. Pesnica s podizvajalci v vrednosti 
1.450.477,26 €. Dela so v letu 2014 potekala od 21.5.2014 do začetka šole, v letu 2015 pa bodo 
končana do 15.8.2015. V letu 2014 je v celoti prenovljen Trakt C (nižja stopnja), trakt B (povezava 
med starim in novim delom) ter delno novejši del šole Trakt A. Vgrajena je nova glavna toplotna 
postaja v traktu C in podpostaja v traktu A. V letu 2015 pa se bo dokončala ureditev trakta A ter 
šolska telovadnica. Vrednost realiziranih del v letu 2014 je znašala 918.466,23 €. 
Vzporedno z energetsko sanacijo pa poteka tudi prenova strehe, ki jo v celoti občina financira iz 
občinskega proračuna. Dela izvaja Krovstvo Mlakar d.o.o. Domžale. Pogodbena vrednost 
sanacijskih del znaša 175.947,94 €. V letu 2014 je prenova strehe potekala usklajeno s sanacijo 
objektov. Finančna realizacija v 2014 znaša 119.122,31 €. Dela bodo v celoti končana najkasneje 
do 15.8.2015. 
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Občina Hrastnik je skupaj z občinami  partnericami v letu 2013 začela s fizično realizacijo projekta 
Izgradnje II. faze Centra za ravnanje z odpadki CEROZ na Uničnem. Med samim izvajanjem se je 
dinamika realizacije tega projekta spreminjala, zaradi urejanja pogodbene dokumentacije z 
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, kot tudi zaradi postopkov pridobivanja gradbenih in 
okoljevarstvenih dovoljenj  za posamezne sklope investicije. Projekt obsega izgradnjo sortirnice in 
centra za ravnanje z gradbenimi odpadki na Neži, ki sta že zgrajena, v gradnji je kompostarna ter 
manjkajoča infrastruktura centra, za gradnjo odlagalnega polja pa je že pridobljeno okoljevarstveno 
soglasje, ki je podlaga za OVD in izdajo gradbenega dovoljenja. Vsi objekti morajo biti dokončani do 
septembra, operacija pa zaključena do konca leta 2015. 
 
Na področju urejanja fekalnih odpadnih voda so se v letu 2014 izvajale aktivnosti na priključevanju 
večstanovanjskih objektov in individualnih hiš na že zgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje. 
Vzporedno so se pripravljale strokovne podlage in tehnična dokumentacija za nadaljevanje 
izgradnje kanalizacijskega sistema ter opredelitve območij, ki bodo zahtevala drugačne rešitve 
čiščenja odplak, ker se ne bodo priključila na sistem CČN Hrastnik.  
 
Kljub oktobra 2012 sprejetemu državnemu prostorskemu načrtu (DPN) za izgradnjo  glavne ceste 
G2 108 Hrastnik – Zidani most, pa zaradi finančnih težav državnega proračuna usklajevanja z 
Direkcijo RS za ceste za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
samo gradnjo, tudi v letu 2014 niso obrodila sadov.  
Prav tako iz istih razlogov stoji tudi priprava dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste skozi 
center Dola ter dokumentacije za zadnjo fazo rekonstrukcije regionalne ceste skozi Boben. 
 
V letu 2014 so potekale aktivnosti na pripravi strokovnih podlag, idejnih zasnov in projektnih 
rešitev na področju urejanja prostora, varstva okolja, razvoja podeželja, izboljšanja pogojev za 
delovanje KS in društev, prometnih izboljšav, ki bodo osnova za odločanje o projektih za 
kandidiranje na razpisih, ki jih bo RS objavljala v okviru razvojnih prioritet za prihodnjo finančno 
perspektivo do leta 2020.  
 
Na področju spodbujanja razvoja drobnega gospodarstva in kmetijstva v občini so se poleg razpisov 
za dodelitev finančnih spodbud podjetnikom in nosilcem kmetijske dejavnosti iz občinskega 
proračuna izvajale aktivnosti informiranja o izvajanju dodatnih začasnih ukrepov razvojne podpore 
ter programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore občinam Hrastnik, Trbovlje 
in Radeče, ki jih je sprejela Vlada RS v letu 2013. Prav tako so se nadaljevale aktivnosti 
spodbujanja domačih proizvajalcev hrane k predstavitvi svojih pridelkov in ponudbi le-teh na tržnici 
z zagotavljanjem brezplačnih stojnic.  Prodaja izdelkov se v sodelovanju s KS Steklarna občasno 
izvaja tudi pred večnamenskim družbenim objektom v Podkraju. 
 
Zaradi zaostrenih finančnih in gospodarskih razmer  v državi, kar se nujno odraža tudi na lokalnem 
nivoju, je občina prednostno zagotavljala sredstva za socialne in druge pravice občanov, ki jim 
pripadajo po zakonu, prav tako je s  povečanjem sredstev za aktivno politiko zaposlovanja oseb,  
predvsem brezposelnih zagotovila dodatna sredstva, s katerimi je omogočila sofinanciranje javnih 
del za 32 brezposelnih oseb.   
 
Ne glede na terminske zamike pri izvajanju investicij, ki so posledica objektivnih vzrokov in občina 
nanje ni imela vpliva,  je občina (z izjemo sprejema OPN) zastavljene cilje realizirala. 
Podrobneje je realizacija letnih ciljev predstavljena po posameznih institucionalnih uporabnikih 
proračuna. 
 
Poleg zgoraj zastavljenih ciljev je občina v letu 2014 dosegla tudi naslednje cilje: 

- zagotovila je nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katere je zadolžena 
in odgovorna ter redno zagotavljala vsem uporabnikom s proračunom zagotovljena 
sredstva za delovanje v zakonsko določenih rokih; 

- vsem izvajalcem del je v zakonsko določenem 30-dnevnem roku poravnavala svoje zapadle 
obveznosti, brez likvidnostnega zadolževanja, 

- racionalno je gospodarila z razpoložljivimi sredstvi, 
- prednostno je pripravljala projekte za sodelovanje na javnih razpisih za pridobitev 

nepovratnih sredstev, 
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- skrbela je za čim bolj skladen in uravnotežen razvoj občine na vseh področjih delovanja, s 
prednostnim poudarkom na izvajanju investicij, za katere je bilo možno pridobiti nepovratna 
sredstva EU in države (odločitve Občinskega sveta po posameznih letih). 

 
 
4.  POROČILO  O NAČRTOVANIH  IN REALIZIRANIH  PRIHODKIH, NAČRTOVANIH IN  
REALIZIRANIH  ODHODKIH  TER  USTVARJENEM  PRESEŽKU  
 
PRIHODKI  
Financiranje občin je določeno z zakonom o financiranju občin in temelji na določenem 
povprečnem znesku sredstev na prebivalca (povprečnina), s katerim lokalna skupnost lahko 
zagotovi financiranje nalog javnega pomena (primerna poraba). Povprečnino določi Državni zbor RS 
z zakonom, ki ureja vsakoletno izvrševanje državnega proračuna. Za leto 2014 je bila povprečnina 
določena v višini 536,00 EVR.  
Primerna poraba  2014   =      9.850 preb.  x  536,00  x  0,930710  =   4.913.777 EVR                                                                                        
 
 
  PRIHODKI VP 2014 ZR  2014 IND 

70 Davčni prihodki 6.155.013 6.208.813 100,9 
71 Nedavčni prihodki 1.330.398 1.143.663 86,0 
72 Kapitalski prihodki 42.000 31.934 76,0 
73 Prejete donacije 21.000 21.900,00 104,3 
74 Transferni prihodki 2.824.033 2.047.316 72,5 
75 Prihodki od kupnin 150 263 175,3 

  SKUPAJ 10.372.594 9.453.889 91,1 
Tabela 1:  VSI PRIHODKI OBČINE PO SKUPINAH V PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PLANOM 
 
Iz tabele 1  je razvidna realizacija vseh prihodkov po skupinah v primerjavi s planiranimi prihodki.  
Realizacija znaša 91,1 % načrtovanih prihodkov, večje odstopanje od plana navzdol se evidentira 
pri transfernih prihodkih,  kjer je izpad delno posledica terminskih zamud pri izgradnji II. faze 
regijske deponije Unično in posledično manjšega črpanja sredstev iz EU sklada v letu 2014, delno 
pa terminskih zamikov pri ostalih dveh evropskih projektih. Izpad pri nedavčnih prihodkih je 
večinoma posledica nerealiziranih sofinancerskih sredstev TET Trbovlje d.o.o. za izvedbo investicij v 
načrtovani višini 170.000 evrov, pri kapitalskih prihodkih pa je izpad posledica nerealiziranih 
prodaj zemljišč, za katere je bil pri pripravi proračuna izražen interes  s strani kupcev. Preseganje 
donatorskih prihodkov izhaja iz namenske donacije družbe Steklarna d.o.o.  krajevni skupnosti 
steklarna v višini 900 evrov za nakup klima naprave v prostorih novega krajevnega doma. 
 

PRIHODKI realiz. 2013 ZR  2014 IND
70 Davčni prihodki 6.105.109 6.208.813 101,7
71 Nedavčni prihodki 1.388.858 1.143.663 82,3
72 Kapitalski prihodki 72.253 31.934 44,2
73 Prejete donacije 21.000,00 21.900,00 104,3
74 Transferni prihodki 947.357 2.047.316 216,1
75 Prihodki od kupnin 4.668 263 5,6

SKUPAJ 8.539.244 9.453.889 110,7  
Tabela 2:  Primerjava realiziranih prihodkov proračuna 2014  z letom 2013 
 
Iz tabele 2  je razvidno, da je občina v letu 2014 realizirala 9.453.889 evrov prihodkov, kar je za 
10,7 % več  kot v letu 2013.   Transferni prihodki s strani države  so odvisni od projektov občine, ki 
so sofinancirani s strani države v tistem letu in so v letu 2014  precej večji kot v letu 2013, to pa 
zato, ker je država določene obveznosti za financiranje EU projektov v letu 2013 poravnala z 
zamudo v januarju in februarju 2014 (tako pri projektu Unično II. faza kot tudi projektu izgradnje 
družbenega objekta v steklarni), poleg tega je bilo večje črpanje pri projektu rekonstrukcija in 
energetska sanacija Vrtca Dolinca in na projektu Urejanje mestnega jedra – območje Log – 
Montigny ,  kot pa v letu 2013.    
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ODHODKI 
 

ODHODKI VP 2014 ZR   2014 IND
40 Tekoči odhodki 2.493.734 2.331.975 93,5
41 Tekoči transferi 3.648.742 3.582.182 98,2
42 Investicijski odhodki 4.826.401 3.689.870 76,5
43 Investicijski transferi 110.262 75.676 68,6
55 Odplačila dolgov 117.240 115.948 98,9

SKUPAJ 11.196.380 9.795.650 87,5  
Tabela 3:  Vsi odhodki občine po skupinah v primerjavi s planom za leto 2014 
 
Občina zaradi manjšega črpanja evropskih sredstev pri nekaterih projektih (energetska sanacija 
šole in izgradnja II. faze regijske deponije)  in manjše realizacije nedavčnih prihodkov (TET Trbovlje) 
tudi na odhodkovni strani proračuna v letu 2014 ni realizirala plana in je realizacija odhodkov le 
87,5 %. Ker gre tudi za terminske zamike pri izvajanju investicij,  so  investicijski odhodki realizirani 
le 76,56 %-no, pa tudi tekoči odhodki so precej nižji od planiranih.  
 

ODHODKI ZR   2013 ZR   2014 IND
40 Tekoči odhodki 2.624.072 2.331.975 88,9
41 Tekoči transferi 3.824.301 3.582.182 93,7
42 Investicijski  odhodki 2.873.151 3.689.870 128,4
43 Investicijski  transferi 72.990 75.676 103,7
55 Odplačila dolgov 116.213 115.948 99,8

SKUPAJ 9.510.727 9.795.650 103,0  
Tabela 4:  Primerjava realiziranih odhodkov proračuna 2014  z  letom 2013 
 
Iz tabele 4 je razvidno, da je skupna poraba v letu 2014 večja kot v letu 2013. Manjšo porabo pri 
tekočih odhodkih največ beležimo zaradi manjših stroškov drugega tekočega vzdrževanja _ ceste 
idr. (v letu 2013  714.999 €, v letu 2014   427.271 evrov), povečali pa so se stroški drugih rezerv 
(+ 171.000 € - državna sredstva za sanacijo plazov) in nekateri drugi odhodki tekoče narave. 
Investicijski odhodki so večji kot v letu 2013, kar izhaja iz realizacije večjih transfernih prihodkov za 
investicije. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki 
Vsi  presežki  prihodkov nad odhodki  oziroma odhodkov nad prihodki  posameznih bilanc  letnih 
proračunov se evidentirajo na kontu  9009 – neporabljena sredstva iz preteklih let.  Občina je v 
letu 2014 porabila 341.760,87 evrov presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Tako 
znašajo neporabljena sredstva na računu iz preteklih let dne 31.12.2014     482.025,34  evrov.   
 
Neporabljena sredstva na računu iz preteklih let so znašala po stanju 1.1.2014  823.786,21 evrov 
in so bila s sprejetim proračunom razporejena za realizacijo načrtovanih projektov v letu 2014. Vsa 
sredstva niso bila porabljena, delno zaradi nekaterih neporabljenih namenskih sredstev, ki se po 
zakonu morajo prenesti v naslednje leto (takse, stanovanjske najemnine, …), delno zaradi 
terminskega premika izvedbe nekaterih del v leto 2015 ter s tem neangažiranih lastnih sredstev 
proračuna občine. 
 
 
 
II.       OBRAZLOŽITVE  BILANC PRORAČUNA 
 
SPLOŠNI  DEL  PRORAČUNA 
 
1.  Uvod 
Splošni del proračuna je sestavljen iz: izkaza prihodkov in odhodkov, izkaza računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja. 
Pri izdelavi računovodskih izkazov iz prvega odstavka in pri izvrševanju proračuna občine v letu 
2014 so bili upoštevani naslednji predpisi: 
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ü Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-
ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF)  

ü Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06), 
ü Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 

104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 
47/2013 - ZOPRZUJF, 56/2013 - ZŠtip-1, 63/2013 - ZOsn-I, 63/2013 - ZJAKRS-A, 
63/2013 - ZIUPTDSV, 63/2013, 99/2013 - ZUPJS-C, 99/2013 - ZSVarPre-C, 101/2013 - 
ZIPRS1415, 107/2013 - odl. US, 101/2013 - ZDavNepr, 32/2014 - ZVV-D, 55/2014, 
85/2014, 

ü 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 in 
94/14) 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 
in 94/14),   

ü Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 21/03,134/03, 126/04, 120/07,124/08,58/2010, 
60/2010 popr., 104/2010 in 104/11), 

ü 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 in 97/12) , 

ü  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 in 108/13, 

ü Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 
88/05-popr., 138/06 in 108/08), 

ü Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 

ü Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 - odl. US, 57/2008, 
94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 101/2013 - 
ZIPRS1415), 

ü Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2014 (Uradni vestnik Zasavja (UVZ št. 33/13). 
ü Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2014 (Uradni vestnik 

Zasavja, št. 10/14). 
 
V tabelah splošnega dela zaključnega računa je v posameznih stolpcih prikazana: 
ü Realizacija proračuna za leto 2013, 
ü Sprejeti proračun za leto 2014, 
ü Veljavni proračun za leto 2014 (sprejeti proračun, popravljen z rebalansom proračuna za 

leto 2014 in na osnovi pooblastil odloka o proračunu dopolnjen z dodanimi spremembami 
po sklepu župana o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami in po sklepih svetov 
krajevnih skupnosti), 

ü Realizacija proračuna za leto 2014, 
ü Primerjava realiziranega proračuna z realiziranim proračunom 2013, 
ü Primerjava realiziranega proračuna z veljavnim proračunom 2014. 

 
Prihodki in odhodki zaključnega računa proračuna so skladno z navodili ministrstva in upoštevajoč 
ekonomsko klasifikacijo ter kontni načrt za proračune razčlenjeni do nivoja kontov (4-mestni nivo). 
 
 
2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku 
ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med 
sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in 
zadolževanjem  
 
 2.1.  Obrazložitev Izkaza prihodkov in odhodkov (A račun) 
Prihodki Izkaza prihodkov in odhodkov so v skladu z ekonomsko klasifikacijo razčlenjeni na tekoče 
prihodke, kapitalske prihodke, donacije in  transferne  prihodke. 
Odhodki Izkaza prihodkov in odhodkov so razčlenjeni na  tekoče odhodke,  tekoče transfere,   
investicijske odhodke in investicijske transfere.   
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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. 
 
PRIHODKI 
 
V letu 2014 je bilo v Izkazu prihodkov in odhodkov veljavnega proračuna načrtovanih 10.372.444 
evrov prihodkov. Dejanska realizacija prihodkov znaša 9.453.626 evrov in je 91,1 %-na.  
 

PRIHODKI VP 2014 ZR  2014 IND
70 Davčni prihodki 6.155.013 6.208.813 100,9
71 Nedavčni prihodki 1.330.398 1.143.663 86,0
72 Kapitalski prihodki 42.000 31.934 76,0
73 Prejete donacije 21.000 21.900,00 104,3
74 Transferni prihodki 2.824.033 2.047.316 72,5

SKUPAJ 10.372.444 9.453.626 91,1  
Tabela 5: Realizacija prihodkov po skupinah za leto 2014 v primerjavi z načrtovanimi prihodki v 
veljavnem proračunu 2014 
 

 

PRIHODKI realiz. 2013 realiz. 2014 delež  2013 delež 2014
70 Davčni prihodki 6.105.109 6.208.813 71,5 65,7
71 Nedavčni prihodki 1.388.858 1.143.663 16,3 12,1
72 Kapitalski prihodki 72.253 31.934 0,85 0,3
73 Prejete donacije 21.000 21.900 0,25 0,2
74 Transferni prihodki 947.357 2.047.316 11,10 21,7

SKUPAJ PRIHODKI 8.534.576 9.453.626 100,0 100,0  
Tabela 6: Realizacija in struktura prihodkov po skupinah  za leto 2014 in primerjava z letom 2013  
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Prejete 
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realiz. 2013 6.105.109 1.388.858 72.253 21.000 947.357
realiz. 2014 6.208.813 1.143.663 31.934 21.900 2.047.316
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Višina realiziranih prihodkov v letu 2014 je višja od realiziranih prihodkov v 2013, prav tako je 
spremenjena struktura prihodkov 2014  v primerjavi z letom 2013  in sicer predvsem zaradi večjih 
transfernih prihodkov v letu 2014. 

 
V primerjavi z načrtovanimi prihodki  občina beleži največji izpad na segmentu transfernih 
prihodkov, ker je bilo načrtovano večje črpanje sredstev EU iz kohezijskega sklada za izgradnjo II. 
faze regijske deponije Unično, delno pa tudi za ostali evropski investiciji. Pri vseh treh projektih gre 
za terminske zamike, usklajene z resornimi ministrstvi  in ne izpad finančnih nakazil s strani 
ministrstev, kot v preteklih letih.  
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70 - DAVČNI PRIHODKI 
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..  
 
700 - davek na dohodek in dobiček  
Sem sodi dohodnina-občinski vir (7000). Za leto 2014 je bilo načrtovano, da bo občina Hrastnik 
prejela  5.024.617 evrov, kar je bilo tudi realizirano. V primerjavi z letom 2013 je občina izgubila 
55.818 evrov dohodnine. 
 
703 - davek na premoženje 
Sem sodijo davki na nepremičnine (davki od premoženja od stavb…, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča), davki na premičnine (davek od premoženja na posest plovil), davki na 
dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. 
Z davki na premoženje je občina v letu 2014  zbrala  919.389,71 evrov,  kar predstavlja 104,6 %-
no realizacijo načrtovanih sredstev, oziroma 108,6 % realizacijo iz leta 2013.   
Ob sprejemanju proračunskih dokumentov in rebalansa v mesecu marcu je še veljalo izhodišče, da 
bo v letu 2014 uveljavljen nepremičninski davek, zato je občina v skladu z izračuni resornega 
ministrstva v sprejetem proračunu načrtovala prihodke od davka od premoženja od nepremičnin 
(703009) v višini 829.586,00 evrov, zaradi neuveljavitve zakona pa je iz dveh davčnih virov na 
premoženje, ki bi ju nadomestil nepremičninski davek, dejansko realizirala  857.370,24 evrov. 
 
7030 - davek na nepremičnine 
Občina je realizirala 857.370,24 evrov davka na nepremičnine. Od tega znaša nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča  839.967,51 evrov (leta 2013   783.526,96 evrov),  izterjava 
poteka preko FURS-a. Od tega je bilo s strani pravnih oseb realiziranih 634.671,48 evrov, od  
fizičnih oseb  pa 202.986,95 evrov in zamudnih obresti  2.309,08 evrov.  Občina v poslovnih 
knjigah po posredovanih podatkih s strani FURS-a  evidentira tudi terjatve iz naslova neizterjanega 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.  
Realiziranih je bilo tudi 17.402,73 evrov davkov od premoženja od stavb fizičnih oseb in od 
prostorov za počitek in rekreacijo. 
 
7031 – Davki na premičnine 
Občina je v letu 2014 zbrala  620,88 evrov davkov na premičnine, kamor se všteva davek na 
vodna plovila. 
 
7032 – Davki na dediščine in darila 
Načrtovanih je bilo  8.150 evrov prihodkov iz naslova teh davkov, realiziranih pa 18.835,78 evrov. 
 
7033 – Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 
Načrtovanih je bilo  40.100,00 evrov teh prihodkov, realiziranih pa 42.562,81 evrov in sicer 
10.748,13 evrov od pravnih oseb, 31.803,50 evrov od fizičnih oseb in 11,18 evrov zamudnih 
obresti. 
 
704 - Domači davki na blago in storitve  
Sem sodijo davek na dobitke od iger na srečo, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja (voda in 
odpadki), turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest in ekološke takse. 
Z domačimi davki na blago in storitve je Občina Hrastnik v letu 2014 načrtovala   251.560,00 
evrov prihodkov. Realizacija planiranih prihodkov znaša 264.804,27 evrov in je 105,3 %-na. 
 
7044 – Davki na posebne storitve  
Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o davkih občanov, plača pa ga fizična 
oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v višini 15 % od vrednosti dobitka. Občina 
je v letu 2014 zbrala 16.925,62 evrov prihodkov iz tega naslova. 
 
7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev 
Občina je realizirala 247.878,65 evrov drugih davkov na uporabo blaga in storitev. Od tega: 
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Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se pobira na osnovi  
Uredbe o taksi za obremenjevanje vode, zavezanci pa so poleg Komunalno stanovanjskega 
podjetja Hrastnik tudi gospodarske družbe, ki odvajajo industrijske odpadne vode. Nadzornik je 
Finančna uprava R Slovenije. Realiziranih je bilo 120.314,27 evrov prihodkov, načrtovanih pa 
120.500,00 evrov. Prihodki so po odloku o proračunu namenski, poraba pa je razvidna iz priloge 
ZR-  Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah 
namenskih sredstev. 
Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila realizirana v višini 1.818,55 evrov, planirana ni bila, 
saj je predstavljala enega od treh davčnih virov, ki bi bili nadomeščeni z nepremičninskim davkom. 
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov je bila uvedena z Uredbo o 
taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, neposredno od fizičnih oseb jo pobira 
Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik,d.d.,  zavezanec za plačilo pa je CEROZ d.o.o. kot 
upravljavec regijske deponije, ki jo zaračunava komunalnim podjetjem na osnovi količine odloženih 
odpadkov.   Realiziranih je bilo 125.745,83 evrov takse, načrtovane pa 126.000,00 evrov (v letu 
2013 je bila realizirana v višini 66.303,79 evrov, saj se ni celo leto v celoti stekala v proračun 
občine Hrastnik). Po odloku o proračunu so ti prihodki namenski, poraba pa je prav tako razvidna iz 
priloge -  Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah 
namenskih sredstev (VI.1.)  Prihodki iz naslova te takse so se povečali zaradi odločbe Ustavnega 
sodišča v letu 2013, po kateri se vsa zbrana taksa vplačuje na račun občine, v kateri se nahaja 
regijska deponija. 
 
706 - Drugi davki  
Saldo v višini 1,68 evrov predstavlja saldo nerazporejenih davkov po stanju 31.12.2014 pri 
zbirnem računu FURS-a, saj FURS davke zbira na enem računu in jih po vrstah razporeja na račun 
proračuna.   
 
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. Občina je v letu 2014 
realizirala 1.143.663,66 evrov nedavčnih prihodkov, oziroma 86,0 % načrtovanih prihodkov iz tega 
naslova, v primerjavi z letom 2013 pa je ta realizacija 82,4 %-na. 
 
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 obresti in prihodki od premoženja. V letu 2014 so ti prihodki 
skupaj znašali 987.308,06 evrov. 
 
7102 - Prihodki od obresti   
Občina  je načrtovala  6.200,00 evrov  prihodkov od obresti, realizirala pa 2.836,39  evrov. 
Prihodki od obresti so bili v preteklih letih dosti višji, saj so bile višje obrestne mere in večja 
likvidnost proračuna. 
 
7103 - Prihodki od premoženja  
V letu 2014 je bilo načrtovanih 988.835,00 evrov prihodkov od premoženja, realiziranih pa 
984.471,67 evrov , oz. 99,6 %, v primerjavi z letom 2013 je realizacija 104,5 %-na. Vrste teh 
prihodkov so: 
Ø Najemnine za  poslovne prostore – načrtovane so bile v višini 37.600,00 evrov, realizirane 

pa v višini 43.711,03 evrov.  
Ø Najemnine 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 2014 je bilo načrtovanih 360.000,00 evrov prihodkov, realiziranih pa 
377.034,08 evrov, kar predstavlja 104,76 %-no realizacijo. Večji prihodki so posledica 
poplačila zapadlega dolga nekaterih dolžnikov. Pretežno s stanovanji v lasti občine Hrastnik 
upravljata dva upravnika: KSP Hrastnik in Spekter 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),   

Ø Prihodki od drugih najemnin  – občina ima sklenjene najemne pogodbe za oddajo parkirnih 
mest za tovornjake in gospodarsko javno infrastrukturo. Prihodki od drugih najemnin so bili 
načrtovani v skupni višini 530.837,00 evrov, od tega za najem parkirišč za tovornjake pri 
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ŽP 8.821,00 evrov,  kar je bilo realizirano v višini  8.998,16 evrov, ostalo so prihodki od 
najemnin GJI, kot sledi: 
 

Prihodki VP 2014
    nove cene KSP 

d.d. ZR 2014 IND
2 3 4 4/3

KSP HRASTNIK d.d.
Najemnina za oskrbo s pitno vodo k710304 142.663,56 136.458,36 145.853,92
Najemnina za odvajanje odpadne vode k710304 148.328,76 113.718,72 120.140,35
Najemnina za čiščenje odpadnih voda k710304 184.966,80 184.966,80 190.399,80
Najemnina pokopališka in pogrebna dejavnost k710304 11.070,72 11.070,72 11.070,72
Zavarovanje infrastruktura v najemu pri KSP 8.973,04
Plakatiranje k710304
SKUPAJ KSP Hrastnik d.d. 487.029,84 455.187,64 467.464,79 95,98
najemnina Ceroz 2014 k710304 34.986,03 34.986,03 28.908,30 82,63
SKUPAJ  KSP  in Ceroz 522.015,87 490.173,67 496.373,09 95,09  
Tabela 7:  Prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture in plakatiranja 

 
Ø Prihodki od zakupnin  - Občina je v letu 2014 načrtovala 2.737,00 evrov prihodkov 

od zakupnin, dejansko realizirala pa 1.583,27 evrov. Pri tem gre za zakupe zemljišč 
za letne vrtove in drugo. 

Ø Prihodki iz naslova podeljenih koncesij                                                                                                                             
 
koncesija SP 2014 VP 2014 ZR 2014 IND
od rudarjenja(Lafarge, Nemec, RTH)* 27.721,00 27.721,00 28.735,95 103,66
za drugo (plin, tržnica, lovske rajone) 500,00 500,00 752,66 150,53
za čistilno- savske elektr.-Vrhovo 21.449,00 25.182,00 26.122,14 103,73
Sklad kmetijskih zem.- za posek lesa 3.348,00 3.348,00 742,54 22,18
za odvzem podvodne vode Lurd 210,00 210,00 398,99 190,00
SKUPAJ 53.228,00 56.961,00 56.752,28 99,63
* AGM NEMEC   12.650,04 €
  LAFARGE CEMENT   8.146,16 €
  RTH     7.939,75 €  
Tabela 8: Prihodki občine Hrastnik od koncesij 
 
-     Zavezanci za rudarske koncesnine so Lafarge cement d.o.o., AGM Nemec d.o.o. in RTH Trbovlje 
d.o.o., koncesijo je podelila država.  
Koncesnina za RTH d.o.o. pripada v deležu 50 % državi, 65,62 % od polovice koncesnine občini 
Hrastnik, 34,38 % od polovice pa občini Trbovlje. Na osnovi tega je Občina Hrastnik po izdani 
odločbi z dne 2.6.2014  prejela 7.939,75 evrov. 
Koncesnina za AGM Nemec d.o.o (za kamnolom) pripada v deležu 50 % državi, polovica pa Občini 
Hrastnik, tako je občina na osnovi   dne 27.3.2014 izdane odločbe prejela 12.650,04 evrov. 
Koncesnina za Lafarge cement d.o.o. pripada  v deležu 50 %   državi,  83,41 % od polovice 
koncesnine Občini Hrastnik in  16,59 % od polovice Občini Trbovlje. Na osnovi tega je občina 
Hrastnik po izdani odločbi  z dne 27.3.2014 prejela na svoj račun 8.146,16 evrov. 
-   Koncesijo Savskim elektrarnam Ljubljana d.o.o. za izkoriščanje potenciala spodnje Save  je 
podelila država, koncesnino pa po odločbah Agencije RS za okolje (v višini 10 % mesečnega 
prihodka HE Vrhovo) prejemajo država (40 %) in občine :  Hrastnik (7,8336 %), Radeče (60,3905 
%), Sevnica (15,3882 %) in Laško (16,3877 %). Občina je  na osnovi navedene odločbe v letu 2014 
prejela 26.122,14 evrov. 
   
Ø Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice 

Občina je iz tega naslova realizirala 19,76 evrov prihodkov. 
         
711 - Takse in pristojbine  
Sem sodijo upravne takse. S taksami in pristojbinami je občina v letu 2014  načrtovala  3.200 
evrov prihodkov, realizirala pa 2.276,26 evrov oziroma so načrtovani prihodki  le 71,1 %-no 
realizirani.   
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712 - Globe in denarne kazni  
Sem sodijo globe za prekrške in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.  Občina je načrtovala  
3.600 evrov prihodkov. Realizacija prihodkov iz naslova glob za prekrške je znašala 2.076,07 
evrov, kar predstavlja 103,8 % načrtovanih prihodkov iz tega naslova, prihodkov iz naslova 
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo ter povprečnin oz. drugih stroškov na podlagi zakona o 
prekrških pa je bilo 3.423,05 evrov od 1.500,00 evrov načrtovanih.  
 
714 - drugi nedavčni prihodki 
Z drugimi nedavčnimi prihodki  je občina v letu 2014 načrtovala  328.562,00 evrov prihodkov, 
realizirala pa  148.580,22 evrov, kar predstavlja 45,2 %-no realizacijo. 
 
Drugi nedavčni prihodki ( 714100) – občina  je v letu 2014 realizirala 15.073,00 evrov raznih 
drugih nedavčnih prihodkov in sicer:  331,95 evrov iz naslova presežka občinske zakladnice iz leta 
2013, 14.065,05 evrov povračil stroškov občinske uprave in poslovnih prostorov (elektrika, voda… 
),  in 735,00 evrov drugih nedavčnih prihodkov (pogrebnine za občane, katerim je pogrebne storitve 
poravnala občina). 
 
Prihodki  od komunalnih prispevkov –  občina je načrtovala 15.000 evrov prihodkov, realizirala pa 
15.660,91  evrov.  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.  
 
Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov (socialno varstvo) – načrtovanih je 
bilo  50.000,00 evrov prihodkov, realiziranih pa 45.129,11 evrov. V okviru teh prihodkov se zbirajo 
prispevki za doplačilo domske oskrbe ter  povrnitve dela stroškov domske oskrbe, ki jo občina 
uveljavi ob smrti, v kolikor ima koristnik premoženje (skupaj v letu 2014 0 evrov), doplačila 
koristnikov pomoči na domu (38.196,11 evrov) in plačila ZPIZ-a za plačilo družinskih pomočnikov 
(6.933,00 evrov) .   
 
Med drugimi izrednimi nedavčnimi prihodki v tej skupini (714199) so bili načrtovani prihodki v 
višini 241.562,90 evrov, realizirani pa v višini 72.717,20 evrov kot sledi: 
-  iz tega naslova je občina načrtovala 62.594 € prihodkov od CEROZ-a po družbeni pogodbi o 
izgradnji regijske deponije kot rento krajevni skupnosti Marno, kolikor  je bilo tudi realizirano,  
- 170.000 € je bilo načrtovanih za sofinanciranje izgradnje infrastrukture s strani TET Trbovlje, 
zaradi razmer v TET Trbovlje ni bilo realizacije, zato takšen izpad načrtovanih prihodkov. 
-  8.968,90 evrov je bilo ostanka iz neporabljenih vračil sredstev za komunikacije. 
 
72 - Kapitalski prihodki  
so  prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje realnega premoženja (zgradb, opreme, drugih osnovnih 
sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog ipd.).  
 
720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Občina je na osnovi sprejetega načrta prodaj za leto 2014 ni realizirala prodaje osnovnih sredstev. 
 
722 -prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 
Občina je v letu 2014  v veljavnem proračunu načrtovala prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v 
višini 42.000,00 evrov  po sprejetem načrtu prodaj, realizirala pa  31.933,74 evrov, kar predstavlja 
76,0 % no realizacijo načrtovanih prihodkov.  
Realizirani prihodki se nanašajo na prodajo zemljišč po načrtu prodaj, posamezne prodaje so 
razvidne iz realizacije načrta prodaj. 
  
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  2014  načrtovala  21.000 evrov prihodkov 
in jih tudi realizirala in sicer zaradi povzročenih obremenitev cest pri odvozu peska iz kamnoloma 
od AGM Nemec, Steklarna Hrastnik d.o.o. pa je Svetu KS Steklarna donirala 900,00 evrov 
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namenskih sredstev za nakup klima naprave, kar je v skladu z določili odloka o proračunu 
porabljeno za iste namene.   
 
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  21,7 % vseh prihodkov. 
V letu 2014 je občina načrtovala 2.824.032,95 evrov transfernih prihodkov, nato pa realizirala 
2.047.316,19 evrov, kar predstavlja  72,5 % realizacijo načrtovanih  transfernih prihodkov. 
 
740 - Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij  
Občina je v letu 2014  realizirala 214.413,62  evrov transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih 
institucij  in sicer za:   
 
7400 01 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 
 
7400 01 Prejeta sr.iz držav.proračuna  ZR 2013 P 2014_R1 ZR IND

za INVESTICIJE 2014
1 2 3 4 5=4/3

1. za  projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 7.038,13 104.781,37 49.891,43 47,61
2. 23. člen ZFO 147.175,00 70.000,00 75.606,00 108,01
3. delež MPJU za  zamenjavo oknov v upravni zgradbi 7.219,86 0,00 0,00
4. požarna taksa 17.909,00 18.000,00 15.368,00 85,38
5. Min. za zdravje - za defibrilator 15.911,00 15.911,00 100,00
6. sredstva MOP  za sanacijo posledic neurja 2010* 5.001,92 0,00 0,00
740001 SKUPAJ 184.343,91 208.692,37 156.776,43 75,12  
Tabela 9: Prihodki občine iz državnega proračuna za investicije 
 
1. za projekt izgradnje II. faze deponije Unično 
V letu 2014 so bili za ta projekt načrtovani transferni prihodki države v višini 104.781,37 evrov, 
zaradi manjše izvedbene realizacije projekta so bili realizirani le v višini 49.891,43 evrov.   
2. 23. člen ZFO 
Občina lahko po določilih zakona o financiranju občin 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 2014 na razpis prijavila projekt Urejanje mestnega jedra  
Log - Monitigny – za pridobitev lastnega deleža pri financiranju EU projekta, za projekt pa na osnovi 
47. In 76. člena ZIPRS1415  prejela za polovico manj sredstev kot je bilo na razpolago v letu 2013 
in sicer 75.606,00 evrov. 
3. požarna taksa 
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 2014 je bilo iz požarne takse realiziranih 15.368,00 evrov. 
4. Ministrstvo za zdravje – za defibrilator _ občina Hrastnik se je v letu 2013 prijavila na  razpis 
Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni – za leti 2013 in 2014 in z 
uspešno kandidaturo prejela za nabavo profesionalnega defibrilatorja za izvajanje nujne 
medicinske pomoči sredstva v višini 15.911,00 evrov. 
 
 
7400 04 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 
 
7400 04 Prejeta sr.iz držav.proračuna  ZR 2013 P 2014_R1 ZR IND

za tekoče stroške 2014
7. refundacija stroškov MIR/2013 27.868,08 15.000,00 5.781,14 38,54
8. sredstva MOP  za sanacijo posledic neurja 2012 141.793,62 0,00 34.099,71
9. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 449,64 0,00 440,65
10. povračilo subvencij tržnih najemnin 369,00 0,00 384,00
11. MDDSZ-za  družin.pomočnika(poraba  nad  0,35 %PP) 12.657,32 16.931,69 16.931,69 100,00
740004 SKUPAJ 183.137,66 31.931,69 57.637,19 180,50  
Tabela 10:  Prihodki občine iz državnega proračuna za tekočo porabo 
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1. refundacija stroškov MIR 
Na osnovi odredbe Ministrstva za notranje zadeve  z dne 21.5.2014 je bila Občina Hrastnik 
upravičena do povračila 50 %-ov stroškov skupnega opravljanja nalog za MIR za leto 2013 -  v višini 
14.452,84 evrov. Občina je v letu 2014 prejela  5.781,14 evrov  1. dela povračila stroškov, 2. del 
povračila  v višini  8.671,70 evrov pa je zapadel v plačilo 30.1.2015.  
2.  sredstva MOP za sanacijo posledic neurja 2012 
Občina je v letu 2014 z Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejela 33.991,71 evrov za sanacijo 
plazu Brinar,  stroške DDV-ja v višini 7.861,69 evrov pa je občina morala zagotoviti sama iz 
sredstev občinskih rezerv. Poleg teh sredstev je občina prejela še 108,00 evrov kot povračilo 
stroškov za popis škode ob suši 2013. 
3. drugi prihodki 
Občina je v letu 2014 z ministrstva prejela tudi 440,65 evrov za vzdrževanje gozdnih cest  in 
384,00 evrov refundacije tržnih najemnin, ki jih subvencionira občina. Za  družinskega pomočnika 
(poraba nad 0,35 % primerne porabe občine) je občina v letu 2014 prejela 16.931,69 evrov 
(porabila pa 40.800,84 evrov). 
 
741 - Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  
 
Iz naslova sredstev proračuna EU je bilo realiziranih 1.832.902,57 evrov prihodkov, kar predstavlja 
91,49 % načrtovanih sredstev po veljavnem proračunu.  
 
7412 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko  
Iz sredstev EU za strukturno politiko je občina v letu 2014 realizirala 1.103.354,15 evrov 
prihodkov, in sicer: 
 
7412 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz sred.EU ZR 2013 P 2014_R1 ZR IND
7411 Strukturni sklad; razvoj  podeželja 2014
12. za projekt Izgradnja poslov. objekta v KS Steklarna 71.023,97 210.114,86 210.114,86 100,00
13. za projekt Urejanje mest.jedra-obm.Log-Montigny 297.184,48 453.317,80 410.101,78 90,47
14. za projekt Urejanje mest.jedra-Novi Log 0,00 115.888,73 88.260,71 76,16
15. za projekt rekonstr.in energet.sanacije Vrtca Dolinca 171.779,40 400.824,17 394.876,80 98,52
7411,74 SKUPAJ 539.987,85 1.180.145,56 1.103.354,15 93,49  
Tabela 11: Prihodki občine iz državnega proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko 
 
1. za projekt izgradnja poslovnega objekta v KS Steklarna  
Občina je v skladu s sofinancersko pogodbo  Agenciji RS za kmetijske trge v mesecu oktobru 2013 
posredovala Poročilo o končani gradnji in končni zahtevek za sofinancerska sredstva v višini 
210.114,86 evrov za izgradnjo večnamenskega družbenega objekta v KS Steklarna, ki pa je bil 
potrjen in finančno realiziran v letu 2014. 
2. za projekt urejanje mestnega jedra - obm. Log - Montigny   
je občina v letu 2014 načrtovala še 453.317,80 evrov sofinancerskih sredstev iz državnega 
proračuna iz sredstev EU, dejansko realizirala pa 410.101,78  evrov.   
3. za projekt urejanje mestnega jedra – Novi Log 
V letu 2014 je bilo planiranih 115.888,73 evrov, na osnovi dejansko opravljenih del pa črpanih 
88.260,71 evrov evropskih sredstev za ta projekt, ki se je pričel izvajati v letu 2014 in se zaključuje 
v letu 2015. 
4. za projekt rekonstrukcije in energetske sanacije Vrtca Dolinca je občina v letu 2014 
načrtovala 400.824,17 evrov sofinancerskih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev EU, na 
osnovi upravičenih stroškov pa dejansko realizirala  394.876,80 evrov.   
 
7413 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko 
Iz sredstev državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko je občina realizirala 
729.548,42 evrov prihodkov, in sicer: 
 
7413 00 Prejeta sr.iz držav.proračuna iz  sred.EU ZR  2034 P 2014_R1 ZR IND

Kohezijski sklad 2014
16. za projekt Izgradnja II.faze deponije Unično 39.887,67 593.761,16 282.718,09 47,61
17. za projekt energetska sanacija OŠ NH Rajka 809.502,17 446.830,33 55,20
7413 SKUPAJ 39.887,67 1.403.263,33 729.548,42 51,99   
Tabela 12: Prihodki občine iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko 
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1. za projekt izgradnje II. faze deponije Unično 
V letu 2014 so bili za ta projekt načrtovani transferni prihodki države iz sredstev EU za kohezijsko 
politiko v višini 593.761,16  evrov, na osnovi izvedenih del pa realizirani  v višini 282.718,09 
evrov. Vsi zahtevki do države so bili poravnani, razlika pa se bo na osnovi izvedenih del črpala v letu 
2015. 
2. za projekt energetska sanacija OŠ NH Rajka Hrastnik 
Za energetsko sanacijo OŠ NH Rajka je bilo načrtovanih 809.502,17 evrov EU prihodkov, dejansko 
realiziranih pa 446.830,33 evrov. Spremenjena dinamika izvedbe del je bila z ministrstvom 
dogovorjena , zato bodo sredstva črpana v letu 2015, ko se projekt zaključuje.  
 
 
ODHODKI 
 
V letu 2014 je bilo po veljavnem proračunu  v Bilanci prihodkov in odhodkov načrtovanih 
11.079.140  evrov  odhodkov. Dejanska realizacija odhodkov znaša 9.679.702 evrov in je 87,4 %-
na, v primerjavi z letom 2013 pa so odhodki za  3,04 % večji, izključno na račun investicijskih 
vlaganj, medtem ko so tekoči odhodki in tekoči transferi nižji kot v letu 2013.  
 
Proračunski odhodki se v skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo delijo na štiri širše sklope, 
realizacija  in struktura teh odhodkov pa je za leto 2014 naslednja: 
 

ODHODKI ZR 2013 str. delež ZR 2014 str. delež IND
40 Tekoči odhodki 2.624.072 27,93         2.331.975 24,09       88,87
41 Tekoči transferi 3.824.301 40,71         3.582.182 37,01       93,67
42 Investicijski  odhodki 2.873.151 30,58         3.689.870 38,12       128,43
43 Investicijski  transferi 72.990 0,78            75.676 0,78          103,68

SKUPAJ ODHODKI 9.394.514 100,00      9.679.702 100,00    103,04  
Tabela 13: Odhodki občine v letu 2013 in 2014 po vrstah odhodkov 
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Iz same strukture odhodkov je razvidno, da je bilo  38,90 % odhodkov investicijske narave, ostalo 
pa tekoče. 
 

 ODHODKI VP 2014 ZR   2014 IND
40 Tekoči odhodki 2.493.734 2.331.975 93,5
41 Tekoči transferi 3.648.742 3.582.182 98,2
42 Investicijski odhodki 4.826.401 3.689.870 76,5
43 Investicijski transferi 110.262 75.676 68,6

SKUPAJ 11.079.140 9.679.702 87,4  
Tabela 14 : Realizacija odhodkov po skupinah za leto 2013 v primerjavi z načrtovanimi  
                   odhodki v veljavnem proračunu za leto 2013 
 
Iz tabele številka 14  je razvidno, da občina odhodkov ni realizirala v načrtovani višini, da je 
realizacija 87,4 %-na, največ  zaradi terminskih zamikov v izvedbi investicijskih projektov in s tem 
nižje finančne realizacije na teh kontih odhodkov. 
 
40 - 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. 
Za tekoče odhodke je bilo porabljenih  2.331.975 evrov, oziroma 88,87 % načrtovane porabe za te 
namene v  letu 2014, v letu 2013 pa 2.493.734 evrov. 
 
Struktura tekočih odhodkov v letu 2013 in 2014: 
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Iz spremenjene strukture je razviden vpliv povečanega deleža izdatkov za blago in storitve v letu 
2013, kot posledica večjih stroškov za tekoče vzdrževanje cest (zimska služba) ter pobota z RTH 
Trbovlje za najemnino prostorov za potrebe MCH za dobo 10 let v enkratnem znesku (pobot 
117.243,18 evrov- v višini vlaganj OH v prostore), kar je spremenilo strukturo porabe v letu 2013, 
na drugi strani pa je bilo v letu 2014 porabljenih več sredstev za rezerve kot v letu 2013. 
 
400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim v 
Občinski upravi, županu idr. (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  
439.129 evrov, kar predstavlja 98,1 %-no realizacijo na tem kontu, oziroma za 6,6 % nižjo porabo 
kot v letu 2013.  
 
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.  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 68.246,69 evrov, kar predstavlja 99,3 %-no 
realizacijo plana, oziroma so porabljena sredstva za te namene za 8,8 % nižja kot v letu 2013. 
 
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 ECU 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 17 neposrednih uporabnikov in ne predstavljajo le stroškov delovanja občinske uprave.  Za 
izdatke za blago in storitve je bilo v občini za vse porabnike teh sredstev porabljenih 1.509.123 
evrov, kar predstavlja 90,0 %-no realizacijo plana in za 21,8 % nižjo porabo kot v letu 2013. 
 

 
 
Manjši tekoči odhodki v letu 2014 so posledica manjših tekočih odhodkov na podkontu 
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, kjer se med drugim 
evidentirajo stroški vzdrževanja občinskih cest, upravljanja in vzdrževanja stanovanj  in je 
bila poraba za te namene v letu 2013  1.004.584 evrov, v letu 2014 pa 704.700 evrov. 
 
403 - Plačila domačih obresti 
Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na domači dolg.  
Za to skupino odhodkov je bilo porabljenih 25.539 evrov, kar predstavlja 71,9 %-no realizacijo 
načrtovanih odhodkov, oziroma za 12,5 % manj kot v letu 2013. Od tega je bilo za obresti za 
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dolgoročne kredite  pri poslovnih bankah porabljenih 14.840 evrov (Banka Celje) in 10.698 evrov 
za obresti pri skladih (Stanovanjski sklad RS in Ekološki sklad RS).  

                                    K 4033
PP 4322001 PP 4322001

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost OBRESTI_plan OBRESTI_ZR 2014
1 2 3 6 7

PRI DOMAČIH KREDITODAJALCIH
1 za izgradnjo CČN naprave s kol.sis. 25.08.2009 2024 19.000,00 14.840,42

PRI JAVNIH SKLADIH
2 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 550,00 96,15
3 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 300,00 134,60
4 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 190,00 75,61
5 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 8.000,00 6.553,35
6 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple (5/96) 26.04.1996 2022 1.900,00 1.606,25
7 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple (5/97) 09.07.1997 2023 2.600,00 2.232,39

SKUPAJ  PRI JAVNIH SKLADIH 13.540,00 10.698,35
S K U P A J  krediti 32.540,00 25.538,77  

Tabela 14: Stroški obresti najetih kreditov občine Hrastnik v letu 2014 
 
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 2014 splošno proračunsko rezervacijo, proračunsko rezervo in 
druge rezerve . 
Za oblikovanje proračunske rezerve je bilo porabljenih 112.911 evrov, za druge rezerve pa je 
občina iz lastnih sredstev načrtovala 3.000,00 evrov, skupaj z sredstvi države za sanacijo razmer 
po neurjih (plazovi idr.) in plačilo drugih stroškov pa 146.093,62 evrov. Ker je občina v letu 2014 
prejela še državna sredstva za plaz Brinar v višini 33.991,71 evrov, je za druge rezerve dejansko 
porabila 177.027 evrov.  Od tega za sanacijo plazu Flis 141.793,62 evrov, za sanacijo plazu Brinar 
33.983 evrov in za humanitarno pomoč BiH ob poplavah 1.251 evrov. 
 
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….). Iz tega naslova občina zagotavlja 
sredstva za delovanje institucij in organizacij,  pa tudi za zagotavljanje različnih potreb občanov, kar 
ji nalaga Ustava in področni zakoni. 
V letu 2014 je bilo za tekoče transfere načrtovanih  3.648.742 evrov sredstev, porabljenih pa  
3.582.182 evrov, torej je bila realizacija 98,2 % na veljavni plan. Poraba teh sredstev je bila za 6,3 
% manjša kot v letu 2013. V strukturi vseh odhodkov BPO predstavljajo tekoči transferi  36,6 %.   
Struktura tekočih transferov 2013 in 2014 je približno enaka, manjše so subvencije na račun 
manjših subvencij pri subvencioniranju cen odvajanja in čiščenja odpadne vode in cen oskrbe s 
pitno vodo,  in pa pri podjetništvu, kjer so bile v letu 2013 večje na račun prenesenih neporabljenih 
sredstev iz leta 2012.  
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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.  Za te namene je občina porabila 
273.030 evrov, kar predstavlja 98,2 %-no realizacijo plana.  
 
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…).  Za te 
namene je občina v letu 2012 porabila  1.671.271,86 evrov, v letu 2013  1.746.104,14 evrov letu 
2014 pa 1.723.444 evrov, kar  predstavlja 100,3 %-no realizacijo plana in 98,7 %-no realizacijo 
glede na leto 2013. Realizacija ne pomeni zmanjšanja teh odhodkov, občina zaradi premalo 
zagotovljenih sredstev na teh postavkah ni poravnala vseh zapadlih neplačanih računov za 
regresiranje oskrbe v domovih in subvencioniranju stanarin. 
Največji porast odhodkov beležimo na drugih transferih posameznikom in gospodinjstvom, kot 
sledi: 
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 167.434 218.551

4116001 Tekoči stroški upravljanja in vzdrževanja stanovanj 0 25.139
4119017 Sofinanciranje letovanja otrok 4.020 5.730
4120002 Oskrbnine v socialnih zavodih 154 0
4120003 Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 240 297
4120004 Pogrebni stroški nepremožnih občanov 6.617 7.151
4120008 Letovanje socialno ogroženih otrok 1.710 0
4120009 Javna dela 33.276 56.924
4120011 Pomoč na domu 112.236 114.975
4120014 Varstveno delovni center - sofin. prevozov 9.180 8.335  

 
Povečanja izhajajo iz povečanja  odhodkov za izvajanje javnih del v letu 2014 in subsidiarne 
odgovornosti lastnika stanovanj za plačevanje stroškov ogrevanja in komunalnih storitev za 
neplačnike najemnikov občinskih stanovanj , kar v letu 2013 ni bilo. 
 
412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ( 
dobrodelne organizacije,  društva in druge neprofitne organizacije).  
Za te namene je občina porabila 352.091 evrov, kar predstavlja 102,3 %-no realizacijo plana, v 
primerjavi z letom 2013 pa so odhodki manjši za 1,1 %. Sredstva so bila porabljena preko javnih 
razpisov in sklenjenih pogodb, poročila po posameznih društvih pa so v okviru poročil 
institucionalnih uporabnikov in po programih.  
 
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  zaposlenih v KRC-u, knjižnici in šoli za šoferja ter 2. učiteljico 
v razredu, Mladinskemu centru ter materialne in druge stroške vseh zavodov, katerih 
ustanoviteljica je občina in druge občine). Za te namene je bilo v letu 2012 porabljenih 1.331.285 
evrov, v letu 2013  1.391.981 evrov, v letu 2014  pa  1.233.61 evrov, kar predstavlja 11,4 %-no 
zmanjšanje odhodkov glede na leto 2013.  
 
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, 
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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. 
 
Investicijski odhodki vseh proračunskih postavk iz posebnega dela proračuna v skupni višini 
4.826.401 evrov so bili realizirani 76,5 %-no glede na plan oziroma v višini 3.689.870 evrov. 
Odhodki za investicije so večji kot v letu 2013 za 28,4 % . 
 
420 -  Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

4202- Nakup opreme 
Vsi proračunski uporabniki so skupaj  načrtovali nakup opreme v  višini 35.846 evrov, dejansko pa 
realizirali 45.633 evrov.  Poraba izhaja iz finančnih načrtov več proračunskih uporabnikov, večji 
nakupi pa so:  
- nakup opreme za športne objekte v občini (19.550 evrov), 
- nakup medicinske opreme - defibrilatorji (3.326 evrov), 
- nakup opreme za otroška igrišča (6.389 evrov), idr. 
 
4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 
Pri novogradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah znaša realizacija 3.051.033 evrov, načrtovana pa 
je bila v višini 4.063.840 evrov. Realizacija v letu 2013 je znašala 2.069.509 evrov, povišanje pa je 
posledica energetske sanacije OŠ NH Rajka v letu 2014, ki znaša na tem kontu 1.018.422 evrov, v 
letu 2013 pa te investicije ni bilo. 
Večja vlaganja v okviru tega konta so bila na naslednjih PP: 
4119019 Energetska sanacija šolskih objektov 1.018.422
4119102 Energetska sanacija vrtca Dolinca 586.103
4213011 Urejanje mestnega jedra Hrastnik 586.279
4213014 Urejanje mestnega jedra Hrastnik-Novi Log 90.373
4213210 Sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest 41.131
4215006 Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo komunalne infrastrukture 50.000
5013003 Investicijska vlaganja v  krajevne ceste 14.040
5313003 Investicijska vlaganja v  krajevne ceste 65.534
5413003 Investicijska vlaganja v  krajevne ceste 14.606
5513003 Investicijska vlaganja v  krajevne ceste 19.743
5613003 Investicijska vlaganja v  krajevne ceste 16.729
5713003 Investicijska vlaganja v  krajevne ceste 18.208
5913003 Investicijska vlaganja v  krajevne ceste 19.392  
 
4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove 
Občina je za vse uporabnike skupaj načrtovala 473.064 evrov sredstev za investicijsko vzdrževanje 
in obnove, realizirala pa 382.890 evrov. Pri tem je šlo največ za investicijsko vzdrževalna in 
obnovitvena dela  na poslovnih prostorih in stanovanjih v lasti občine (elektro instalacije, stavbno 
pohištvo in kopalnice – 85.242 €), gospodarski javni infrastrukturi (vodovodi, kanalizacija – 
274.990 €) in odbojnih ograj, pločnikov ter vlaganj v domove krajevnih skupnosti.  
 
4206 – Nakup zemljišč in materialnih bogastev 
Občina je v okviru vseh proračunskih postavk in projektov načrtovala nakupe zemljišč v vrednosti 
16.691,00 evrov, realizirala pa za  7.587,24 evrov.  Nakupi so bili realizirani na območju LN 
Spodnje Marno v višini 7.200 evrov in 387 evrov v okviru postavke odkupi in odškodnine za posege 
v prostor. 
 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 
Občinska uprava  je za potrebe vzpostavitve javne blagajne realizirala nakup programske opreme v 
višini 2.284 evrov. 
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4208 – Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 
inženiring 
Občina je načrtovala za te stroške 236.960 evrov sredstev, porabila pa 200.442 evrov.   
Od tega je bilo 41.386 evrov porabljenih za investicijski nadzor in sicer pri večjih projektih v 
nadaljevanju, ostalo pri  drugih manjših projektih (vse krajevne ceste idr.): 
4119019 Energetska sanacija šolskih objektov 17.289
4119102 Energetska sanacija vrtca Dolinca 8.581
4213011 Urejanje mestnega jedra Hrastnik 6.467
4215008 Regijski center za ravnanje z odpadki - II. faza 4.574  
 
Za načrte in projektno dokumentacijo je občina načrtovala 150.646 evrov, porabila pa 121.133 
evrov.  Največ porabljenih sredstev je bilo na naslednjih proračunskih postavkah: 
4213014 Urejanje mestnega jedra Hrastnik-Novi Log 11.932
4216001 Prostorsko načrtovanje 39.593
4216004 Projektna dokumentacija 48.531  
 
Za plačila drugih storitev in dokumentacije  raznih občinskih investicij, od stroškov raziskav in 
podobno, plačanih priključitev na omrežje (zgrajeni vodovodi..), notarskih overitev,obveščanja 
javnosti, idr.) pa je bilo porabljenih 37.923 evrov, največ na naslednjih PP: 
4106002 Razvojni program OH 7.600
4119019 Energetska sanacija šolskih objektov 1.880
4119102 Energetska sanacija vrtca Dolinca 2.504
4213011 Urejanje mestnega jedra Hrastnik 13.866
4213014 Urejanje mestnega jedra Hrastnik-Novi Log 1.065
4216004 Projektna dokumentacija 5.167
4216015 LN  Spodnje Marno 4.534  
 
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 
neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove. 
Investicijski transferi so bili realizirani v višini 72.676 evrov oziroma 68,6 %-no, v primerjavi z letom 
2013  pa so realizirani odhodki večji za 3,7 %-ov.   
 
431 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
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 in nakupe gasilskih vozil. V letu 2014 je bilo 
za to porabljenih 24.956 evrov od 27.588 evrov načrtovanih sredstev, poraba je manjša kot v letu 
2013 zaradi manj realiziranih namenskih prihodkov za te namene (požarna taksa). 
 
432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
V letu 2014 je občina za investicijske transfere javnim zavodom zagotovila  50.720 evrov od 
82.674 evrov načrtovanih.  Realizacija odstopa pri PP 4117008 Zasavske lekarne Trbovlje, kjer je 
bilo načrtovanih 42.105 evrov za sofinanciranje nove lekarne na Izlakah (namenska sredstva od 
prodaje stare lekarne v Zagorju), dejansko pa je občina po dogovoru prispevala 11.184 evrov, 
ostalo pa je ostalo nerazporejeno. 
 
Vsi odhodki na ekonomskih kontih izhajajo iz porabe sredstev na posebnem delu proračuna, kjer je 
vsak odhodek evidentiran po programski in ekonomski klasifikaciji in ima za izplačilo iz proračuna 
podlago na določeni proračunski postavki.  
 
Negativna  razlika med prihodki in odhodki  v bilanci prihodkov in odhodkov  za leto 2014 v  višini  
226.076  evrov se  prenaša na  konto 9009 - sredstva na računih iz preteklih let. 
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Tekoči presežek v višini  1.438.319  evrov  predstavlja pozitivno razliko med  tekočimi prihodki ( 70 
+ 71 )  ter tekočimi odhodki ( 40 + 41). 
 
2.2.  Obrazložitev Računa finančnih terjatev in naložb (B račun) 
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.  
Prihodki 
V tej bilanci je občina v letu 2014 načrtovala 150 evrov prihodkov, dejanska realizacija pa 
znaša 263 evrov in je 175,5 %-na.  Realizacija predstavlja  prihodke od kupnin iz naslova 
privatizacije stanovanj. 
Odhodki 
Občina v letu 2014 v tem računu ni realizirala odhodkov. 
 
Presežek te bilance znaša 263 evrov in se prenaša na  konto  9009 – Sredstva na računu iz 
preteklih let. 
 
2.3.   Obrazložitev Računa financiranja  (C račun) 
Račun financiranja  izkazuje zadolževanje občine in odplačevanje glavnic dolgov občine.  
Zadolževanje 
Občina v letu 2014 ni načrtovala niti realizirala nobene zadolžitve. 
Odplačila dolgov 
Občina ima še 3 infrastrukturne in 3 stanovanjske dolgoročne kredite. Odplačevanje glavnic teh 
dolgov je bilo v Računu financiranja v  letu 2014 načrtovano v višini   117.240  evrov, realizirano 
pa v višini 115.948 evrov.  Obresti kot cena posojil pa so se poravnavale iz Bilance prihodkov in 
odhodkov, iz postavke  4322001 (konto 4033). 
 

                                      K 5503                                     K 4033
PP 4322001 PP 4322001

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost ODPL.GLAV_plan ODPL.GLAV. ZR2014
1 2 3 4 5

PRI DOMAČIH KREDITODAJALCIH
1 za izgradnjo CČN naprave s kol.sis. 25.08.2009 2024 56.140,00 56.140,32

PRI JAVNIH SKLADIH
2 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 8.100,00 6.039,55
3 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 5.300,00 5.284,66
4 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 2.900,00 2.829,76
5 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 31.000,00 31.622,91
6 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple (5/96) 26.04.1996 2022 7.500,00 7.681,47
7 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple (5/97) 09.07.1997 2023 6.300,00 6.349,29

SKUPAJ  PRI JAVNIH SKLADIH 61.100,00 59.807,64
S K U P A J  krediti 117.240,00 115.947,96  

Tabela 15:  Stroški odplačila glavnic kreditov občine Hrastnik v letu 2014 v primerjavi z                                       
                    veljavnim planom 2014 
 
2.4.   SREDSTVA  NA  RAČUNU  IZ  PRETEKLIH  LET  
 
Vsi  presežki  prihodkov nad odhodki  oziroma odhodkov nad prihodki  posameznih bilanc  v letu 
2014  se evidentirajo na kontu  9009 – neporabljena sredstva iz preteklih let.  Začetno  stanje tega 
konta 1.1.2014 je bilo  823.786,21 evrov,  zmanjšano za odhodke Računa financiranja in 
povečano za razliko prihodkov in odhodkov Računa finančnih terjatev in naložb ter Bilance 
prihodkov in odhodkov.  
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI VSEH  TREH  BILANC  PRORAČUNA ZA LETO 2014 ZNAŠA   
341.760,87 evrov.   Tako se izkazujejo na dan 31.12.2014 neporabljena sredstva na računu iz 
preteklih let v višini  482.025,34 evrov.   
 
Do tega ostanka sredstev je prišlo največ zaradi nekaterih neporabljenih namenskih sredstev, ki se 
prenašajo v leto 2015 (taksa, stanovanjske najemnine, ..) zaradi terminskega premika izvedbe 
nekaterih del v leto 2015 pri krajevnih skupnostih in zaradi nekaterih neangažiranih lastnih 
sredstev proračuna občine. 
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Na osnovi tega so se v sprejeti proračun za leto 2015 vključila sredstva, kot sledi: 
 
PP 5613003 Investicijska vlaganja v 
krajevne ceste _KS Boben 

  4.161,00 Prenos neporabljenih sredstev;   

PP 5306002 Investicijska vlaganja v dom _ 
KS Marno 

13.891,00 Prenos neporabljenih sredstev;   

PP 5813003 Investicijska vlaganja v 
krajevne ceste _ KS Krnice-Šavna peč 

19.360,00 Prenos neporabljenih sredstev;   

PP 4213005 Prometna signalizacija 12.231,00 Prenos neporabljenih sredstev;   
PP 4116002 Investicijsko vzdrževanje 
stanovanj 
PP 4116001 Tekoči stroški upravljanja in 
vzdrževanja stanovanj 

37.315 
 

9.100 

Prenos neporabljenih sredstev 
(namenska sredstva po 4. členu 
odloka o proračunu za leto 2014) 

Neporabljena okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov  

243.639 Taksa predstavlja lastni finančni 
vir za financiranje investicije 
Ceroz II. faza  

SKUPAJ  NAMENSKO  RAZPOREJENA 
SREDSTVA IZ PRETEKLIH  LET 

 
339.697 

 

 
 
2.5.   Stanje zadolženosti občine  in  izdanih poroštev 
 

RF - 5503 BS -  9601

Zap.št. vrsta posojila dat.pogodbe zapadlost zač.st.1.1.14 povečanja 14 odplačila  2014 stanje 31.12.14
1 2 3 4 5 6 7=4+5-6

1 za izgradnjo CČN  naprave s kol.sis. 19.08.2009 2024 589.473,36 0,00 56.140,32 533.333,04
2 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 6.022,22 17,33 6.039,55 0,00
3 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 9.220,65 37,77 5.284,66 3.973,76
4 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 4.935,99 20,23 2.829,76 2.126,46
5 za dograditev stanov.obj.Ojstro 2 07.06.1994 2019 232.765,23 0,00 31.622,91 201.142,32
6 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple 26.04.1996 2022 56.300,15 275,77 6.349,29 50.226,63
7 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple 09.07.1997 2023 77.819,46 382,25 7.681,47 70.520,24

S K U  P  A J 976.537,06 733,35 115.947,96 861.322,45  
Tabela 16: Stanje zadolženosti občine dne 31.12.2014 
 
Občina evidentira po stanju 31.12.2014 zadolženost v skupni višini 861.322 evrov. V okviru tega 
stanja dolga znašajo kratkoročne obveznosti (z zapadlostjo do enega leta) 106.987 evrov, 
dolgoročni del dolga pa 754.335 evrov. 
 
Za tri stanovanjske kredite, najete v letih 1994 do 1997, ki bodo poplačani v letih od 2022-2024,  
znaša zadolženost 321.889 evrov,  za  infrastrukturne kredite pa 539.433 evrov.  Do konca leta 
2015 bo imela občina odplačane tudi kredite za vodovod  Marno –Unično- Krištandol, tako da bo 
ostal neodplačan le še kredit za izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom. 
Glavnica kredita za izgradnjo CČN s kolektorskim sistemom se odplačuje iz prihodkov okoljske 
dajatve na odpadne vode, obresti iz davčnih virov, anuitete za tri stanovanjske kredite pa se 
odplačujejo iz najemnin od stanovanj.   
Občina ne evidentira izdanih poroštev. 
 
3.    Poročilo o  uporabi  sredstev proračunske rezerve   v obdobju I-XII/2014 
 
Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina oblikovan Rezervni sklad, v katerega se 
vsako leto izločajo proračunska sredstva v načrtovani višini 1,5 % prihodkov proračuna, brez 
donacij in transfernih prihodkov.   
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Pravna  podlaga Opis dokumenta Znesek v breme Znesek v dobro

Stanje na dan 31.12.2013 43.562,88
Oblikovanje rezerv:

odlok o proračunu 2014 Izločitev v RS I-VI/2014 0,00 56.455,50
odlok o proračunu 2014 Izločitev v RS VII-XII/2014 0,00 56.455,50

Poraba sredstev rezerv
sklep župana  1/2014 _  sanacija usada na 
območju JP 623101 v Podkraju AGM Nemec_izvedba sanacije usada JP 623101 Kreže 19.488,95 0,00

sklep župana št.2/2014_ sanacija pobočja 
Pot Josipa Brinarja

AGM Nemec_izvedba sanacije pobočja Pot Josipa 
Brinarja_DDV, ki ga država ni zagotovila (samo neto 
vrednost sanacije) 7.476,24 0,00

sklep župana št.2/2014_ sanacija pobočja 
Pot Josipa Brinarja

LUKMAR Jožef_nadzor sanacije pobočja Pot Josipa 
Brinarja_DDV,ki ga država ni zagotovila 435,43

odlok o uporabi sredstev 
rezerv/OS_2013_plaz Slatno

plačilo končna sit.: sanacija plazov. pobočja Slatno - AGM 
NEMEC d.o.o. 26.475,16 0,00

odlok o uporabi sredstev 
rezerv/OS_2014_globoka drenaža na obm. 
naselja Spodnje Marno

AGM Nemec_izvedba globoke drenaže naselja Sp. Marno 
I. faza 76.083,92 0,00

odlok o uporabi sredstev 
rezerv/OS_2014_globoka drenaža na obm. 
naselja Spodnje Marno

LUKMAR Jožef_nadzor sanacije globoke drenaže naselja 
Sp. Marno I.faza 798,92

sklep župana št. 3/2014_  sredstva za 
intervencijo po deževju 12-16.9.2014 FENIKS METKA IVNIK s.p._sanacija skalnega podora LC Hrastnik-Radeče7.372,58 0,00

Skupaj promet v letu 138.131,20 112.911,00
Stanje na dan 31.12.2014 18.342,68  

Tabela 17:  Rezervni sklad občine Hrastnik 
 
Na osnovi določil  2. točke 49. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) se sredstva 
proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot 
so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, toča, žled, pozeba, suša….. in druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.   
 
O posamezni porabi sredstev do višine, ki je bila  določena v 9. členu Odloka o proračunu občine 
Hrastnik za leto 2014 (20.000 €),  je lahko odločal župan,  nad  to vrednostjo pa se je v skladu s 4. 
točko 49. člena ZJF o  uporabi  sredstev rezervnega  sklada  odločalo  z  občinskim  odlokom. V letu 
2014 je izdal župan tri sklepe, Občinski svet pa je sprejel  Odlok o uporabi sredstev rezerv za 
sanacijo globoke drenaže na območju naselja Spodnje Marno: 
 
1/ Župan je na osnovi predloga Oddelka za prostor, okolje in GJS , ki je zaradi usada vozišča na 
območju javne poti JP 623101 v naselju Podkraj predlagal zagotovitev sredstev za sanacijo tega 
usada iz sredstev občinskih rezerv, izdal sklep št. 1, na osnovi katerega so se zagotovila sredstva v 
višini 19.490,77 evrov z DDV. Usad je predstavljala poškodovana bankina in nasipna brežina na 
levi strani ceste v dolžini 40 m. Izvajalec del je bila družba  AGM Nemec d.o.o.,  
 
2/ Na osnovi predloga Oddelka za prostor, okolje in GJS  je župan izdal sklep št. 2  za uporabo 
sredstev rezervnega sklada občine Hrastnik za sanacijo razmočenega pobočja v območju Pot 
Josipa Brinarja – za zagotovitev stroška DDV v višini 7.913,71 evrov. 
Občina Hrastnik je z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (financer), dne 13.08.2014, sklenila 
pogodbo številka 2330-14-720021 za financiranje sanacije plazu Brinar v Hrastniku.  
Občina Hrastnik je za sanacijo razmočenega pobočja v območju pot Josipa Brinarja dne 
25.07.2014 sklenila izvajalsko pogodbo v višini 41.469,88 € z vključenim DDV. 
Iz Vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske cestne in 
komunalne infrastrukture, št. 35414-3/2014-724434, ki jo je občina Hrastnik podpisala 
07.08.2014 je  izhajalo, da so davek na dodano vrednost, gradbeni nadzor, projektantski nadzor, 
geomehanski nadzor, koordinacija, priprava dokumentacije in izdelava PID strošek občine, zato je 
župan odredil, da se sredstva za plačilo DDV-ja (gradbenih del in nadzora) zagotovijo iz rezervnega 
sklada občine.  
 
3/   Občinski svet občine Hrastnik je v letu 2013 sprejel Odlok o uporabi sredstev rezerv za 
sanacijo plazu Slatno na Dolu pri Hrastniku, v katerem je  za odpravo posledic plazenja tal in za 
izvedbo sanacije plazovitega in razmočenega pobočja na Slatnem določil uporabo sredstev največ v 
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višini 144.000 evrov. Dejansko so bila sredstva v letu 2013 porabljena v višini  91.281,91 evrov, v 
letu 2014 pa 26.475,16 evrov. Izvajalec del je bila družba AGM Nemec d.o.o. 
 
4/  Občinski svet občine Hrastnik je v letu 2014 sprejel Odlok o uporabi sredstev proračunske 
rezerve  Občine Hrastnik  za izvedbo globoke drenaže na območju LN Spodnje Marno na Dolu pri 
Hrastniku – I. faza. Nad  območjem naselja Spodnje Marno je bilo potrebno izvesti ukrepe za 
sanacijo razmočenega in plazovitega terena za zavarovanje obstoječih objektov. Z odlokom so bila 
odobrena sredstva v višini  103.000 evrov. Dela so bila oddana  družbi AGM Nemec d.o.o. za 
76.083,92 evrov in nadzor Lukmar Jožefu s.p. za 798,92 evrov, kar je bilo tudi realizirano. 
 
5/   Na predlog Oddelka za splošne zadeve je za poravnavo stroškov za intervencijo po deževju v 
obdobju 12.-16.9.2014 župan v okviru pooblastil odloka izdal sklep št. 3, s katerim je odobril 
sredstva za plačilo najnujnejših stroškov intervencije v višini 20.000 evrov. Stroški, skupaj z 
ocenjeno sanacijo poškodb, so znašali skupaj 70.949 evrov. S sklepom so se zagotovila sredstva 
za nujno intervencijo, za ostala sanacijska dela pa je bilo predlagano, da se dela financirajo iz 
rednih proračunskih postavk v letu 2014 in 2015 ter sredstev proračunske rezerve v letu 2015.  Za 
sanacijo skalnega podora in odstranitev kamnitega materiala je bilo v letu 2014 porabljenih 
7.372,58 evrov; dela je na osnovi izdane naročilnice  izvedla Feniks Metka Ivnik s.p.  Vsa 
intervencijska dela, ki so se opravila na osnovi aktiviranja pooblaščene družbe za te namene (AGM 
Nemec d.o.o.) pa so bila v višini 12.575,27 evrov poravnana v januarju 2015 in bodo del 
zaključnega računa za leto 2015. 
Tako evidentira občina na rezervnem skladu po stanju 31.12.2014   18.342,68 evrov sredstev.  
 
 
4.   Poročilo  o  uporabi  sredstev  splošne    proračunske    rezervacije      
            -  PP  4323001 
 
Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina Splošno proračunsko rezervacijo, ki je 
namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane 
premalo. Za te namene je bilo po sprejetem proračunu za leto 2014 zagotovljenih v okviru 
proračunske postavke 4323001   33.716,46 evrov, z rebalansom pa so se sredstva znižala na 
32.661,96 evrov.   Skladno z  8. členom Odloka o proračunu občine Hrastnik o uporabi sredstev 
splošne proračunske rezerve odloča župan.  
 
Ker je dne 13. decembra 2013 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javno 
povabilo za predložitev in sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih 
programov za obdobje 2013-2015 z rokom prijave 10.1.2014 in s tem  dejansko tudi napovedalo 
pripravo novega poziva za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015,  je Občinski svet občine Hrastnik na 
januarski seji potrdil Investicijski program Urejanje mestnega jedra Hrastnik – Novi Log, s katerim 
se je občina prijavila na  ta razpis za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev iz strukturnega 
sklada, s tem pa je bilo potrebno pripraviti rebalans proračuna že v mesecu marcu 2014, saj je 
uvrstitev projekta v sprejeti Načrt razvojnih programov občine pogoj za prijavo projekta.  Od meseca 
marca do konca leta občina ni več pripravila rebalansa, ampak je potrebe po dodatnih sredstvih 
zagotavljala s sklepi prerazporejanja sredstev iz splošne proračunske rezervacije na eni strani in s 
sklepoma o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami na osnovi pooblastil, ki jih 
županu daje odlok. 
Tako je bilo na osnovi predlogov vodij oddelkov s sklepi župana  iz  splošne proračunske rezerve za 
zagotovitev sredstev na proračunske postavke, kjer zagotovljena sredstva niso zadoščala za 
poravnavo vseh obveznosti,  tekom celega leta  na osnovi 11 sklepov, ki jih je izdal župan, 
razporejenih   26.230,21 evrov, nerazporejenih pa je ostalo 6.431,75 evrov. 
Razporeditve sredstev iz PP 4323001 Splošna proračunska rezervacija na druge proračunske 
postavke in obrazložitve predlogov so podane v tabeli v nadaljevanju. 
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Zap.št.

PR ERAZP .
NA PP

Z nesek Obrazlož itev

1. 4120019 950,00
Od delek za družbene dejavnosti in gosp odarstvo je za pomo č Društvu inva lidov 
Hrastn ik in  Lions klubu  B rin p ri nakupu  e lektričn e  negovalne poste lje oz. brailov e 
vrstice  na osebnem  računa lniku za slepe otroke  predlaga l županu, d a se  na  P P 41 2001 9 
Pom oč pri nabavi ortopedske opreme in  p rip omočkov zagotov ijo sred stv a v v išin i 
95 0,00 evrov, k ar je župan s sklepo m dne 19.3.201 4 odobril.

2. 4223001 1.300,00 Zaradi kat astro fa lnih poplav, ki so zajele R epub liko Srb ijo in R epub liko Bo sno in
Hercego vino koncem maja 2014 je O ddelek za družb ene de javno sti in go sp odarstvo
pred laga l, da se na PP 4223001 Posebn i p ro grami pomo či v primerih nesreč  zagot ovijo 
s redstva v višini 1.300 ,00 evrov in se zagotov i pom oč, ka r je žu pan odobril s sklepom
dn e 2 6.5.2 014.

3. 1004001 800,00 Od delek za splo šne zadeve je zarad i pren izko planiranih sredstev za objav o občinskih
pred pisov predlagal zag otovitev dodatnih sred stev v višini 80 0,0 0 evrov na PP
10 04001 Strošk i objav obč inskih pred pisov, kar je župan dne 13.6.2014 s sklepom
od obril.

4. 4119016 1.750,00 Od delek za družbene dejavnos ti in go spo darstvo je za izplačilo štipendij, po deljenih
na osnovi n ovega razpisa za štu dijsko le to 2014-2015 v letu 2014 potrebova l 1.750,00
evro v doda tnih sredstev na P P 4 119016 Štipendije, kar je župan s sklepom odobril d ne
1.9.2014  .

5. 1001110 368,32 Za financ iranje p olitične st ranke v le tu 2014 je b ilo potrebno odpret i novo PP 1001110
Financiran je pol itičnih strank - S MC Hrastnik in iz splošne rezervacije zago toviti
s redstva v višini 368 ,32 evrov, kar je na pred log Oddelka za splošne zadev e žup an
od obril dne 24.10.20 14.

6. 1001150 1.498,89 Ker se pri pripravi proračuna za leto 20 14 niso zago tovila sredstva za pov račilo vo lilne
kampanje pri izvedb i lokalnih volit ev, je Od delek za splo šn e zadeve predlagal županu ,
da se sred stv a zago tovijo iz sp lošne rezervaci je n a P P 100 1150 D elna pov rn itev
s trošk ov volilne kampanje (loka lne volitve) v višini 1.498,89 evrov , kar je žup an
od obril dne 24.10.20 14.

7. 4119102 475,00 Za poplačilo obveznosti energ etske sanacije vrtca iz EU projekta na PP 4119102
Energe tsk a sanac ija vrtca Dolinca, za ka tero je bilo p remalo načrtovanih sredstev v
ok viru veljavnega pro račun a ,je O dde lek za družbene de javnosti in go sp odarstvo
pred laga l zagotovi tev dodatn ih sredstev v višini 4 75,00 evrov iz splošne rezervacije ,
ka r je župan  od obril dne 29 .10 .20 14.

8. 4117006 145,00 Zaradi premalo zagotovljenih sredstev v okviru veljavnega proračuna za le to 2014 za
kritje dogovorjenih obvezn osti za koncesionark o na D olu p ri H rastniku na PP
Sofinanciranje ambu lante na Dolu je Od delek za družbene dejavno sti in go sp odarstvo
pred laga l zago tovitev d odatnih sredstev v višini 145 ,00 evrov iz splošne rezervacije ,
ka r je župan  dn e 28.11.201 4 o dobril.

9. 3001001 73,00 Od delek za splošne zadeve je zaradi pren izko p laniran ih sred stev na PP 300 1001 Plače
in nadomestila za opravl janje funkcije župana predlagal zagotovi tev dodatn ih sredstev
iz  splošne  rezervacije  v v išin i 73,0 0 evrov, kar je župan odob ril  dne 30.12.2014 .

10. 4119102 16.870,00 Ob zaključku i nvestici je v energe tsko san acijo objekta vrtca Dolinca je bilo
ugo tovljeno, da je n ujno po trebno i zvršiti tudi grad bena dela n a uredit vi okoli ce in
od vodnjavan ja, ki pa ni so bila zaje ta v nač rto van o investic ijo. Ker je bi la ured itev
nu jna za zagoto vitev varnosti uporabnikov ob jekta , so b ila d ela izvršena ,za pl ačilo del
pa je žu pan na pred log Od delka za družb ene dejavnosti in gospodarstvo, da se
zagoto vijo doda tna sredstva v višini 16.870,00 evrov, k er v okv iru EU projekta ta d ela
niso bila zaj eta, s sklepom dn e 23.12.201 4 odob ril razporeditev sredstev iz splošne
rezervac ije na PP 4119102.

11. 4119001 2.000,00 V ok viru projek ta C ente r vsež ivljenjskega u čen ja, k i se je le ta 2013 zak ljučil, je
de lova lo tudi sveto valno sred išče Zasavja. Za njegovo nada ljnje d elovanje j e Zasavska
ljudska univerza zagotov ila del sredstev prek o projek ta "U vajanje in vrednotenje
nefo rm alnega znanja o dras lih", za del sredstev pa so se obrnili na u stanovite ljice .
Sosed nji obč ini s ta z reb alan si ta sreds tva zagotovili, Občina Hrastnik pa ne , za to je
Od delek za d ru žbene de javnosti in gospodarstvo županu predlagal zagotov itev
sredstev v višini 2.000 evro v n a PP 4119 001 Zasavska ljud sk a univerza iz splošne
rezervac ije, k ar je župan dne 24 .12 .2014 odob ri l.  

Tabela 18: Poraba splošne proračunske rezervacije 
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5.      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 31.12.2014, in sicer: 
 

1. Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah 

Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice AOP 013 
Na kontih skupine 10 se izkazuje gotovina, ki predstavlja denar v blagajni in sicer v obliki 
bankovcev, kovancev in prejetih čekov. Občina ima za potrebe vložišča eno ročno blagajno, v kateri 
je po stanju 31.12.2014 evidentirana gotovina v višini 213.06 evrov in javno blagajno, v kateri je 
blagajniški maksimum po stanju 31.12.2014 200,00 evrov. Skupaj je imela občina v svojih 
blagajnah 413,06 evrov gotovine in nič čekov. 
 
Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah AOP 014 
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah 
in drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna 
sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi in druga denarna 
sredstva za posebne namene. 
 
Stanje sredstev na računu Občine Hrastnik na dan 31.12.2014  znaša  462.725,78 evrov.  
 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah Stanje na dan 31.12.2014 
Račun proračuna občine Hrastnik (pri Banki Slovenije) 462.725,78 
Kratkoročni depozit na odpoklic  0 
Skupaj dobroimetja 462.725,78 
 

2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo    
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 je na kontih dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2014  izkazovala stanje v višini  
697.761,35 evrov, ki je zaradi vknjižbe deleža dobička KSP Hrastnik d.d. za leto 2013 po sklepu 
skupščine glede na leto 2013 večje za 1,2 %. 
V bilanci so zajete vrednosti vseh delnic, za katere imamo potrdilo o lastništvu s strani KDD 
Centralno klirinške depotne družbe d.d. Ljubljana.  Občina nima vrednostnih papirjev, ki kotirajo na 
borzi. 
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06 -  DOLGOROČNE  KAPITALSKE  NALOŽBE
v  €

ZNESEK ZNESEK ZNESEK ZNESEK 

štev. delnic NALOŽB POVEČANJA ZMANJŠANJA NALOŽB
OPIS KONTA oz. delež 1.1.2014 NALOŽB NALOŽB 31.12.2014 IND

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7=6/3

NALOŽBE V DELNICE 546.332,35 8.539,97 0,00 554.872,32 101,6
Komunalno stanov.podj.Hrastnik d.d. 85288 d ali 81,74 % 543.615,75 8.519,74 0,00 552.135,49 101,6
TKI Hrastnik, d.d. 289 2.716,60 20,23 2.736,83 100,7

NALOŽBE V DELEŽE 141.910,80 0,00 0,00 141.910,80 100,0
Tehnološki center Zasavje, d.o.o. 15,330% 111.278,23 0,00 0,00 111.278,23 100,0
GD Hrastnik, Podetje za gradb.dej.,d.o.o. 1,532% 28.246,72 0,00 0,00 28.246,72 100,0

Regionalni center za razvo j,d.o.o. 0,390% 780,00 0,00 780,00 100,0
Ceroz, d.o.o. 16,050% 1.605,85 0,00 0,00 1.605,85 100,0

NALOŽBE V UMETNIŠKA DELA 24,00 980,23 0,00 2,00 978,23
Slike 24 980,23 0,00 2,00 978,23

06 -  DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 689.223,38 8.539,97 2,00 697.761,35 101,2  
Tabela  19 :  Dolgoročne kapitalske naložbe občin 
 

3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev 

Skupina kontov 02 – Nepremičnine - AOP 004   in 
Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 005   in 
Skupina kontov 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - AOP 006   in 
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) znaša na dan 31.12.2014  37.877.930,64 evrov  in je v 
primerjavi z letom 2013  višja za 3,3 %. 
  

NEODPISANA POVEČANJE ZMANJŠANJE ZNESEK 
VREDNOST V  V AMORTIZACIJA NALOŽB

OPIS KONTA 31.12.2013 LETU 2014 LETU 2014 2014 31.12.2014
1 2 3 4 5=1+2-3-4

ZEMLJIŠČA 1.741.603,49 0,00 0,00 0,00 1.741.603,49
ZGRADBE 20.096.117,76 4.088.861,65 0,00 804.371,05 23.380.608,36
ZGRADBE - V PRIDOBIVANJU 12.061.449,22 3.441.909,52 4.132.643,48 0,00 11.370.715,26
OPREMA 1.563.301,27 73.974,66 10.563,77 245.034,35 1.381.677,81
OPREMA - V PRIDOBIVANJU 2.682,72 23.640,73 22.997,73 0,00 3.325,72
SKUPAJ 35.465.154,46 7.628.388,56 4.166.204,98 1.049.405,40 37.877.930,64

Tabela 20  : Gibanje opredmetenih sredstev po posameznih vrstah sredstev 
 
Zemljišča – v evidenci so zemljišča v nabavni vrednosti  1.741.603 evrov,  ki predstavljajo  
zemljišča, evidentirana v poslovnih knjigah proračuna, na katerih ima občina lastninsko pravico.  
Zgradbe – Med zgradbe uvrščamo upravne prostore, poslovne prostore, zgradbe gospodarske 
javne infrastrukture v lasti občine ter druge zgradbe (gospodarske zgradbe, stanovanja,…).  
Neodpisana vrednost zgradb po stanju 31.12.2014 znaša  23.380.609,36  evrov je za 16,34 % 
večja kot v preteklem letu zaradi aktiviranja investicij v teku. 
Zgradbe v pridobivanju – evidentirana so nedokončana vlaganja oz. 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 dne 01.01.2014 12.061.449,22 evrov. Povečanja 
v višini 3.441.909,52 evrov so posledica investicijskih vlaganj v letu 2014, zmanjšanja  v višini 
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4.132.643,48 evrov pa pomenijo zaključek investicij v letu 2014 in prenos med osnovna sredstva 
v uporabi pri občini ali zavodih, tako da znaša vrednost nepremičnin v gradnji ali pridobivanju dne 
31.12.2014  11.370.715,26 evrov.  
 
    Stanje 01.01.2014 Stanje 31.12.2014 
023 NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI 12.061.449,22 11.370.715,26 
0230000 INV. V TEKU-NAKUP ZEMLJIŠČ,ZGRADB 148.845,46 160.660,54 

0230002 INV. V TEKU-SAN.JP 622010-RAVNIKARJEV 
MOST-USTAR 

14.526,00 14.526,00 

02300020 INV. V TEKU-JP 622410-CESTA V ČERDENC 3.578,04 3.578,04 

023000200 INV. V TEKU-JP 623210-PRAPRETNO-RETJE 960,00 960,00 

023000201 INV. V TEKU-LK 122770-NOVI LOG 19 ABCD 10.976,87 10.976,87 

023000202 INV. V TEKU-JP 623022-GRAJSKA POT-VRTEC(C. V 
DRAGO) 

7.682,76 14.828,86 

0230010 INV. V TEKU-INV. V DOM KS TURJE 5.160,18 0,00 

023001011 INV. V TEKU-JR PRAPRETNO OD SVETILKE S-5 DO S-14 11.729,74 11.729,74 

023001012 INV. V TEKU-VEČNAMENSKI OBJEKT KS MARNO Z 
GASIL.DOMOM 

20.013,17 30.392,12 

0230011 INV. V TEKU-INV. V DOM KS KRNICE-ŠAVNA PEČ 996,00 996,00 

023001200 INV. V TEKU-SANACIJA FONTANE V CENTRU 
HRASTNIKA 

22.740,51 0,00 

023001202 INV. V TEKU-PEŠ POT NA NOVEM DOMU 1.497,60 1.497,60 

023001203 INV. V TEKU-JR NA PEŠPOTI N.DOM-N.LOG 2.772,00 2.772,00 

023001204 INV. V TEKU-UREDITEV PEŠPOTI POD DOMOM 
STAREJŠIH 

29.998,97 29.998,97 

02300143 INV. V TEKU-OTROŠKO IGRIŠČE NA KOVKU 6.518,96 6.518,96 

02300144 INV. V TEKU-GRADNJA BALINIŠČA DOL 24.144,27 0,00 

02300145 INV. V TEKU-PLOČNIK DO POSTAJALIŠČA MARNO 1.493,58 1.493,58 

0230019 ODKUP ZEML.ZA PARTIZANSKO C. DOL 5.205,31 5.205,31 

0230020 NEPR.V IZGR.ALI IZDELAVI-AVTOBUSNE POSTAJE 6.681,70 0,00 

023002204 INV. V TEKU-RAZŠIRITEV PARK.LOG 
7A,B-ŠPORT.DV.LOG 

2.364,00 2.364,00 

023002221 INV. V TEKU-IZGRADNJA CČN S KOLEKTOR.SIST. 632.345,78 632.345,78 

023002400 INV. V TEKU-LC-C 122010 PODKRAJ-RADEČE-22,25% 
HR. 

879.544,36 0,00 

023002407 INV. V TEKU-LK-C 122090-TURJE-KOVK-KRNICE 58.190,87 75.179,00 

023002418 INV.V TEKU-JP 623150-PRAP.-PLESKO 16.057,84 0,00 

023002420 INV. V TEKU-LC-C 122070-DOL-BLATE- 1.056,00 1.056,00 

023002426 INV. V TEKU-LC-C 122020-HR.-PRAPRETNO-HR. 175.162,64 175.162,64 

023002428 INV V TEKU-JP 623681 ODCEP BREGAR-GALUN(OD LC 
122150) 

3.840,00 3.840,00 

023002430 INV. V TEKU-LC-C 
200210-SEVCE-TRNOVO,SEDRAŽ,BRDCE,MARNO 

7.817,87 0,00 

023002436 INV. V T.-PREHOD ZA PEŠCE DOL-ŠMARJETA 
R1-221/1221 

732,70 732,70 

023002443 INV. V TEKU-JP 623060-STRUŠCE-KLADJE-RUDA-C 
623060 

54.966,15 54.966,15 

0230024480 INV. V TEKU-POSOD. JP 622820 ŠAVNA PEČ-MIHELIČ 1.499,38 1.999,38 

023002451 INV. V TEKU-KRIŠTANDOLSKA 
C.-KRIŠTANDOL-MARNO-LC 122150 

27.390,66 27.390,66 

023002474 INV. V TEKU-LC 122100-MARNO-TURJE GORE 648.402,38 0,00 

023002475 INV. V TEKU-LC 423250-OSTENK-ČEČE-BOBEN 595.726,13 58.890,87 

230024752 INV. V TEKU - MOST PREKO BOBNA DO BOBEN 24 0,00 8.264,38 

023002477 INV. V TEKU-RAVNIKARJEV MOST PREKO BOBNA-ČEČE 56.989,35 56.989,35 

023002481 INV. V TEKU-KOMUNAL.VODI V 
RCR1-221/1221-TRB.-HR.-RINALDO-HR 

153.751,58 206.919,35 

023002482 INV. V TEKU-JP 622150-SPOMENIK 
M.KAL-BOROVŠAK-GORENC 

3.360,00 0,00 

023002485 INV. V TEKU-NK C.-JP 622200-BRNICA 
56-SELIMOVIČ-CEGKAR 

3.370,14 3.370,14 
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023002487 INV. V TEKU-OD JP 622480 
UNIČNO-BRDCE-REZERVOAR-BRDCE 34 

34.296,32 34.296,32 

023002492 INV. V TEKU-NC BRDCE 29 (ŠTERBUCELJ) 44.040,74 44.040,74 

023002493 INV. V TEKU-OD JP 623150 
(Prapretno-Plesko)-JAMŠEK(PRAPRETNO) 

1.083,46 1.083,46 

023002494 INV. V TEKU-JP 622401-N.DOL-HRIBARNIK-LUŽAR) 68.786,01 0,00 

0230024940 INV. V TEKU-NC ODSEK OD LC 
622401(C.N.DOL-HRIBARNIK LUŽAR) DO HAFNER-300M 

56.788,69 0,00 

023002495 INV. V TEKU-JP 622080 ODSEK DUŠIČ-TRUPI 18.735,14 18.735,14 

023002496 INV. V TEKU-REK. RC 
R1-221/1221-TRB.-HR.(RINALDO-HR.) 

169.066,30 210.621,30 

023002497 INV. V TEKU-JP 622451-BRDCE-KUPEC-REGIONAL. 36.963,28 36.963,28 

023002498 INV. V TEKU-NC REZERVOAR-MUHVIČ(OD 
JP622092-ČEŠNOVAR-KLANJŠEK)- BOBEN 

16.358,80 16.358,80 

0230025 INV. V TEKU-IZGRAD.REG.DEPONIJE UNIČNO-II.FAZA 603.404,99 1.061.933,11 

0230026 INV. V TEKU-STANOV.OBMOČJE S 3-SP.MARNO 198.394,33 263.583,86 

02300260 INV. V TEKU-NAKUP ZEMLJIŠČ ZA STAN. OBM. S-3-SP. 
MARNO 

106.781,36 114.125,36 

02300274 INV. V TEKU-REKONSTRUKC.PEŠPOTI OB BOBNU 1.014,00 1.014,00 

023002741 INV. V TEKU-JR STOPNIC IN PARK. V N.A.KAPLE 3.928,37 3.928,37 

02300277 INV. V TEKU-PARKIRIŠČE NA OBMOČJU BIVŠE 
TRG.EMONA 

411.875,71 0,00 

02300291 INV. V TEKU-ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKIH 
OBJEKTOV 

98.868,00 1.031.974,22 

023002910 INV. V TEKU-ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DOLINCA 308.255,60 0,00 

23002911 INV. V TEKU - ENERG.SAN.ŠOL.OBJ. -PRENOVA STREHE OŠ NH 
RAJKA HRASTNIK 

0,00 119.125,09 

02300292 INV. V TEKU-PRIZIDEK K OŠ NHR HR. ZA URED.NOVE 
ŠOL 

600,00 600,00 

02300294 INV. V TEKU-"VEČNAMENSKI OBJEKT RESNICA" 9.300,00 9.300,00 

02300295 INV. V TEKU-TUNEL POD SMUČIŠČEM KAL 311.126,85 0,00 

023003000 INV. V TEKU-JR 122441PREDOVNIK-ŠPACAPAN 2.648,29 2.648,29 

023003001 INV. V TEKU-JR OB JP 122551-HAFNER-KLEMEN FRANC 23.094,17 0,00 

023003010 INV. V TEKU-JR NA ODSEKU RESTAR-JENKO 1.211,94 1.211,94 

023003011 INV. V TEKU-JR URBAJS-ZELENIK NA LC 122020 
(HR.-PRAPRETNO-HR.) 

8.334,62 0,00 

023003012 INV. V TEKU-JR SKAZA NA JP 623231(RESTAR-SKAZA) 1.361,39 0,00 

023003088 INV. V TEKU-JR ZG.BRDCE (CESTA MARNO-UNIČNO) 550,00 550,00 

023003089 INV. V TEKU-JR BRDCE-MARNO 21.863,91 0,00 

023003090 INV. V TEKU-JR ČRDENC(na c. 622411-c.v Čerdenc) 10.390,93 10.390,93 

023003091 INV. V TEKU-JR NA BRNICI 14.776,44 14.776,44 

023003092 INV. V TEKU-JR V NASELJU ZA SAVO 19.642,74 19.642,74 

023003093 INV. V TEKU-JR ŠPAR-BLAGOVNICA 15.032,01 15.032,01 

023003094 INV. V TEKU-JR DURS-BLAGOVNICA 4.071,63 4.071,63 

0230031 INV. V TEKU-SMUČAR.CENT.RAJSKA DOLINA NA KALU 62.964,45 62.964,45 

0230032 INV. V TEKU-PUP NOVI DOM 386.498,36 386.498,36 

0230033 INV. V TEKU-KOM.UREJANJE CENTRA DOL(9000/004) 46.892,00 46.892,00 

02300331 INV. V TEKU-REKONSTR. LC 122070-DOL-BLATE IN LZ 
122221 

335.134,80 335.134,80 

0230038 INV.V TEKU-VODOVOD TURJE-GORE-KOPITNIK 287.997,96 287.997,96 

0230040 UREDITEV MESTNEGA JEDRA HRASTNIK 1.198.362,19 1.198.362,19 

02300400 INV. V TEKU-UREJ.MEST.JEDRA HR.:"LOG-MONTIGNY" 425.665,15 1.037.157,38 

2300401 INV. V TEKU-UREJ.MEST.JEDRA HR.:NOVI LOG 0,00 124.240,09 

0230041 INV. V TEKU-IZGRADNJA PSO V KS STEKLARNA 42.312,25 42.312,25 

02300420 INV. V TEKU-VODOVOD.OMR.DOL-NAVEZAVA 
JEPIHOVEC 

54.494,01 54.494,01 

02300421 INV. V TEKU-SEKUNDAR.KANALIZAC.-HIŠNI PRIKLJ. 172.570,05 199.053,19 

023004210 INV. V TEKU-SEKUNDAR.KANAL.-KANALIZACIJSKO 1.121.614,54 1.132.750,14 
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OMREŽJE DOL 

023004211 INV. V TEKU-GRADNJA VODOV. 
SP.MARNO-SLATNO-DOL 

804.393,08 804.393,08 

023004212 INV. V TEKU-GRANJA SEKUNDAR.KANALIZ.OMREŽJA 
HRASTN 

55.726,15 58.466,15 

023004213 INV. V TEKU-SEKUNDAR.KANALIZ. OMREŽJE 115.427,84 115.427,84 

02300425 INV. V TEKU-OBNOVA JAVNE INFRASTRUKTURE(v 
upr.pri KSP) 

338.708,77 444.742,05 

023004250 INV. V TEKU-OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA KAL 25.056,99 29.797,32 

0230043 INV. V TEKU-REK.SPOD.KANAL.DELA  STRUGE 
HUDOUR.Z O 

75.272,78 75.272,78 

0230044 INV. V TEKU-"UREJANJE OPUŠČEBEGA 
RUDAR.OBM.RESNICA 

21.445,20 21.445,20 

0230060 INV. V TEKU-NOVI MOST PRI OBJEKTU BOBEN 
21(BABIČ) 

2.340,00 2.340,00 

0230063 INV. V TEKU-JP 622851-KRNICE-GRLICA 57.537,35 57.537,35 

0230065 INV. V TEKU-NC CESTNI ODSEK POT.F.PUŠNIKA 12,13 16.109,52 16.109,52 

02300660 INV. V TEKU-LK 123121 
P.J.BRINARJA-BOČKO(ZAČ.C.122 

10.496,98 10.496,98 

02300661 INV. V TEKU-KOMUNAL.VODI NA C.LK 123121(P.J.BRIN.- 2.000,00 2.000,00 

0230067 INV. V TEKU-NC BURŠIČ-VODEP 33.752,40 33.752,40 

0230068 INV. V TEKU-JP 623101-OD KREŽE STANKO DO KREŽE 
MAR 

58.306,32 77.921,79 

0230071 INV. V TEKU-LK 123091-ODCEP UL.MLADIH BORCEV4-5 9.858,24 9.858,24 

0230072 INV. V TEKU-NC OD R1-221 DO KMET (BOBEN) 11.676,41 0,00 

0230073 INV. V TEKU-JP 623682-ODCEP 
LIPOVŠEK(KODRUN,SIVKA, 

2.868,00 2.868,00 

0230074 INV. V TEKU-JP 623821 NASELJE A.KAPLE 22-LEŠA 4.499,80 0,00 

0230075 INV. V TEKU-JP 623190 ODCEP HROVATIČ 4.159,66 4.159,66 

0230077 INV. V TEKU-POSODOBITEV NC ZAJC-(OD LC 122630 
MARNO-DEPONIJA) 

1.632,00 0,00 

0230146 INV. V TEKU-GASILSKI POLIGON MARNO Z OKOLICO 4.941,00 54.658,06 

 
 
Oprema – neodpisana vrednost opreme znaša 1.381.677,81 evrov, pri tem gre za opremo 
občinske uprave  in opremo domov krajevnih skupnosti, večnamenskega družbenega objekta, 
nekaj igral na otroških igriščih, drsna vrata na parkirišču za tovornjake in  opremo gospodarske 
javne infrastrukture (vodovodne črpalke, oprema v čistilni….) .  Ker so redni odpisi večji od novih 
nabav, je sedanja vrednost opreme nižja kot v preteklem letu. 
 
Oprema v pridobivanju – občina je dne 1.1.2014 evidentirala 2.682,72 evrov opreme v 
pridobivanju (klima v Oddelku za splošne zadeve), po stanju 31.12.2014 pa evidentira 3.325,72 
evrov opreme v pridobivanju (dva defibrilatorja). 
 
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, 
- najemnina od oddaje gospodarske javne infrastrukture, 
- nenamenska sredstva proračuna občine Hrastnik. 
 

4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju drugih neopredmetenih sredstvih 

Na tej skupini kontov se evidentirajo sredstva programske opreme občine. Občina je v letu 2014 
kupila novo programsko opremo za potrebe vodenja javne blagajne v  vrednosti 2.283,84 evrov, 
neodpisana vrednost programske opreme po stanju 31.1.2.2014 pa znaša 10.109,48 evrov. 
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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 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.   
Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje na dan  31.12.2014  znaša  5.958,175,99 evrov in 
je manjša kot v letu 2013 zaradi rednih odpisov, ki so presegali vlaganja v letu 2014. Občina je 
investicijo v Vrtec Dolinca vodila v poslovnih knjigah občine, jo konec leta 2014 zaključila ter 
prenesla med nepremičnine, v letu 2015 pa bo ta vlaganja s pogodbo prenesla med sredstva v 
upravljanju. 
 

POVEČANJE ZMANJŠANJE
STANJE V l. 2014 V l. 2014 STANJE

JAVNI ZAVODI,  JAVNA PODJETJA 1.1.2014 NOVE NABAVE (AM, ODPISI,PRENOSI) 31.12.2014 IND
1 2 3 4=1+2+3 5=4/1

JAVNI ZAVODI 6.344.334,07 69.504,98 455.663,06 5.958.175,99 93,9
OŠ NH Rajka Hrastnik 1.266.398,77 2.710,13 118.384,44 1.150.724,46 90,9
KRC Hrastnik 2.232.792,48 372,02 140.412,19 2.092.752,31 93,7
Glasbena šola Hrastnik 298.854,91 5.356,23 14.186,99 290.024,15 97,0
Vrtec Hrastnik 632.636,43 5.558,71 44.859,04 593.336,10 93,8
Zdravstveni dom Hrastnik 926.448,28 23.866,00 33.549,65 916.764,63 99,0
Zasavske lekarne - 23,3 % 202.882,67 -670,05 25.340,50 176.872,12 87,2
Knjižnica A. Sovreta Hrastnik 743.429,70 26.131,56 72.323,16 697.238,10 93,8
Zasavska ljudska univerza 3.565,12 243,07 1.421,19 2.387,00 67,0
Mladinski center Hrastnik 37.325,71 5.937,31 5.185,90 38.077,12 102,0

09 - SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 6.344.334,07 69.504,98 455.663,06 5.958.175,99 93,9  
Tabela 21   :  Gibanje sredstev, danih v upravljanje javnim zavodom občine 
 

6. Podatki o odprtih terjatvah preteklega leta 

Skupina kontov 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja  AOP 010 
 
Dolgoročne terjatve iz poslovanja so terjatve, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od enega leta. 
Občina na kontu dolgoročnih terjatev iz poslovanja izkazuje stanje  118.774,29  evrov  iz naslova 
vplačil v rezervne sklade upravnikov stanovanj v občinski lasti. 
 
upravnik Začetno stanje 

1.1.2014 
Oblikovanje 
rezerv 2014 

Črpanje 
rezerv 2014 

Saldo 31.12.2014 

KSP Hrastnik 104.713,69 27.906,12 33.280,95 99.338,86 
Spekter Trbovlje 19.570,98 7.424,12 7.559,67 19.435,43 
SKUPAJ 124.284,67 35.330,24 40.840,62 118.774,29 
 
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 31.12.2014 ima v rezervnih skladih pri upravnikih 118.774,29  evrov   namenskih 
stanovanjskih sredstev.  
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Skupina kontov  12 – Kratkoročne terjatve do kupcev AOP 015 
Terjatve do kupcev so terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi, blagom in opravljenimi storitvami, pa 
tudi v zvezi s prodanimi drugimi sredstvi. 
 
Občina Hrastnik izkazuje na dan 31.12.2014  421.433,01 evrov  kratkoročnih terjatev do kupcev. 
To so terjatve za najemnine poslovnih prostorov in stanovanja, kupnine za stanovanja in druge 
terjatve. Vsem dolžnikom so strokovne službe redno pošiljale opomine in zaračunavale zamudne 
obresti.   
 
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi Stanje na dan 31.12.2014 
Terjatve do upravnikov stanovanj in poslovnih prostorov za 
najemnine 

210.839,64 

     KSP Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, d.d. 196.199,69 
     Spekter d.o.o. 14.603,01 
     Naše okolje 36,94 
Terjatve do najemnikov poslovnih prost., GJI in druge terjatve                           210.593,37 
     Terjatve do najemnikov poslovnih prostorov in drugo                                9.735,55 
     Terjatve do Ceroz d.o.o. _ AM iz preteklih let                            102.804,26 
     Terjatve do Ceroz d.o.o. za rento za KS Marno                               36.513,12 
     Terjatve do Ceroz d.o.o. za najemnino za GJI 17.634,05 
     KSP Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik, d.d.-najem. za GJI 43.750,23 
     KSP Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik,d.d.-najemnina  
     za plakatna mesta 

 
156,16 

Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev v državi 421.433,01 
 

Saldo terjatev do upravnikov stanovanj in poslovnih prostorov dne 31.12.2014 izkazuje 
210.839,64 evrov, dne 31.12.2013 pa je bil 263.126,63 evrov, od tega je 176.185,24 evrov 
zapadlih in 34.654,40 evrov  nezapadlih terjatev. Terjatve so nižje zaradi sklepa Občinskega sveta 
Hrastnik, s katerim je odpisal stare zapadle neplačane terjatve do najemnikov stanovanj. 
Saldo terjatev do najemnikov poslovnih prostorov , gospodarske javne infrastrukture (GJI) in druge 
terjatve  znaša  210.593,37 evrov. Med temi so evidentirane terjatve do družbe Ceroz d.o.o.  v 
višini 102.804,26 evrov  za prenos neporabljene amortizacije iz preteklih let, 36.513,12 evrov 
neplačanih rent za KS Marno ( 7  mesečnih rent)  ter 17.634,05 evrov za najemnine GJI (5 
mesečnih najemnin; od tega 4 zapadle)  in  terjatve do KSP Hrastnik d.d. za najemnino za GJI v 
višini 43.750,23 evrov (nezapadla terjatev) in plakatna mesta v višini 156,16 evrov (zapadla 
terjatev).  Razlika v višini 9.735,55 evrov so pretežno stroški najemnikov poslovnih prostorov in za 
nekatere med njimi potekajo postopki izvršbe.  
 
Skupina kontov 13 - Dani predujmi in varščine  AOP 016 
Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi, dani za kratkoročna sredstva in kratkoročno dane 
varščine. Občina ne izkazuje danih  predujmov. 
 
Skupina kontov 14 -Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN  AOP 017  
izkazuje terjatve do proračunskih uporabnikov, občin ali države iz naslova prodaje storitev idr.  Po 
stanju 31.12.2014 je stanje odprtih terjatev 678.825,52 evrov. 
 
 
Kratkoročne terjatve do uporab. Enotnega kontnega načrta (EKN) 

Stanje na dan 
31.12.2014 

Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države 669.058,00 
    Občine – družbenice Ceroz d.o.o. (za projekt Unično II. faza) 658.644,70 
    Terjatve do uporabnikov občinskih prostorov (UE, DZ RS) 1.741,60 
    Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (MNZ –    
    za MIR za leto 2013) 

 
8.671,70 

Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (Dom starejših Hrastnik) 3.359,13 
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (zaklad. podračun EKN) 408,39 
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (Mladinski center 
Hrastnik) 

 
6.000,00 

 
Kratkoročne terjatve do uporab. Enotnega kontnega načrta (EKN) skupaj 

 
678.825,520 
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Občina Hrastnik vodi v imenu in za račun občin družbenic družbe Ceroz d.o.o. investicijo v izgradnjo 
II. faze regijske deponije Unično. Na osnovi navedenega prejme od izvajalcev del račun, ki ga 
poravna iz svojega računa, občinam soinvestitorkam pa izstavi račune. Po pravilih FIDIC se 10 % 
gradbenih del zadrži in se ne plača, dokler tega ne naloži nadzorni organ, zato ima občina do občin 
soinvestitoric projekta odprte terjatve za zadržani del, razen pri Občini Litija gre po stanju 
31.12.2014  za neplačane zapadle terjatve v višini 20.228,66 evrov, ki jih je v januarju že 
poravnala. 
 
Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve AOP 020 
Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij, terjatve iz 
prejetih čekov in menic ter drugih vrednostnih  papirjev   ter  terjatve za vstopni  davek  na  dodano  
vrednost.  Občina Hrastnik dne 31.12.2014 evidentira 182.954,19 evrov teh  terjatev.  
 

Druge kratkoročne terjatve 
Stanje na dan 
31.12.2014 

Terjatve za boleznine nad 30 dni 23,36 
Terjatve za vstopni DDV 212,91 
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke ( NUSZ - izterjava preko DURS) 147.904,38 
Terjatve do zavezancev za druge davčne prihodke (davek od premoženja, 
plovila…izterjava preko DURS) 21.544,60 
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke (DURS) 13.268,94 
Skupaj druge kratkoročne terjatve  182.954,19 
 

7. Podatki o odprtih obveznostih iz preteklega leta 

V nadaljevanju so podane obrazložitve po posameznih skupinah 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.  Občina 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  in za izplačila družinskim pomočnikom. Občina po stanju dne 31.12.2014 
izkazuje saldo 39.367,96 evrov, le ta pa se nanaša na obveznost za izplačilo plače za mesec 
december 2014, ki se je izplačala 5.1.2015, 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. 
Občina izkazuje na dan 31.12.2014  na tej skupini kontov 1.086.514,52 evrov neplačanih 
obveznosti. V okviru teh neplačanih obveznosti  se izkazujejo vse prevzete obveznosti  občine, ki se 
nanašajo na leto 2014, ne glede na  datum prejema fakture oziroma datum zapadlosti plačila 
obveznosti.  
Neplačane zapadle obveznosti znašajo 23.760,94 evrov, od tega 20.086,13 evrov subvencije 
najemnin, ker Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo na proračunski postavki ni imel 
dovolj sredstev za plačilo vseh zapadlih obveznosti, ostalo so druge obveznosti, za katere prav tako 
na postavkah ni bilo sredstev (elektrika pri nekaterih krajevnih skupnostih, oskrbnina v zasebnih 
domovih za starejše…).  
Večje obveznosti predstavljajo:  obveznost  do izvajalca gradbenih del za izgradnjo II. faze regijske 
deponije Unično in znaša po stanju 31.12.2014  762.385,75 evrov ter predstavlja nezapadli  10 %-
ni zadržani del, obveznost do Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik d.d. v višini 61.167,14 
evrov, od tega 1.396,00 evrov zapadlih (subvencije najemnin ter račun za KS, ki ni imela sredstev 
za plačilo) in obveznost do podjetja SPEKTER d.o.o. 29.078,53 evrov, od tega zapadlih 18.701,61 
evrov (subvencije najemnin-že obrazloženo) in do družbe AGM Nemec d.o.o. v višini 121.821,36 
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evrov nezapadlih obveznosti (vzdrževanje  občinskih cest  in intervencijska dela po neurju). Drugih  
neplačanih zapadlih obveznosti občina ne izkazuje. 
 
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 …). 
 
Občina na dan 31.12.2014 izkazuje 40.578,32 evrov drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja.   
 

Druge kratkoročne obveznosti  iz poslovanja  Stanje na dan 
31.12.2014 

Kratkoročne obveznosti za dajatve (na plače, ..) 6.450,15 
Obveznosti za obračunani DDV za davčno obdobje 8.366,48 
Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve (FURS-nerazporejeno) 13.440,83 
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 12.320,86 
Skupaj kratkoročne obveznosti iz poslovanja 40.578,32 
 
 
Skupina kontov 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  AOP 
039 
V tej skupini se zagotavlja evidentiranje obveznosti, ki se nanašajo na razmerja med uporabniki 
enotnega kontnega načrta. 
 
Občina na dan 31.12.2014 izkazuje 361.580,11 evrov  kratkoročnih obveznosti do uporabnikov 
enotnega kontnega načrta. 
 

Kratkoročne obveznosti  do uporabnikov enotnega kontnega načrta  Stanje na dan 
31.12.2014 

Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 348,78 
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občin 445,21 
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 206.359,93 
Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 154.426,19 
Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 361.580,11 
 
Pri obveznostih do posrednih uporabnikov proračuna države v višini  206.359,93 evrov gre za 
obveznosti občine Hrastnik iz naslova črpanja sredstev EU za investicijo Unično II. faza, ki v deležih 
pripada občinam sofinancerkam investicije in socialnih zavodov za starejše ter vrtce.  Med 
evidentiranimi obveznostmi je 22.788,72 evrov zapadlih neplačanih obveznosti, ki se večinoma 
nanašajo na domsko oskrbo v socialnih zavodih, ker Oddelek za družbene dejavnosti in 
gospodarstvo na ustrezni proračunski postavki ni imel dovolj sredstev za plačilo vseh zapadlih 
obveznosti. Ostalo gre za obveznosti  iz naslova plačevanja socialne oskrbe v javnih zavodih, 
katerih ustanoviteljica je država, ter za obveznosti do vrtcev v drugih občinah, kjer imajo naši 
občani vključene otroke, ki zapadejo v plačilo v letu 2015.  
Pri obveznostih do posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 154.144,38 evrov gre za 
obveznosti občine za plačo zaposlenih za mesec december 2014  v javnih zavodih, katerih 
ustanoviteljica je občina Hrastnik in druge obveznosti. Vse obveznosti zapadejo v plačilo v letu 
2015. 
 
Skupina kontov 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev AOP 040 
Med kratkoročne obveznosti financerjev se uvrščajo kratkoročno prejeta posojila. 
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 31.12.2014 izkazuje na tem kontu kratkoročne obveznosti za dolgoročne kredite, ki 
zapadejo v letu 2015 v višini 106.987,52 evrov. 
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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.  
Na kontih skupine 96 Občina Hrastnik izkazuje stanje še 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 31.12.2014  
861.322,45 evrov, od tega smo na osnovi računovodskih predpisov tisti del posojil, ki zapade v 
plačilo v letu 2015, izkazali med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi (106.987,52 evrov).   
Na osnovi navedenega se v izkazu bilanca stanja na dolgoročnih finančnih obveznostih izkazuje 
31.12.2014 stanje  754.334,93 evrov. 
 

 
 
Tabela 22  :  Vrsta dolgoročnih obveznosti in stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2014  in povečanja ter 
zmanjšanja posojil v letu 2014  
 
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 (1.299,68 evrov)  izkazuje tudi neodplačane garancije za prejete kredite v višini 
6.100,22  evrov, tako da skupaj pasivni konti izvenbilančne evidence znašajo 7.399,90 evrov. 

 
Zap.št. garancija/poroštvo Št.pog. Zapadlost Stanje 31.12.2014

1 2 3 4 5
1. NLB - za vodovod Marno-Unično-Krištandol_II. faza 1479/00 2015 3.973,76
2. NLB - za vodovod Marno-Unično-Krištandol_III. faza 1541/00 2015 2.126,46
3. SKUPAJ 6.100,22  

 
Tabela 23   : Stanje  izdanih garancij za najem kreditov (k 9904) 
 

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 izkazuje na dan 31.12.2014 saldo v višini  688.564,70 evrov in 
sicer večinoma iz naslova neplačanega ter zadržanega dela družbenikov Ceroz d.o.o. za projekt 
izgradnje II. faze regijske deponije Unično (po pogodbi z izvajalcem del po pravilih FIDIC).   
 
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 31.12.2014  izkazuje saldo v višini 194,91 evrov.  Na eni strani gre za 
gotovino v pomožni blagajni na vložišču v višini 213,06 evrov, zmanjšano za evidentirana vplačila 
na PDP (razporeja FURS) v višini 18,15 evrov. 
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III. OBRAZLOŽITEV  POSEBNEGA  DELA  PRORAČUNA 
 
1. Uvod 
V zaključnem računu proračuna je v obširnih poročilih prikazano tudi delovanje občine 
po posameznih dejavnostih in institucionalnih uporabnikih proračunskih sredstev. 
Neposredni uporabniki proračuna so: 
ü Občinski svet 
ü Nadzorni odbor  
ü Župan 
ü Občinska uprava s štirimi oddelki 
ü 10 krajevnih skupnosti 

 
Neposredni uporabniki imajo samostojne finančne načrte znotraj proračuna občine . 
 
 
2. Prerazporeditve med letom znotraj finančnih načrtov neposrednih uporabnikov po sklepu 
župana  
 
Župan je na osnovi 8. odstavka 4. člena Odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2014 (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 33/13 in 10/14) in predlogov Oddelka za splošne zadeve, Oddelka za prostor, 
okolje in gospodarske javne službe in Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo izdal dva 
sklepa o prerazporeditvah sredstev med proračunskimi postavkami znotraj posameznih finančnih 
načrtov. Sklep št. 1 je bil izdan dne 1.7.2014, sklep št. 2 pa 21.10.2014. 
Župan je bil na osnovi 4. člena odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2014 pooblaščen, da na 
predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega  uporabnika  odloči o 
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami pri posameznem neposrednem 
proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna, vendar skupno povečanje oziroma 
zmanjšanje ne  sme presegati   20   %  obsega  posameznega področja programa. 
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. Štiri  sklepe o prerazporeditvah so na osnovi določil 4. člena odloka izdali tudi Sveti 
krajevnih skupnosti Krnice-Šavna peč, Steklarna, Boben in Marno. 
Ustrezne prerazporeditve  so se opravile tudi v  Splošnem delu proračuna in Načrtu razvojnih 
programov 2014-2017.   
 
3 .Obrazložitev  odhodkov po programski klasifikaciji 
 
Po  pravilniku o programski klasifikaciji  izdatkov občinskih proračunov so izdatki za leto 2014 
razvrščeni v: 

• področja proračunske porabe, 
• glavne programe 
• podprograme 
• proračunske postavke  
• podkonte. 

 
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 
deluje na 18 programskih področjih:  
 
 
01 Politični sistem 
Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinskega sveta, izvedba in nadzor 
volitev in referendumov, dejavnost župana in podžupanov).  V letu 2014 je bilo za to področje 
delovanja s sprejetim proračunom načrtovanih 145.589 evrov, porabljenih pa 126.769 evrov ali 
1,29 % odhodkov, od tega za dejavnost občinskega sveta  41.201 evro, za izvedbo volitev 24.890 
evrov in za dejavnost župana in podžupanov 60.677 evrov.  
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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 2014 je bilo za to področje načrtovanih 8.750 evrov sredstev, porabljenih 
pa 4.369 evrov oziroma 0,04 % odhodkov proračuna. 
 
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 javnega razpisa.  
V letu 2014 je bilo za celoten sklop porabljenih 179.260 evrov ali 1,83 % odhodkov proračuna, 
prvotno načrtovanih pa je bilo 275.586 evrov. Poraba je manjša od načrtovane zato, ker se je v ta 
sklop iz naslova razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem načrtovala tudi obveznost 
plačila davka na nepremičnine, ki so v lasti občine, ki pa ni bil uveden. 
 
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 sprejetem proračunu je bilo za to področje 
namenjenih 736.325 evrov sredstev, porabljenih pa 703.721 evrov ali 7,18 % odhodkov 
proračuna. Poraba teh sredstev je v primerjavi z letom 2013 precej nižja zaradi  podprograma 
razpolaganje in upravljanje s premoženjem, kjer je  občina v letu 2013 realizirala gradnjo 
večnamenskega družbenega  objekta v KS Steklarna v višini 412.320 evrov. 
 
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 2014 je občina za ta sklop 
izdatkov porabila 212.354 evrov ali 2,17 % odhodkov proračuna,  načrtovala pa 217.200 evrov. Za 
podprogram pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč  je bilo porabljenih 11.074 
evrov,  za delovanje sistema pa 201.280 evrov. Sem sodijo tudi Gasilska zveza Hrastnik in vsa 
prostovoljna gasilska društva v občini, sredstva pa so med leti neprimerljiva zaradi nakupov vozil, 
opreme in vlaganj v gasilske domove. V letu 2014 so bila realizirana večja vlaganja v gasilski 
poligon na Marnem. 
 
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. V okviru javnih del je bilo v letu 2014 
zaposlenih 32 oseb, občina pa je za to namenila 61.924 evrov ali 0,63 % odhodkov proračuna. 
 
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 sprejetem proračunu za leto 
2014 je bilo načrtovanih 30.065 evrov, porabljenih pa 30.007 evrov oziroma 0,31 % 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 za program racionalne rabe energije porabila 
4.354 evrov ali 0,04 % odhodkov proračuna, načrtovala pa je 10.889 evrov.  
 
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
To področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, 
letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. V okviru tega področja občina izvaja glavni program 
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Cestni promet in infrastruktura, za to področje pa je občina  porabila 1.596.688 evrov ali 16,30 % 
vseh odhodkov proračuna od načrtovanih  1.726.751 evrov. Pri tem občina izvaja upravljanje in 
tekoče vzdrževanje vseh občinskih in krajevnih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih 
in krajevnih cest ter sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest, urejanje cestnega prometa 
(prometna signalizacija) in gradnjo ter vzdrževanje javne razsvetljave.  
 
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 58.872 evrov, porabljenih pa 58.731 evrov oziroma 0,61 % odhodkov proračuna. V 
okviru programa predstavlja pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 51.268 evrov.  
 
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 porabila 724.871 evrov od 
načrtovanih 1.342.116 evrov, največ od tega za podprograma zbiranje in ravnanje z odpadki ter 
ravnanje z odpadno vodo. Zaradi spremenjenih terminskih načrtov pri investiciji izgradnja deponije 
Unično II. faza ta realizacija odstopa od načrtovane. 
 
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, idr.). Občina je za to področje načrtovala 986.581 evrov, porabila pa 939.331 evrov 
oziroma 9,59 % odhodkov proračuna.   
 
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 2014 porabila 205.846 evrov od 
238.974 evrov načrtovanih sredstev, oziroma 2,10 % odhodkov proračuna za ta program. Največ – 
124.498 evrov je bilo porabljenih za plačilo zdravstvenega zavarovanja oseb brez prejemkov, 
10.820 evrov za plačilo mrliških ogledov, 56.018 evrov za dejavnost zdravstvenega doma in 
koncesionarjev, od tega 14.145 evrov za koncesijo na Dolu. Zavod, ki deluje na tem področju je 
Zdravstveni dom Hrastnik in koncesionarji. Poraba sredstev je nižja od plana, ker niso bila v celoti 
porabljena sredstva na podprogramu lekarniške dejavnosti (le 11.184 evrov od zagotovljenih 
43.105 evrov) in so ta sredstva ostala proračunu. 
 
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 676.877 evrov od 696.987 evrov načrtovanih sredstev. Iz tega 
področja je bilo za program športa in prostočasnih aktivnosti porabljenih 230.572 evrov, za 
programe kulture in ohranjanje kulturne dediščine 478.638 evrov, za programe za mladino pa 
82.355 evrov, kamor sodi poleg Mladinskega centra Hrastnik še financiranje programov za 
predšolsko in šolsko mladino in sofinanciranje letovanja otrok in za programe financiranja 
veteranskih organizacij 7.700 evrov. Zavodi, ki delujejo na teh področjih, so Kulturno rekreacijski 
center Hrastnik, Knjižnica Antona Sovreta in Mladinski center Hrastnik, realizacija pa je nižja kot v 
letu 2013 zaradi pobota akontacije najemnine za Mladinski center Hrastnik s prodajo investicijskih 
vlaganj v te prostore z RTH Trbovlje,d.o.o. 
 
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 3.125.842 evrov od  3.522.594 evrov 
načrtovanih, ali 31,91 % odhodkov proračuna.  Poraba odstopa od načrtovanih sredstev pri 
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energetski sanaciji OŠ NH Rajka, kjer je prišlo do določenih rokovnih sprememb pri operativni 
izvedbi investicije. 
Za varstvo in vzgojo predšolskih otrok je bilo porabljenih  1.355.788 evrov,  za primarno in 
sekundarno izobraževanje  1.546.707 evrov (zaradi izvedbe energetske sanacije šole je ta 
podprogram v primerjavi z letom 2013 večji za 951.502 evrov), za druge izobraževalne programe 
4.896 evrov in za pomoči šolajočim 189.256 evrov (štipendije, prehrana, šola v naravi, letovanje 
otrok, prevozi). Zavodi, ki delujejo na tem področju so OŠ NH Rajka Hrastnik, Kulturno rekreacijski 
center Hrastnik in Glasbena šola Hrastnik. 
 
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 711.910 evrov ali 7,27 % odhodkov proračuna, načrtovanih pa je imela 713.885 evrov,  
od tega za varstvo otrok in družine 5.700 evrov (sem sodi pomoč staršem ob rojstvu otrok), za 
izvajanje programov socialnega varstva 706.210 evrov (za delo Centra za socialno varstvo 5.755 
evrov, za socialno varstvo invalidov 49.135 evrov, za socialno varstvo starih 434.475 evrov, za 
socialno varstvo materialno ogroženih 176.214 evrov (subvencije najemnin, enkratne pomoči 
socialnim upravičencem, tekoče vzdrževanje socialnih grobov) in za socialno varstvo drugih ranljivih 
skupin 40.610 evrov (humanitarna društva, OO RK). 
 
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 155.780 evrov,  porabljenih pa 142.857 evrov ali  
1,46 % odhodkov proračuna. 
 
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 2014 za to 
področje skupaj z državnimi sredstvi za neurje načrtovala 265.436 evrov, porabila pa 289.938 
evrov. Od tega je občina za oblikovanje  obvezne rezerve občine namenila  112.911 evrov sredstev, 
za posebne programe pomoči v primerih nesreč pa porabila 177.027 evrov, ali 30.933 evrov več 
kot je načrtovala. Občina je z državo sklenila pogodbo o zagotovitvi sredstev za sanacijo 
razmočenega pobočja Pot Josipa Brinarja v višini 33.982 evrov, kar je v skladu s pooblastili iz 
odloka o proračunu tudi porabila za isti namen. Skupaj je bilo za ta program porabljenih 2,96 % 
vseh odhodkov proračuna. 
 
 
Tabela v nadaljevanju:   
 
Realizacija  proračuna 2014 po programih v primerjavi s  planom 2014 in ZR 2013 ter  struktura 
programske porabe sredstev 
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PK Opis ZR 2013 VP 2014 ZR 2014 STR.DELEŽ IND IND 

1 2 3 4 5 6 7=5/4 8=5/3 
01 POLITIČNI SISTEM 105.449 145.589 126.769 1,29% 87,07 120,22 

0101 Politični sistem 105.449 145.589 126.769 1,29% 87,07 120,22 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 41.357 46.075 41.201 0,42% 89,42 99,62 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0 36.700 24.890 0,25% 67,82   

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 64.092 62.814 60.677 0,62% 96,60 94,67 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.602 8.750 4.369 0,04% 49,93 94,92 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 900 4.700 1.745 0,02% 37,14 194,04 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 900 4.700 1.745 0,02% 37,14 194,04 

0203 Fiskalni nadzor 3.703 4.050 2.623 0,03% 64,77 70,85 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 3.703 4.050 2.623 0,03% 64,77 70,85 
04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 227.080 275.586 179.260 1,83% 65,05 78,94 

0401 Kadrovska uprava 11.819 10.700 10.646 0,11% 99,50 90,08 

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 11.819 10.700 10.646 0,11% 99,50 90,08 

0402 Informatizacija uprave 3.054 4.000 3.867 0,04% 96,69 126,62 

04029002 Elektronske storitve 3.054 4.000 3.867 0,04% 96,69 126,62 

0403 Druge skupne administrativne službe 212.207 260.886 164.746 1,68% 63,15 77,63 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 13.156 4.390 4.054 0,04% 92,35 30,82 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 84.049 76.040 73.565 0,75% 96,74 87,53 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 115.002 180.456 87.127 0,89% 48,28 75,76 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.161.205 736.325 703.721 7,18% 95,57 60,60 

0601 Delov.na področ. lokalne sam. ter koordinacija vladne in lokal ravni 24.452 36.120 29.791 0,30% 82,48 121,83 

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 1.475 1.500 1.447 0,01% 96,47 98,11 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 22.977 34.620 28.344 0,29% 81,87 123,36 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 47.769 57.761 42.956 0,44% 74,37 89,93 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 47.769 57.761 42.956 0,44% 74,37 89,93 

0603 Dejavnost občinske uprave 1.088.985 642.444 630.974 6,44% 98,21 57,94 

06039001 Administracija občinske uprave 646.567 622.144 610.848 6,24% 98,18 94,48 
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06039002 Razpolag. in upravlj. s premoženjem, potrebnim za delovanje OU 442.418 20.300 20.126 0,21% 99,14 4,55 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 168.515 217.200 212.354 2,17% 97,77 126,02 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 168.515 217.200 212.354 2,17% 97,77 126,02 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 12.320 12.030 11.074 0,11% 92,05 89,89 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 156.195 205.170 201.280 2,05% 98,10 128,86 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 33.276 64.000 61.924 0,63% 96,76 186,09 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 33.276 64.000 61.924 0,63% 96,76 186,09 

10039001 Povečanje zaposljivosti 33.276 64.000 61.924 0,63% 96,76 186,09 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 30.442 30.065 30.007 0,31% 99,81 98,57 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 25.912 26.865 26.863 0,27% 99,99 103,67 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 19.256 19.285 19.283 0,20% 99,99 100,14 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 6.656 7.580 7.580 0,08% 100,00 113,89 

1104 Gozdarstvo 4.531 3.200 3.144 0,03% 98,25 69,39 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 4.531 3.200 3.144 0,03% 98,25 69,39 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 15.317 10.889 4.354 0,04% 39,99 28,43 

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na podr. Proizv. in distribucije elektr. en. 15.317 10.889 4.354 0,04% 39,99 28,43 

12029001 Oskrba z električno energijo 15.317 10.889 4.354 0,04% 39,99 28,43 

13 
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 1.784.991 1.726.751 1.596.688 16,30% 92,47 89,45 

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.784.991 1.726.751 1.596.688 16,30% 92,47 89,45 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 725.259 443.379 441.697 4,51% 99,62 60,90 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 871.112 1.092.592 977.843 9,98% 89,50 112,25 

13029003 Urejanje cestnega prometa 24.185 32.800 20.568 0,21% 62,71 85,04 

13029004 Cestna razsvetljava 127.197 116.000 115.025 1,17% 99,16 90,43 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 37.239 41.980 41.555 0,42% 98,99 111,59 

14 GOSPODARSTVO 66.816 58.872 58.731 0,60% 99,76 87,90 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 50.741 51.269 51.268 0,52% 100,00 101,04 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 50.741 51.269 51.268 0,52% 100,00 101,04 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 16.074 7.603 7.463 0,08% 98,16 46,43 

14039001 Promocija občine 659 675 675 0,01% 100,00 102,46 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 15.416 6.928 6.788 0,07% 97,98 44,03 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 623.256 1.342.116 724.871 7,40% 54,01 116,30 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 622.683 1.341.534 724.292 7,39% 53,99 116,32 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 328.796 956.579 386.230 3,94% 40,38 117,47 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 293.887 384.955 338.062 3,45% 87,82 115,03 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 573 582 579 0,01% 99,54 101,05 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 573 582 579 0,01% 99,54 101,05 
16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST 1.171.369 986.581 939.331 9,59% 95,21 80,19 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 172.078 159.571 139.786 1,43% 87,60 81,23 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 42.707 38.400 38.242 0,39% 99,59 89,55 

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 42.144 11.175 8.127 0,08% 72,72 19,28 

16029003 Prostorsko načrtovanje 87.227 109.996 93.417 0,95% 84,93 107,10 

1603 Komunalna dejavnost 624.612 541.674 524.963 5,36% 96,91 84,05 

16039001 Oskrba z vodo 294.084 231.363 220.192 2,25% 95,17 74,87 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.076 11.071 10.553 0,11% 95,32 981,02 

16039003 Objekti za rekreacijo 75.244 96.450 95.421 0,97% 98,93 126,82 

16039004 Praznično urejanje naselij 27.682 34.800 33.125 0,34% 95,19 119,66 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 226.526 167.990 165.672 1,69% 98,62 73,14 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 374.678 285.336 274.582 2,80% 96,23 73,28 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 204.418 103.536 82.872 0,85% 80,04 40,54 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 170.260 181.800 191.710 1,96% 105,45 112,60 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 190.596 238.974 205.846 2,10% 86,14 108,00 

1702 Primarno zdravstvo 42.595 56.023 56.018 0,57% 99,99 131,51 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 42.595 56.023 56.018 0,57% 99,99 131,51 

1703 Bolnišnično varstvo 1.810 0 0 0,00%   0,00 

17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice 1.810 0 0 0,00%   0,00 

1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 0 43.105 11.184 0,11% 25,95   

17059001 Lekarniška dejavnost 0 43.105 11.184 0,11% 25,95   

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.173 0 0 0,00%   0,00 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.173 0 0 0,00%   0,00 
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1707 Drugi programi na področju zdravstva 142.018 139.846 138.644 1,42% 99,14 97,62 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 130.868 129.026 127.824 1,30% 99,07 97,67 

17079002 Mrliško ogledna služba 11.150 10.820 10.820 0,11% 100,00 97,04 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 992.595 696.987 676.877 6,91% 97,11 68,19 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 6.166 6.974 6.809 0,07% 97,63 110,43 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.966 3.274 3.109 0,03% 94,96 158,14 

18029002 Premična kulturna dediščina 4.200 3.700 3.700 0,04% 100,00 88,10 

1803 Programi v kulturi 399.338 357.971 344.943 3,52% 96,36 86,38 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 185.534 174.817 174.817 1,78% 100,00 94,22 

18039003 Ljubiteljska kultura 29.580 29.580 29.580 0,30% 100,00 100,00 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 59.406 39.820 36.431 0,37% 91,49 61,33 

18039005 Drugi programi v kulturi 124.819 113.754 104.115 1,06% 91,53 83,41 

1804 Podpora posebnim skupinam 0 12.200 12.198 0,12% 99,98   

18049001 Programi veteranskih organizacij 0 7.700 7.700 0,08% 100,00   

18049004 Programi drugih posebnih skupin 0 4.500 4.498 0,05% 99,96   

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 587.091 319.842 312.928 3,19% 97,84 53,30 

18059001 Programi športa 265.525 236.547 230.572 2,35% 97,47 86,84 

18059002 Programi za mladino 321.566 83.295 82.355 0,84% 98,87 25,61 
19 IZOBRAŽEVANJE 1.929.867 3.522.594 3.125.842 31,91% 88,74 161,97 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.087.801 1.358.889 1.355.788 13,84% 99,77 124,64 

19029001 Vrtci 1.087.801 1.358.889 1.355.788 13,84% 99,77 124,64 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 626.494 1.935.037 1.546.707 15,79% 79,93 246,88 

19039001 Osnovno šolstvo 565.805 1.865.637 1.517.307 15,49% 81,33 268,17 

19039002 Glasbeno šolstvo 60.689 29.400 29.400 0,30% 100,00 48,44 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 0 40.000 0 0,00% 0,00   

1905 Drugi izobraževalni programi 2.896 4.896 4.896 0,05% 100,00 169,06 

19059001 Izobraževanje odraslih 2.896 4.896 4.896 0,05% 100,00 169,06 

1906 Pomoči šolajočim 212.676 223.772 218.452 2,23% 97,62 102,72 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 185.463 194.222 189.256 1,93% 97,44 102,05 

19069003 Štipendije 27.214 29.550 29.195 0,30% 98,80 107,28 
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20 SOCIALNO VARSTVO 738.900 713.885 711.910 7,27% 99,72 96,35 

2002 Varstvo otrok in družine 6.800 6.000 5.700 0,06% 95,00 83,82 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 6.800 6.000 5.700 0,06% 95,00 83,82 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 732.100 707.885 706.210 7,21% 99,76 96,46 

20049001 Centri za socialno delo 5.844 5.775 5.775 0,06% 100,00 98,82 

20049002 Socialno varstvo invalidov 50.431 49.700 49.135 0,50% 98,86 97,43 

20049003 Socialno varstvo starih 454.263 435.000 434.475 4,44% 99,88 95,64 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 163.688 176.800 176.214 1,80% 99,67 107,65 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 57.875 40.610 40.610 0,41% 100,00 70,17 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 147.044 155.780 142.857 1,46% 91,70 97,15 

2201 Servisiranje javnega dolga 147.044 155.780 142.857 1,46% 91,70 97,15 

22019001 Obveznosti iz naslova financ. izvrševanja proračuna - dom. Zadolž. 145.386 149.780 141.487 1,44% 94,46 97,32 

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 1.658 6.000 1.370 0,01% 22,83 82,63 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 119.405 265.436 289.938 2,96% 109,23 242,82 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 119.405 259.005 289.938 2,96% 111,94 242,82 

23029001 Rezerva občine 113.982 112.911 112.911 1,15% 100,00 99,06 

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 5.423 146.094 177.027 1,81% 121,17 3.264,42 

2303 Splošna proračunska rezervacija 0 6.432 0 0,00% 0,00   

23039001 Splošna proračunska rezervacija 0 6.432 0 0,00% 0,00   

  SKUPAJ 9.510.727 11.196.380 9.795.650 100,00% 87,49 103,00 
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4.  Obrazložitev realizacije finančnih načrtov neposrednih uporabnikov 
proračuna   (Bilance prihodkov in odhodkov) 
 
 
4.1.      10_OBČINSKI SVET 
 
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, kateri 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 in pravilniki 
 
Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem: 
- obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, 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 pomembni za delo sveta in njegovih 
delovnih teles 
- zagotavljanje materialnih podlagi in strokovnih podlag za delovanje občinskega sveta in drugih 
delovnih teles, župana in podžupana 
- zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice 
- izvedba lokalnih volitev 
- 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 
- članstvo v SOS –u, udeleževanje na njihovih seminarjih in tako pridobivanje informacij, znanj in 
izmenjavanje izkušenj s področja delovanja lokalne skupnosti 
- izvedba lokalnih volitev za župana, občinski svet in svete posameznih krajevnih 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 11 proračunskih 

postavk: 
 

Ø 1001001 Stroški delovanja Občinskega sveta 
V letu 2014 je bilo opravljenih 8 rednih sej  občinskega sveta. Sejnine so bile načrtovane in 
izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
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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 106,48 
€  bruto. 
Iz te postavke so bila sredstva porabljena tudi za stroške najemnin in postrežbe za prostor, kjer 
poteka seja občinskega sveta. 
 

Ø 1001002 Stroški sej odborov in komisij občinskega sveta in drugih  
Me letom so posamezni odbori in komisije kot delovna telesa občinskega sveta so v letu 2014 
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, kmetijstvo, podjetništvo). 
Sredstva so bila porabljena za izplačilo sejnin za neprofesionalno opravljanje funkcij članom 
delovnih teles in sicer za člane odborov in komisij  30,42 € bruto, za predsednika odbora oz. 
komisije 60,85 € bruto. 
 

Ø 1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Delo je potekalo v okviru sprejetih programov in začrtanih ciljev. Priprava in izvedba temeljita 
predvsem na delu dveh komisij in sicer Komisije za varnost in vzgojo v cestnem prometu in 
cestno signalizacijo ter Komisije za predšolsko in šolsko mladino. 
Komisija za varnost in vzgojo v cestnem prometu in cestno signalizacijo se je v preteklem letu 
sestala dvakrat. Obravnavala je problematiko prometne ureditve na lokalnih cestah, pregledala 
celotno prometno signalizacijo in talne označbe v občini ter svoje ugotovitve in pripombe 
posredovala pristojnim službam. 
Komisija za predšolsko in šolsko mladino se je v preteklem letu sestala enkrat. Osnovni namen 
dela komisije je težnja po zmanjševanju števila prometnih nezgod, zlati tistih, kjer so žrtve otroci 
in mladina. Delo komisije je bilo osredotočeno na delo s tremi najbolj ogroženimi skupinami v 
cestnem prometu. To so otroci, mladi vozniki med 18 in 24 letom starosti ter starejši od 65 let. 
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 tudi najmlajšim udeležencem v prometu.  
 

Ø 1001100 do 101109 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€) 
 

Ø 1001200 Občinska volilna komisija 
Leto 2014 je bilo volilno leto. Sredstva smo porabili namensko za izvedbo lokalnih volitev tako 
župana, kot občinski svet in svete posameznih krajevnih skupnosti. Opravljen je bil le en krog 
volitev za župana. Sredstva smo porabili za tiskanje in dostavo volilnih imenikov, nadomestila za 
člane volilnih odborov, člane občinske volilne komisije, nabavo pisarniškega materiala, tiskanje 
glasovnic in podobno. 
 
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. 

 
0401 KADROVSKA UPRAVA 
Oddelek ima v okviru tega programa eno proračunsko postavko: 
 

Ø 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 povprečno neto plače (max eno priznanje v letu) 
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- 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 2014 podeljena občinska priznanja 
naslednjim posameznikom in društvom: 

- Andrej Božič -  »Zlato priznanje Občine Hrastnik« za uspešno delo na področju 
gospodarske dejavnosti 

- Majda Krošlin - »Srebrno priznanje Občine Hrastnik« za uspešno delo na področju 
gospodarske dejavnosti 

- Rudi Pušnik -  »Bronasto priznanje Občine Hrastnik« za delo in uspehe na področju 
društvenih dejavnosti 

- Ivan Restar - »Bronasto priznanje Občine Hrastnik« za delo in uspehe na področju 
društvenih dejavnosti 

- Ribiška družina Hrastnik »Bronasto priznanje Občine Hrastnik« za delo in uspehe na 
področju društvenih dejavnosti. 

Višina denarnih nagrad je omejena z Odlokom o priznanjih in je v letu 2014 znašala: 
-     za prejeto zlato priznanje: 2.492,53 € 
- za prejeto srebrno priznanje: 1.994,02 € 
- za prejeto bronasto priznanje: 997,01 € 

 
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
V okviru tega programa ima oddelek eno proračunsko postavko: 
 

Ø 1004001 Stroški objav občinskih predpisov 
Predpisi občine se objavljajo v Uradnem vestniku Zasavja ali v Uradnem listu RS.  Sredstva smo 
porabili za plačilo 38 izvodov tiskovin.  
 
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. 

 
Ø 1006001 Sodelovanje v organih lokalne samouprave v državi 

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, lokalna TV, sofinanciranje glasil. 
Ta program vključuje glavni programe: 

• 1803 programi v kulturi. V okviru tega glavnega programa ima občina 4 proračunske 
postavke: 

 
Ø 1018001 Stroški objav v medijih 

Občina je s te postavke krila stroške povezane z objavami v medijih kot so npr. Radio Kum, ETV za 
programsko sodelovanje ter objavo čestitk, programov prireditev in podobnih informacij. Mesečni 
znesek za programsko sodelovanje z Radio Kum je znašal 853,51 €, za ETV pa 415,00 €. 
 

Ø 1018002 Celostna podoba občine 
S te postavke je občina krila  stroške za svojo promocijo v posameznih medijih kot so npr. 
časopisi, knjige (npr. oglasi na PIRS, Radio Kum) ter  posamezne računalniške rešitve povezane s 
prenovo in vzdrževanjem občinske spletne strani. Mesečni zneski za vzdrževanje spletne strani in 
prenovo so se gibali od 146,00 do 341,00 €/mesec. 
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Ø 1018004 Občinsko glasilo 
Občina je v letu 2014 nadaljevala z izdajo občinskega glasila Hrastov list. Izdanih je bilo 5 izvodov 
glasila.   
 
 
4.2.      20_ NADZORNI ODBOR 
 
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 2014 pri svojem delu sledil naslednjim globalnim ciljem: 

- z izvajanjem nadzorov prispevati k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi 
javnih sredstev in preprečiti nezakonitosti pri poslovanju 

- pravočasno in kvalitetno poročanje občinskemu svetu in županu o rezultatih nadzora 
 
Oddelek je s svojimi strokovnimi službami skupaj z delom Nadzornega odbora zagotavljal, da 
so se realizirali tudi letno planirani cilji in rezultati: 

- redno opravljal nadzore skladno s programom dela 
- z opravljenimi nadzori prispeval k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju 

uporabnikov javnih sredstev 
 
Nadzorni odbor je med letom sledil planiranim 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 in pregledal Zaključni račun za leto 2013.  
 
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 kost 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 eno proračunsko postavko: 
 

Ø 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 2014 sestali na posameznih rednih sejah, katere so 
spremljali tudi posamezni nadzori  v tako imenovanih ožjih delovnih skupinah.  
Sejnina za udeležbo predsednika na seji nadzornega odbora je znašala 146,03 € bruto, za 
udeležbo člana na seji 42,59 € bruto. Za delo v ožjih delovnih skupinah so člani nadzornega 
odbora za opravljen manj zahteven   nadzor prejeli 42,59 € bruto in zelo zahteven nadzor 212,96 
€ bruto.  
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 4.3.     30_ŽUPAN 
 
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 

 
Globalni cilji: 

- skrb za skladen razvoj občine kot celote 
- skrb za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem 
- skrb za spoštovanje ustave, zakonov in sprejetih odlokov pri delu občinske uprave in 

javnih zavodov ter za zagotavljanje javnosti dela z objavo občinskih predpisov in drugih 
informacij za občane 

 
Tu se izvajata dva področja proračunske porabe oz. dva programa in sicer: 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
To področje zajema dejavnost župana in podžupana in zajema naslednji glavni program:  

• 0101 Politični sistem,  v okviru katerega sta dve proračunski postavki 
 

Ø 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  in ZUJF-
om. Mesečna plača oz. nadomestilo je znašala  3.042,34 € bruto/mesec. S te postavke smo 
plačevali tudi  prispevek za ZPIZ oz ostale dajatve vezane na izplačilo nadomestila. 

 
Ø 3001002 Plače in nadomestila za opravljanje funkcije podžupana 

S te postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo opravljanja neprofesionalne funkcije dveh 
podžupanov. S te postavke smo krili tudi 6% prispevek za ZPIZ. Posamezno nadomestilo je 
znašalo 561,01 € bruto/mesec. 
 
 
04 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE  
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 sta dve proračunski postavki. 
 

Ø 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. S te postavke smo krili tudi  stroške krajevnih praznikov naših 
KS. S tem smo pripomogli k realizaciji številnih kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih 
dogodkov. 
 

Ø 3004002 Protokolarni stroški 
Sredstva so bila porabljena  za pokrivanje vseh stroškov v zvezi s protokolom občine – od 
stroškov svečane potrditve zakonske zveze,  žalnih ikeban, objave osmrtnic, protokolarnih daril, 
sprejemov in podobno. 
 
 



52 
 

4.4.    40_ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE (UPRAVA) 
 
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 volilni kampanji  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o javnih naročilih  
- Zakon o javnih uslužbencih  
- Zakon o delovnih razmerjih  
- 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. 
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Ø  1004006 WI-FI omrežje 
Občina Hrastnik je v centru Dola in v centru Hrastnika vzpostavila brezžično internetno omrežje.  
Sredstva so bila porabljena za plačilo dveh internetnih priključkov, za kar ima občina sklenjeno 
pogodbo z družbo Elstik, v višini 34,16 € mesečno  ter za tekoče vzdrževanje komunikacijske 
opreme, za kar ima občina sklenjeno pogodbo z družbo T.R.I, v višini 85,40 € mesečno. 
 

Ø 4004005 Posebne javne prireditve 
V skladu z izvedenim Javnim razpisom za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za 
območje Občine Hrastnik za leto 2014 in dospelimi vlogami je bil razdeljenih  59.500,00 € 
sredstev, za izvedbo 36 različnih dogodkov. Razdelitev sredstev je podrobneje razvidna iz spodnje 
tabele:  
 
Društvo/organizacija znesek v € 
Društvo gibanje za dostojno delo in socialno družbo (tabor na Kalu) 250,00 
Društvo kmečkih žena in deklet (miklavževanje) 300,00 
Društvo moški pevski zbor svoboda Hrastnik(jubilej) 1.500,00 
Društvo pihalna godba Steklarna Hrastnik (koncert v decembru) 500,00 
Društvo Rast (funšterc) 800,00 
Društvo Rudarska godba Hrastnik (koncert ob državnem prazniku v 
mesecu juniju in koncert v decembru) 

1.000,00 
500,00 

Klub Šoht (koncert v avgustu in decembru) 2.400,00 
JZ Knjižnica Hrastnik (poletni festival) 800,00 
JZ KRC Hrastnik (prireditve ob državnih praznikih ter osrednja 
prireditev ob občinskem prazniku) 

22.380,00 

Lovska družina Dol pri Hrastniku (jubilej) 1.200,00 
Nogometni klub Hrastnik (jubilej) 1.500,00 
OZ Prijateljem mladine Hrastnik (prireditve v decembru) 8.000,00 
OZ veteranov vojne za Slovenijo (pohod iz Hrastnika na Triglav) 500,00 
Planinsko društvo Rimske Toplice(citrarji) 500,00 
Prostovoljno gasilsko društvo Prapretno (državni praznik 1. in 2. maj) 1.500,00 
Prostovoljno gasilsko društvo Turje (Kmečke igre) 1.200,00 
Ribiška družina Hrastnik (jubilej) 1.200,00 
RKS Območno združenje Hrastnik (novoletno srečanje starostnikov) 4.500,00 
Rokometni klub Dol TKI Hrastnik (Mini rokomet, Dolska noč) 2.350,00 
Srbsko kulturno društvo Sava (Etno festival) 1.000,00 
Strelsko društvo Rudnik Hrastnik(občinsko tekmovanje) 250,00 
ŠKD Feniks Dol pri Hrastniku (Rom pom pon) 700,00 
Trgotrade d.o.o. (prireditve v decembru) 200,00 
Turistično društvo Hrastnik (kramarji, Sovretov pohod) 1.570,00 
Zavod Vitkar (Rdeči revirji) 2.500,00 
 
 

Ø 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.  
 

Ø 4004004 Stroški upravljanja občinskega premoženja 
Za parkirišče pri železniški postaji Hrastnik  ima občina z družbo Sinet sklenjeno pogodbo o 
varovanju, na ravni 100,47 € mesečno, Sredstva s te postavke so bila porabljena tudi za 
obratovalne stroške (električna energija, voda, komunalne storitve, odvoz smeti, telefonski 
priključek). Prav tako smo s te postavke krili stroške čiščenja in košnje parkirišča družbi KSP 
Hrastnik. 
 

Ø 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 



54 
 

servisa dvigala in druge manjše nepredvidene stroške (npr. manjša popravila v posameznih 
poslovnih prostorih, ki so potrebna za redno rabo).  
 
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 

 
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 
- izbor in izvedba zunanjega izvajalca za letno revidiranje 
- izvedba načrtovanih investicijskih vlaganj – javne blagajne 

 
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 je 1 proračunska postavka. 
 

Ø 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. 
 
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 
 V okviru tega glavnega programa je 5 proračunskih postavk. 
 

Ø 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 2014 znaša 20 zaposlenih. Zaposlenim javnim uslužbencem 
smo izplačali plače, dodatke k plačam, prispevke, regres za prehrano, stroške prevoza na delo in 
ostale in ostalo kar pripada zaposlenim na podlagi pravic iz delovnega razmerja, kakor tudi regres 
v višini, ki jo je za posamezen plačni razred javnega uslužbenca določil ZUJF. Izplačana je bila tudi 
ena jubilejna nagrada za 10 let, v višini 346,51€. Sredstva za delovno uspešnost niso bila 
izplačana.  
 
Ø 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, 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. 278,26 € letno za za program Jana, Cadis d.o.o. 597,80 € mesečno za program v uporabi 
na finančnem delu poslovanja, Comland d.o.o. 191,28 € mesečno za program Doxis,  Soft data 
1000,78 € letno za SDMS, Ius software d.o.o. 101,26 e mesečno za dostop do ius info, MNZ 
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83,23 € mesečno za H-kom), stroške za poštne storitve, izdatki za poštnino, stroški za ogrevanje 
upravne zgradbe, stroške vzdrževanja, popravila službenih vozil, študentsko delo in delo na 
obvezni praksi in podobno. 
 
Ø 4006005 Sredstva za revizijo poslovanja občine 

Sredstva za revizijo poslovanja občine na postavki so bila porabljena v pogodbeni višini zunanje 
revizijske hiše (4.418,64 €). 
 
Ø 4006006 Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje 

S 1.7.2009 je pričel delovati skupen organ občin ustanoviteljic Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob 
Savi - MIR V skladu s sklenjenim dogovorom Občina Hrastnik zagotavlja svoj delež sofinanciranja 
v višini 22,33% (materialni stroški, plače, regres, prispevki, uporaba prostorov,..). V letu 2014 
smo za delovanje tega organa porabili 30.525,24 €. Od tega zneska bomo s strani države 
pridobili 50 % refundacijo. 
 
Ø 4006003 Stroški vzdrževanja in investicijska vlaganja 

Stroški vlaganja in investicijska vlaganja 4006003 predstavljajo stroške varovanja (pogodba z 
družbo Sinet cca 332,00€ mesečno), nabavo pisarniške opreme in pohištva, 3x klima naprav, 
računalniške opreme, vzdrževanje licenčne programske opreme, stroške vzdrževanja in reševanja 
iz dvigala na podlagi sklenjene pogodbe z zunanjim izvajalcem (Rapal, Mono, Info dvig), 
zavarovalne premije za objekt. V letu 2014 glavnina finančnih sredstev predstavlja porabo za 
vzpostavitev in preureditev prostora in opreme za delovanje javne blagajne (nabava strojne 
programske opreme 2.83,84 €, 2.970,75 €, monitor 256,80 €, stroški izgradnje 6.369,62 €,  
pisarniška oprema 269,47 €). 
 
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: 

- ohraniti, ali izboljšati požarno pokritje območja občine 
- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene 

izvajalce 
- usposabljanje gasilcev 
- sprememba organizacije poverjeniške službe 
- pregled in posodobitev ocene ogroženosti občine 
- oprema članov prve medicinske pomoči ter poverjenikov 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. V okviru  glavnega programa je 9 proračunskih postavk.  
 

Ø 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, organizacijo regijskega tekmovanja 
ekip prve medicinske pomoči Civilne zašite in Rdečega križa ter  za plačilo sejnin članom 
Občinskega štaba za civilno zaščito.  
Del sredstev je bil namenjen za nadomestila plač ter potnih stroškov članom ekip prve 
medicinske pomoči, ki so se udeležili osnovnega in nadaljevalnega usposabljanja ter regijskega 
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preverjanja usposobljenosti ekip prve medicinske pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Ravno 
tako smo iz te postavke poravnali stroške usposabljanj ostalim članom enot CZ, ki so se 
usposabljali v letu 2014. Iz te postavke smo poravnali tudi stroške dejavnosti Civilne zaščite v 
prostorih PGD Hrastnik-mesto.  
 
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 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 in iz vode je občina namenila 2.000 €. 
Na osnovi sklenjene pogodbe smo  Društvu za podvodne dejavnosti Trbovlje namenili 1.000€ za 
izvajanje nalog zaščite in reševanja ob vseh naravnih in drugih nesrečah na območju občine 
Hrastnik, kjer je nujno opravljanje nalog reševanja iz vode in na vodi. 
 

Ø 4007003 Nakup in vzdrževanje opreme 
Za člane enote  prve medicinske pomoči smo nabavili del manjkajoče osebne opreme. Za 
priprave na regijsko tekmovanje ekip prve medicinske pomoči ter za udeležbo na samem 
tekmovanju je bila nabavljena tudi skupna oprema (sanitetni material, nosila in torbice za 
skupinsko prvo pomoč). Za potrebe usposabljanj ja bil nabavljen tudi vadbeni defibrilator. Ravno 
tako smo za člane občinskega štaba za civilno zaščito dopolnili manjkajočo osebno opremo. 
Dopolnili pa smo tudi opremo za izvajanje intervencij ob neurjih in poplavah (PVC folija, cerada, 
protipoplavne vreče). Nabavljeni je bila tudi zaščitna oprema .za delo z motorno žago. 
 

Ø 4007008 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah 
Za stroške intervencij ob naravnih in drugih nesrečah smo namenili 90,29 €, ki smo jih aktivirali 
ob izvajanju intervencij zaradi žledu v začetku meseca januarja. 
 

Ø 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 2014 je bil del sredstev namenjen za zavarovanje operativnih članov, gasilskih domov in 
opreme, gasilskih vozil in zavarovanja gasilske mladine. 
S te postavke smo krili stroške  različnih vrst usposabljanj ter redne zdravniške preglede.  
V okviru Gasilske zveze Hrastnik so bila organizirana tudi različna tekmovanja in redne mesečne 
vaje. Organizirani so bili gasilski dnevi na obeh osnovnih šolah, 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 je potekala skladno s programom nabave gasilske opreme. 
Operativni člani gasilskih društev so v letu 2014 opravili 81 različnih intervencij (tehnične 
intervencije, požari, naravne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi). 
 

Ø 4007006 Požarna taksa 
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2014 razdelil 15.368 € teh sredstev. 
Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne 
zaščite (cevi, motorne brizgalne črpalke, svetilke in podobno) ter za delo z mladino, strokovno 
vzgojo in za izobraževanje.  
 

Ø 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 (zaščitne obleke) v višini 5.000€. 
 

Ø  4007009 Investicijska vlaganja v gasilske domove 
Za vzdrževanje gasilskih domov v Gasilski zvezi Hrastnik je bilo namenjenih in porabljenih 3.000€.  
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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 1 proračunsko postavko. 
 

Ø 4020001 Sredstva za delovanje humanitarnih in drugih društev 
Občina Hrastnik je na podlagi javnega razpisa med prijavitelje namenila 18.660,04 €. Prejemniki 
sredstev so bili: 
 
Društvo/organizacija znesek v € 
Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik 359,34 
Čebelarsko društvo Hrastnik 591,22 
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije 54,55 
Društvo diabetikov Hrastnik 1.200,00 
Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana 150,00 
Društvo hrbteničarjev Zasavje 180,77 
Društvo invalidov Hrastnik 1.690,00 
Društvo izgnancev Slovenije 203,85 
Društvo kmečkih žena in deklet 481,97 
Društvo ledvičnih bolnikov Zasavja 188,46 
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije 54,55 
Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine 54,55 
Društvo psoriatikov Slovenije 169,23 
Društvo Rast 653,55 
Društvo revmatikov Slovenije 115,38 
Društvo Sožitje 1.220,00 
Društvo U3 132,69 
Društvo upokojencev Dol 491,30 
Društvo upokojencev Hrastnik 423,11 
Društvo za preprečevanje osteoporoze 850,00 
Društvo za zdravilne rastline Zasavje 119,23 
Društvo zaupni telefon Samarijan 54,55 
Foto klub Hrastnik 1.196,65 
Inštitut Vir 54,55 
Klub brigadirjev Zasavja 779,31 
Klub ŠOHT 252,74 
Konjerejsko društvo Hrastnik 411,29 
Lovska družina Dol pri Hrastniku 681,19 
Lovska družina Hrastnik 642,63 
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih  96,15 
Moto klub Schlossberg 276,92 
Ozara 54,55 
Ribiška družina Hrastnik 629,78 
Sadjarsko društvo Hrastnik 661,91 
Slovensko društvo transplant 54,55 
Slovensko društvo za celiakijo 54,55 
Šent 54,55 
Škofijska Karitas Celje 1.800,00 
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Turistično društvo Hrastnik 1.003,35 
Ustanova mali vitez 54,55 
Zasavsko društvo za cerebralno paralizo 54,55 
Združenje multiple skleroze Slovenije 144,23 
Združenje šoferjev in avtomehanikov Hrastnik 263,74 
 
 
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. 
 

Ø 4018002 Financiranje programov za predšolsko in šolsko mladino 
Občina Hrastnik je na podlagi javnega razpisa sredstva v glavnini namenila društvu OZ PM 
Hrastnik v višini 6.702,13 € in Društvu Želodki v višini 3.797,87 €. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 Oddelek za splošne zadeve je med letom sledil zastavljenim globalnim ciljem: 

- strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave 
- zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 

udeležencev v postopkih vezanih na izvedbo letnega načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem občine 

 
Oddelek je s svojimi strokovnimi službami zagotavljal, da so se realizirali letno planirani cilji in 
rezultati: 
       - v čim večji meri izvršiti programe iz letnega načrta  ravnanja s stvarnim premoženjem     
         Občine. 
 
To področje zajema programe na področju urejanja premoženja. Oddelek izvaja na tem področju 
en  glavni program in sicer: 
 
1602 PROSTORSKO IN PODEŽELSKO PLANIRANJE IN ADMINISTRACIJA 
V  okviru katerega ima oddelek za splošne zadeve 1 proračunsko postavko. 
 

Ø 4216003 Odkupi in odškodnine za posege v prostor 
Občina Hrastnik je na podlagi sprejetega Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Hrastnik za leto 2014 namensko porabila sredstva za plačila kupnin in 
drugih stroškov povezanih s posameznim programom. 
 
 
4.5.       41_ ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO 
 
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo je v letu 2014 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.  
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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. Oddelek za družbene 
dejavnosti in gospodarstvo je izvajalo na tem področju en glavni program. 
 
Zakonodaja in pravna podlaga: 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, 20/2011-ZSRR2, 57/2012) 
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. list RS, št. 31/06, 69/2012) 
- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur. list RS, št 72/06, 70/07, 99/08, 17/09, 
8/2012, 99/2013) 
- Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Ur. list RS, št. 102/2012) 
 
Globalni cilji: 
- učinkovito črpanje evropskih sredstev (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev 
- zmanjšanje razvojnega zaostanka regije. 
 
Letni in planirani rezultati: 
Na področju regionalnega in lokalnega razvoja zajema pripravo in prijavo ter izvedbo lokalnih, 
regionalnih ter drugih projektov za črpanje evropskih in drugih sredstev - spremljanje 
izvedbe Izvedbenega načrta RRP Zasavske regije za obdobje 2013-2015 (sprejet 10.4.2014), v 
okviru katerega je bila vključena operacija: Urejanje mestnega jedra Novi Log. V skladu z  
izvedbenimi načrti iz preteklih let so se v letu 2014 izvajale tudi naslednje operacije: Urejanje 
mestnega jedra Hrastnik – Log – Montigny, Rekonstrukcija in energetska sanacija vrtca Dolinca, 
Energetska sanacija objektov OŠN Rajka Hrastnik, Center za ravnanje z odpadki CEROZ II. faza, 
Podjetno Zasavje.  
 
Vse izvedene naloge so sledile globalnim ciljem. Letni  rezultati so bili realizirani in so 
obrazloženi  pri posamezni 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 
 

Ø 4106001 Razvojni programi, projekti, strategije  
Sredstva v višini 19.523,56 € so bila porabljena za sofinanciranje nalog, ki jih za občino Hrastnik 
opravlja Regionalni razvojni center, d.o.o., za leto 2013 (zadnje obdobje od 1.10.-31.12.2013: 
3.344,93 €) in leto 2014 (obdobje od 1.1.2014-30.9.2014: 16.178,63 €). RCR d.o.o. opravlja 
storitve v javnem interesu za področje zasavske regije, ki se nanašajo na delovanje regijskih 
organov kot so Regionalni svet zasavske regije, Svet zasavske regije, odbori (za človeške vire in 
kakovost življenja; za gospodarstvo; za okolje, prostor in infrastrukturo; za turizem, za razvoj 
podeželja; OREZ). Pripravlja tudi Regionalni razvojni program zasavske regije za obdobje 2014 - 
2020 (še ni sprejet), izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa za triletno programsko 
obdobje (2013 - 2015) in prijavlja dokumentacijo za  ustrezne javne razpise za evropska sredstva, 
(ESRR). V Izvedbenem načrtu RRP zasavske regije  za obdobje 2013 - 2015 je bila vključena nova 
operacija Urejanje mestnega jedra: Novi Log, kjer je bilo predvideno EU sofinanciranje v višini 
216.495,00 € (ESRR - 8. javni poziv).  Iz preteklih let so bile potrjene operacije, ki so se izvajale v 
letu 2014 in sicer: Urejanje mestnega jedra Hrastnik – Log – Montigny, Rekonstrukcija in 
energetska sanacija vrtca Dolinca, Energetska sanacija objektov OŠN Rajka Hrastnik, Center za 
ravnanje z odpadki CEROZ II. faza, Podjetno Zasavje (opisane v NRP in posameznih proračunskih 
postavkah).  
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RCR d.o.o. je upravljavec mrežnega podjetniškega inkubatorja, ki povezuje podjetniške 
inkubatorje v Zasavju, izvaja in vodi projekt regijske štipendijske sheme (od leta 2007 dalje), v 
sklopu katere je bilo v letu 2014 podeljeno 13 štipendij, izvaja garancijsko shemo Zasavje, ki  je 
podpora razvoju mikro, malih in srednje velikih podjetij, oblika spodbujanja investiranja in 
posredno tudi odpiranja novih delovnih mest (v letu 2014 ni bilo vlog). 
 
V letu 2014 je RCR d.o.o. izvajal tudi različne aktivnosti v zvezi z izvajanjem dodatnih začasnih 
ukrepov za problemsko območje Hrastnika, Radeč in Trbovelj.  
 
MGRT je financiralo splošne naloge regionalnega značaja za Zasavsko regijo v višini 60 % 
upravičenih stroškov brez DDV, 40 % pa lokalne skupnosti - od tega vsaka zasavska občina po 
33,33%.  
Vse dogovorjene naloge v okviru delovanja regijskih organov so bile v celoti realizirane, s tem pa 
tudi cilji, ki so se odražali predvsem pri črpanju evropskih sredstev, tako na nivoju občine kot 
regije. Realizacija je 81,9 % (načrtovano 25.800,00 €), ker bodo naloge, ki so bile izvedene od 
1.10 do 31.12.2014 plačane zaradi predpisanih rokov plačila v letu 2015 (2.172,24 €).   
 

Ø 4106002 Razvojni program OH  
Odbor za gospodarski razvoj in proračun je v letu 2012 sprejel odločitev, da se pripravi in sprejme 
strateški razvojni dokument občine Hrastnik za obdobje 2014 – 2020. Za pripravo se je na osnovi 
javnega naročila izbrala za to usposobljena institucija, K&Z d.o.o. iz Radovljice. V samo pripravo 
se je preko organiziranih delavnic vključil širši krog zainteresirane javnosti.  Pri pripravi 
navedenega dokumenta so bile proučene strategije in programski dokumenti občine, analizirani 
proračuni občine za zadnja 4 leta, opravljen terenski ogled občine, izdelale so se osnovne analize 
razvojnih gibanj, izdelana je bila SWOT analiza, opravljena sta bila dva kroga delavnic (10 
delavnic) po posameznih ciljnih skupinah oz. tudi združeno (strateški svet, odbor za gospodarski 
razvoj in proračun, podjetja in podporno okolje za podjetja, mladi, društva, javni zavodi, krajevne 
skupnosti, projektna skupina občine), opravljeni so bili številni individualni sestanki z nosilci 
projektov in udeleženci razvojnega programa. V novembru 2012 je bilo pripravljeno prvo poročilo 
razvojnega programa, v katerem  so se oblikovala izhodišča za novo programsko obdobje, vizija in 
cilji na podlagi različnih razprav in usklajevanj. Pripravljeni so bili tudi nabori projektov po 
posameznih ukrepih in programih. Dokumenta v letu 2013 ni bilo mogoče dokončno vsebinsko 
oblikovati, ker še niso bile sprejete nacionalne in regijske smernice za novo programsko obdobje 
2014 – 2020. Le te pa i morajo biti vključene tudi v občinski razvojni dokument. Občinski svet je 
obravnaval osnutek dokumenta v mesecu marcu 2014, končni predlog pa je bil sprejet  maja 
2014. Sredstva v višini 8.820,00 so se namenila za  plačilo obveznosti po pogodbi s 
pripravljavcem dokumenta (7.600,00 €) in oblikovanje  skrajšane verzije programa (1.220,00 €). 
  
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: 
- Zakon o kmetijstvu (UL RS, št., 45/08-ZKmet1), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04), 
- Smernice skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007-2013 2006/C 
319/01), 
- Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 z  dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo kmetijskih proizvodov in sprememba Uredbe (ES) št. 70/2001  (skupinska izjema), 
- Uredba Komisije (ES) št. 1860/04 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe ES za de minimis pomoči 
v kmetijskem in ribiškem sektorju, 
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja 
kmetijstva in ribištva (Ur. list RS, 74/04),  
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- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po 
pravilu "de minimis" (Ur. list RS, št. 61/04, 22/07). 
 
V letu 2014 so se upoštevala nekatera določila za državne pomoči in pomoči de minimis iz uredb 
za obdobje 2007- 2013 – podaljšanje veljavnosti obstoječih shem (prehodno obdobje). 
 
Globalni cilji: 
- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine, 
- povečanje konkurenčne sposobnosti kmetij in njihovo prestrukturiranje in razvoj dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah, 
- delovanje LAS  na območju Zasavja (Lokalna akcijska skupina – na področju podeželja), 
- povezovanje kmetijskih in nekmetijskih dejavnosti na podeželju (LAS). 
 
Letni in planirani rezultati: 
Izvedba javnega razpisa za kmetijska gospodarstva - možnost prijave za različne namene. Za 
delovanje LAS je bila podpisana letna pogodba. 
 
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 globalnih ciljih. 
 
1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva  
 
Glavni program 1102 je vključeval sredstva za financiranje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in 
živilstvu. Od 1.1.2007 do konca leta 2013 so bila v veljavi pravila za državne pomoči, ki imajo 
osnovo v smernicah Evropske skupnosti, zato je v skladu s temi pravili usklajen tudi občinski 
pravilnik (Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podeželja in kmetijstva v 
občini Hrastnik – Ur. vestnik Zasavja, št. 17/2007), in določeni so ukrepi, ki so  upravičeni do 
subvencij. V letu 2014 se je podaljšal rok veljavnosti potrjenih shem državnih pomoči oziroma 
pomoči de minimis (dopolnilne dejavnosti, trženje). V okviru tega glavnega programa sta se v 
občini izvajala dva podprograma in sicer:  
 
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 

Ø 4111001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  
Za dodelitev nepovratnih sredstev za razvoj kmetijstva iz občinskega proračuna  je bil 14.1.2014 
objavljen javni razpis (Ur. vestnik Zasavja, št. 3/2014), ki je bil odprt do 3.3.2014, v skupni višini 
19.285,00 €. Tričlanska komisija je obravnavala 6 vlog. Nepovratna sredstva (državne pomoči) so 
bila dodeljena upravičencem za naslednje namene (glede na oddane prijave): 
- 6 vlog za naložbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev – primarna kmetijska proizvodnja (1 
rastlinjak, 1 razširitev kozolca, 3 adaptacije hleva, 1 nakup opreme za hlev in skladiščenje krme), 
- naložbe v dopolnilne dejavnosti – de minimis (1 vloga za predelavo sadja ). 

Vlagateljem so bila odobrena in izplačana sredstva v višini 19.283,00 €, tako, da je bila 
realizacija 100 %. 
 
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 

Ø 4111002 Razvojni programi podeželja - strategije, projekti, podpora interesnemu 
združevanju 

Za delovanje LAS je bila podpisna letna pogodba z Društvom za razvoj podeželja Zasavje, ki je 
imel status LAS-a. Odobrena in realizirana so bila sredstva v skupni višini 7.580,00 €. 
V letu 2008 je Društvo za razvoj podeželja Zasavje pridobilo status delujoče LAS za razvoj 
podeželja na območju Zasavja, kot ena izmed 33 LAS-ov v Sloveniji. LAS ima javno pooblastilo, da 
prijavlja nabor izbranih projektov na pristojno ministrstvo za črpanje sredstev programa LEADER 
(4. Razvojna os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013, črpanje sredstev do leta 
2015). V skladu z metodologijo in navodili LEADER je bil dogovorjen ključ za sofinanciranje 
delovanja LAS na območju Zasavja po številu prebivalcev v letu 2006, in sicer Občina Hrastnik 35 
%, Občina Trbovlje 7 % ter Občina Zagorje ob Savi 58 % dogovorjenega letnega sofinanciranja. 
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LAS Zasavje je prejelo odločbo o dodelitvi sredstev v programskem obdobju 2007-2013 v skupni 
višini 693.871,39 €, od tega 138.774,28 € za delovanje LAS in 555.097,11 € za izvajanje 
operacij oziroma projektov. Preko izvedenih 5 javnih pozivov LAS Zasavje je bilo odobreno in 
izvedeno skupaj 37 projektov, na podlagi tega naj bi bila pridobljena sredstva v višini cca 
550.000,00 € za projekte (dva projekta sta še v izvajanju). Sredstva za vodenje LAS (dovoljeno 
največ 20 % od celotne odobrene kvote za projekte) so bila porabljena v skupni višini 114.541,09 
€. V letu 2014 je bilo načrtovano sofinanciranje delovanja LAS s strani zasavskih občin v skupni 
višini 21.660,00 € (5 % manj kot prejšnja leta), od tega je Občina Hrastnik načrtovala sredstva v 
višini 7.580,00 €. V letu 2014 so se izvajali potrjeni projekti in oddajali zahtevki za pridobitev 
sredstev za posamezne nosilce projektov za posamezna obdobja (nekateri projekti se izvajajo dve 
leti) ter poročila za zagotavljanje trajnosti projektov že izvedenih projektov (zagotavljanje 
petletnega poročanja). V letu 2014 so se oddajali zahtevki za projekte: Ureditev pogojev za 
postavitev etnografskih zbirk, pripomočkov in orodja domačije Medved iz 19. in 20. stol. (Zagorje), 
»Vse drugačne – vse krasne (iz Hrastnika vključeni v regijski projekt kmetija Rožej in kmetija 
Kovačič), »Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem podeželju«,  »Trženje 
zasavskega podeželja«, »Na vasi nekoč«, »Urtica«. Izvedene so bile tudi kontrole s strani 
ministrstva, kjer je LAS Zasavje sodeloval z izvajalci posameznih projektov. LAS je sodeloval tudi 
na lokalnih prireditvah zasavskih občin (Kramarski sejem, Poletni festival hrastniške knjižnice, 
Sovretova pot). Darilni katalog zasavskega podeželja se dopolnjuje in prodaja.  Društvo ima svojo 
spletno stran, in sicer: www.las-zasavje.si, kjer so predstavljeni organi društva, njihovi akti, 
projekti, lokalna razvojna strategija, ipd. V letu 2014 je pričel tudi z objavo novic na spletnem 
portalu »Mojaobčina.si«. Prav tako pa so se že pričele nekatere aktivnosti za pripravo novega LAS 
po novih določilih. Izvedena je bila strokovna ekskurzija (ogled delovanja LAS od Pohorja do 
Bohorja). Pripravljal se je predlog skupnega regijskega projekta LOSa (Lokalna samooskrba - 
vključitev kmetij, zadrug in javnih zavodov) in projektni predlog »Geopark posavske gube (razvoj 
turizma)«  s katerima naj bi se prijavljali v novem programskem obdobju). Na agroživilskem sejmu 
AGRA sta bila predstavljena dva regijska projekta: Zelični vrt Cvetka v sklopu projekta »Zeliščno 
zelenjavni in sadni vrtovi Zasavja« in narodna noša zasavskih kmečkih žena v sklopu projekta 
»Obleka naredi človeka«.  
 
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). 
 
Pravna podlaga: 
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (UL RS, št. 102/07, ZPOP-1), 
- Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 65/09-UPB3, 33/2011, 32/2012, 57/2012, 
82/2013-2.,6. in 7. člen), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04). 
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po 
pravilu "de minimis` (Ur. list RS, št. 61/2004, 22/2007, 50/2014) 
-Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012) 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. list RS, št. 2/2004, 57/2012) 
 
Globalni cilji: 
- pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s 

pomočjo prestrukturiranja in povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij in 
uvajanjem novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanjem 
inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo, 

- zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, 
- promocija kraja in turistične ponudbe, 
- povezovanje in usklajevanje turistične ponudbe ter izboljšava njene kakovosti, izvajanje razvitih 
turističnih programov in standardov blagovne znamke v Zasavski regiji. 
 
Letni cilji in planirani rezultati: 
- spodbujanje uvajanja novih programov ali širitev obstoječih dejavnosti, 

http://www.las-zasavje.si
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- spodbujanje pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot enega izmed osnovnih 
pogojev konkurenčnosti, 

- osvajanje novih trgov in tržnih niš, 
- zmanjševanje števila brezposelnih v občini, 
- spodbujanje delovanja združenj, ki razvijajo in podpirajo malo gospodarstvo, 
- spodbujanje delovanja podjetniškega krožka v osnovni šoli (vključevanje mladih). 
 
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. 
 
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 
 

Ø 4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 
Ta proračunska postavka je bila namenjena dodeljevanju državnih in nedržavnih pomoči za razvoj 
mikro in malih podjetij. Sredstva so se dodeljevala na osnovi določil Pravilnika o dodeljevanju 
sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v občini Hrastnik ter 
podeljevanju nagrad za inovacije in javnega razpisa za naslednje namene: 

- izobraževanje podjetnikov in njihovih zaposlenih, 
- subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest pri podjetnikih za brezposelne osebe iz 

Hrastnika in samozaposlitve ter prve redne zaposlitve, 
- subvencioniranje naložb v obrt in podjetništvo (adaptacija prostora, nakup opreme in 

strojev …), 
- subvencioniranje stroškov nastopa na sejmu, 
- delovanje združenj za področje podjetništva in obrti, 
- delovanje podjetniškega krožka.  

 
Z javnim razpisom, ki je bil objavljen od 14. 1. 2014 do 21. 4. 2014, je bilo za dodelitev subvencij 
na razpolago 37.340,00 € sredstev, zahtevki so se lahko oddajali do 15.10.2014. Na razpis je 
prispelo 15 vlog, vlagateljem pa so bile odobrene subvencije v skupni višini  33.178,00 €. Na 
podlagi popolnih  vlog (2 vlogi zavrnjeni) so se sredstva namenila za 4 nova delovna mesta v 
skupni višini 13.200,00 €, za naložbe v podjetništvo in obrt (oprema, nematerialne pravice) 
12.588,00 €, za delovanje združenj na področju podjetništva in obrti 5.923,00 € ter za delovanje 
podjetniškega krožka v višini 1.206,00 €. Realizacija javnega razpisa je nižja, ker so nekateri 
podjetniki uspešno kandidirali tudi na javne pozive Zavoda RS za zaposlovanje za nova delovna 
mesta.  
 

Ø 4114108 Financiranje projektov podjetništva  
Ta proračunska postavka je bila namenjena za izvajanje regijske operacije Podjetno Zasavje, 
katero je izvajal RCR d.o.o.. Operacija je bila prijavljena na razpis ESRR že v letu 2013, izvajati pa 
se je začela šele v letu 2014. Načrtovana je bila v skupni višini 287.140,00 €, realizirana pa v 
višini 270.766,50 (znižanje zneska zaradi opravljenih storitev brez DDV). Vsaka občina je 
sofinancirala izvedbo operacije v višini 18.090,39 € (načrtovano: 23.548,33 €). Operacija je bila 
sofinancirana s sredstvi ESRR v skupni višini 216.495,00 €. V okviru navedene operacije sta bila 
izvedena 2 javna natečaja za naj poslovno idejo. 23 nosilcev poslovnih idej se je vključilo v 
usposabljanje in izdelavo poslovnega načrta. Z mentorji so bili pripravljeni novi poslovni načrti (6 
kom). Izvedeno je bilo 25 podjetniških delavnic z različnimi temami: Podjetniške priložnosti v 
turizmu, Ustvarjalno razmišljanje-lobiranje, Generiranje in vrednotenje podjetniških idej, Postani 
start-up Zasavja, Poslovni načrt, Urejanje delovnih razmerij, Viri financiranja, Pojavljanje v medijih 
in socialnih omrežjih, Postani LEAN podjetje – izgradi vitko podjetje, Ustanovitev d.o.o. ali sp., 
Prodaja in marketing, Razvoj poslovne ideje in izdelava poslovnega načrta, Gradnja podjetja po 
metodi business model generation, Coworking in sodobne oblike dela, Socialno podjetništvo, 
Postani Master of Freelancing, Trženje in prodajne veščine, Marketing celoten pregled, 
Gospodarsko pravo, Razvoj novih produktov in storitev ter intelektualna lastnina, Kako uspeti v 
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podjetništvu. Teh delavnic seje udeležilo 736 udeležencev.   Izvedena so bila številna individualna 
svetovanja za različna področja za razvoj podjetniške ideje (745 ur). Najpogostejše teme 
svetovanja so bile: analiza trga, analiza konkurentov, davčna zakonodaja, računovodstvo, 
delovno-pravna zakonodaja, marketing, oblikovanje novih turističnih produktov, analize na podlagi 
Kanvas modela, napovedi prodaje in dejavniki, ki vplivajo nanjo, generiranje podjetniške ideje, …   
Vzpostavljena je bila enotna mreža zasavskega gospodarstva za skupen nastop na tujih trgih (20 
zasavskih izvoznih podjetij in vključitev 22 novih podjetij).  Izdelan je bil poslovni vodnik Zasavja 
za skupen nastop na tujih trgih, preveden v tuje jezike. Vzpostavljen je bil podjetniški spletni 
portal  Podjetno Zasavje (www.podjetno-zasavje.si), kjer so predstavljena podjetja, prazne 
poslovne kapacitete, mreženje podjetij,  … 
 
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  
 

Ø 4114002 Promocijski material in oglaševanje 
S sredstvi v višini 675,00 €  so bile v letu 2014 nabavljene fotografije (19 posnetkov) v 
elektronski obliki za promocijo Hrastnika.  
 
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 
Ø 4114001 Spodbujanje razvoja turizma  

V letu 2014 so se izvajale aktivnosti v okviru nacionalnega projekta Moja dežela – lepa in 
gostoljubna. Lokalno prebivalstvo se spodbuja k hortikulturni urejenosti kraja in izboljšanju 
kakovosti bivalnega okolja. Komisija Turistične zveze Slovenije je v juniju 2014 izvedla republiško 
ocenjevanje našega kraja.  
Poleg tega je bilo v letu 2014  nabavljeno 6 novih usmerjevalnih tabel, ki so bile umeščene v 
obstoječe ogrodje v centru Hrastnika  (1.125,30 €). 
Delovanje regijskega Turističnega informacijskega centra (TIC) 
Vključitev v sofinanciranje regijskega projekta »Sofinanciranje medobčinskega TIC« izhaja iz 
regijske operacije Natura  - turistične zanimivosti Zasavja (kazalnik: 1 delovno mesto). V roku treh 
let izvajanja operacije je bilo potrebno zagotoviti 1 delovno mesto za obdobje 5 let. Nosilec 
operacije je Občina Trbovlje, partnerici sta ostali dve zasavski občini. To delovno mesto se 
zagotavlja od decembra 2011 v Mladinskem centru Trbovlje.  
V letu 2014 so zasavske občine sofinancirale delovno mesto turističnega informatorja v regijskem 
TIC-u. Občina Hrastnik je za ta namen  izplačala sredstva v višini 5.662,42 €.  V letu 2014 je TIC 
Zasavje objavljal ponudbo v različnih časopisih, brošurah, prospektih ter na različne spletne 
portale, kot npr.: www.tic-zasavje.si, www. eslovenia.si, www.slovenomad.si, www.slovenia.info, 
facebook, http://www.eslovenia.si, http://www.globetrotter.si/ www.zon.si, www.socilatravel.pl 
(predstavitev Zasavja v poljskem jeziku, predstavljeni športni, individualni in skupinski izleti), 
www.penzionist.info,  www.euparky.si, www.euparky.eu (promocija turističnih znamenitosti za 
otroke in starše). TIC je skozi vse leto dopolnjeval Katalog zasavskih znamenitosti (predstavitev 
turističnih znamenitosti Zasavja, namenjenim predvsem osnovnim in srednjim šolam ter 
društvom). Oblikovana je bila krožna pot po Trbovljah, ki je bila objavljena v časopisu Slovenske 
novice (Turistična tribuna), tako da so bile v tem časopisu predstavljene že vse tri zasavske 
občine (Zagorje ob Savi leta 2012, Hrastnik leta 2013, Trbovlje leta 2014). Za RTV so pripravili 
gradivo in slikovni material za predstavitev Valvasorjeve čebelarske poti, za revijo Zlati Kamen so 
bili posredovani posnetki Zagorja ob Savi, sodelovali so pri Dnevnikovi izvidnici – najprijaznejši 
turistični kraj.  Izdelana je mailinga lista za društva upokojencev, osnovne šole, srednje šole (cca 
1295 naslovov), katerim pošiljajo kataloge, turistične programe Zasavja in druge novice. TIC je 
sodeloval z založbo Pasadena pri nastajanju kuharske knjige »Kuhamo dobro«, kjer bodo 
predstavljene zasavske jedi ter fotografije zasavskih tržnic. Sodeloval je s češko turistično 
agencijo CK Vitkovice tours, ki je pripravljala informacijsko brošuro o Sloveniji (vključitev Zasavja). 
Sodeloval je s TIC Žalec glede priprave skupnega turističnega programa. TIC je sodeloval na 
različnih prireditvah (Rdeči revirji, Hrastničani spoznavamo svoj domači kraj, Sovretova pot, 
Bratovščina skritega zaklada, Mlada Olimpijada, Slovo poletju, Miklavžev sejem, Karate turnir, 

http://www.podjetno-zasavje.si)
http://www.tic-zasavje.si
http://www.slovenomad.si
http://www.slovenia.info
http://www.eslovenia.si
http://www.globetrotter.si/
http://www.zon.si
http://www.socilatravel.pl
http://www.penzionist.info
http://www.euparky.si
http://www.euparky.eu
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Pustovanje, Domfrca, Kino pod zvezdami, …). Pripravili so igro Treasure Hunt (Raziskovanje 
Zasavja), ki je namenjeno za mlade popotnike. TIC obiskuje različne lokacije in jih fotografira, z 
namenom zagotavljanja novih in svežih posnetkov, namenjenih promocijam. V Los Angelesu je 
bilo 80 udeležencem v Soka University of America predstavljena Slovenija in Zasavje. Promocijo 
Zasavja je bila izvedena tudi na Portugalskem v Amarantu v sklopu mednarodne izmenjave na 
Portugalskem. Sodelovali so tudi pri promociji Zasavja s turistično agencijo Exoterra Adria, ki se 
ukvarja bolj z incoming turizmom (predstavitev na spletu in v publikacijah, v angleškem jeziku). 
Preko spletne strani je izvajal tudi prodajo turističnih spominkov (magnetki, premog v vrečki, 
pločevinka »Trbousk luft«, skodelice, razglednice. Sodeloval je pri pripravi strategije razvoja Občine 
Trbovlje, področje turizma. Sodeloval je v okviru operacije Podjetno Zasavje (objavljena 
predstavitev delovanja TIC v 4 jezikih).  Sprejeli so tudi komisijo Turistične zveze Slovenije, ki je 
ocenjevala urejenost krajev.    
 
TIC Zasavje je v letu 2014 izvedel: 
- organizacijo 17 individualnih ter skupinskih izletov po Zasavju,  
- objavil 59 novic na socialnih omrežjih, 34 novic na lastni spletni strani, 
- sodeloval z 12 različnimi mediji po Sloveniji in tujini, kjer je predstavljal regijo Zasavje,  
- posredoval katalog turističnih znamenitosti na cca 1295 e-naslovov društev in šol, 
- sodeloval na 10 zasavskih prireditvah, 
- sodeloval je s 6 praktikanti srednjih in visokih šol, 
- predstavil je zasavsko regijo 492 osebam preko vodenj ali na projektorju (133 tujim 

slušateljem). 
- znamenitosti zasavske regije so na novo vnešene na štirih slovenskih in eni tuji spletni strani. 
- nudil je informacije različnim interesentom in jim pošiljal material v elektronski ali fizični obliki, 

mnoge skupine opravijo oglede po Zasavju sami, za osnovne informacije se obrnejo na TIC. 
  
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) 
- 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. 
  
Letni cilji in planirani rezultati: 

- Ohranjanje narave. Usklajevanje nalog z letnimi načrti zavoda za gozdove in lovskimi 
družinami. 

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 
 

Ø 4115001 – Ohranjanje narave 
V okviru te proračunske postavke so se namenila sredstva za nakup krme za divjad. V letu 2014 
je bilo nabavljeno 83 vreč koruze  v zrnju po 35 kg (2075 kg) v skupni višini 579,34 €.  
Razdeljena je bila 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 odloku. 
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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, 87/11) 
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (U.l. 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: 
- oživitev delovanja javne tržnice 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in  
  posodobitvami 
 
Letni cilji in planirani rezultati: 
- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in  
  posodobitvami 
-  oživitev delovanja tržnice (povečanje prodaje na tržnici, s poudarkom na ponudbi kmečkih 
   dobrot, ipd.). 
 
Oddelek je v okviru tega programa sledil letno zastavljenim ciljem in v okviru zagotovljenih 
sredstev tudi realiziral.   
 
1603 Komunalna dejavnost 
 
16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
 
Ø 4116100 Javna tržnica 

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, 2013 in 2014. 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 prodajajo 
svoje pridelke in živila na tržnici (Bičanič - čebelar, kmetija Kovačič, kmetija Rožej, kmetija Napret 
- Čeperlin, kmetija Grešak, kmetija Makek, kmetija Ocepek). Njihova ponudba je sezonskega 
značaja, zato se posamezne kmetije pojavljajo občasno. Na podlagi tega so bile udeležencem v 
letu 2014 (samo kmetijam) plačane stojnice (636 prodajnih miz od novembra 2013 do novembra 
2014)  v skupni višini 6.789,33 €.  Ponudniki so bili promovirani na spletnih straneh KSP Hrastnik 
in na oglasni deski javne tržnice. Upravljavec tržnice je v letu 2014 nabavil 8 novih stojnic, tako 
da je povečal število razpoložljivih stojnic na 22 in uredil  pisarno in prostor za pomerjanje tekstila 
ali obutve. Na javni tržnici se je izvajalo več različnih dogodkov in prireditev, ki so dobro obiskane 
(Poletni festival knjižnice, Funšterc – festival zasavske kulinarike, ipd.). Načrtovani cilji so bili 
doseženi, kar se odraža tako s povečanim številom oddanih prodajnih miz v najem, kot tudi z 
večjim obiskom občanov na tržnici.. V mesecu novembru in decembru 2014 je bila poskusno 
organizirana tudi prodaja na stojnicah pred Večnamenskim družbenim objektom v Podkraju, kjer 
se prodajajo pridelki in živila slovenskih kmetij (isti prodajalci, ki se pojavljajo na hrastniški 
tržnici). Organizator prodaje je bil KS Steklarna.  



67 
 

 
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 2014 izvajala dva 
podprograma in sicer:  
 
16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
Ø 4116002 –  Investicijsko vzdrževanje stanovanj 

V okviru te proračunske postavke so se načrtovala sredstva za: 
-  investicijsko vzdrževanje in obnovo stanovanj v lasti občine, 
-  pridobitev projektne dokumentacije in nadzor za večje posege investicijskega vzdrževanja.  
Za te namene je bilo v letu 2014 skupaj porabljenih 82.872,33 €.  
Upravniki so pripravili prioritete, ki jih je bilo v letu 2014 potrebno nujno izvršiti na posameznih 
stanovanjskih objektih. Pri tem pa gre tako za prenovo skupnih delov in naprav stanovanjskih hiš, 
kot tudi prenovo posameznih stanovanj. Nekatere posege pa je bilo zaradi dotrajanosti 
posameznih vrst instalacij v stanovanjih in skupnih delih stanovanjskih hiš potrebno izvršiti tudi 
interventno.  
Tako so bila  realizirana  naslednja dela: 

- celovita sanacija električne instalacije v 5 stanovanjih in delna sanacija električne 
instalacije v 8 stanovanjih,   

- celovita obnova 1 stanovanja, 
- obnova 6 kopalnic,  
- zamenjava stavbnega pohištva  v 2  stanovanjih, 
- delna obnova   6  stanovanj. 

Prav tako so bile poravnane tudi obveznosti za: 
- namestitev izolativne fasade stanovanjskega objekta Cesta 1. maja 69, v katerem je občina 
lastnik 10 stanovanj ali 36,71 % celotnega objekta. Vrednost del je znašala 82.971,44 €, delež 
občine pa 30.458,81 € (od tega je bilo 2.953,90 obveznosti kritih iz  rezervnega sklada) in 
- namestitev izolativne fasade in obnove strehe na objektu Novi Log 18, v katerem je občina 
lastnica 3  stanovanj. Delež občine na tem objektu je znašal 10.176,70 €. 
 
 
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 2014  na tem področju izvajal pet glavnih programov. 
 
Zakonodaja: 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS, št. 23/05-UPB2, 23/08)  
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09) 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 
76/08) 
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (UL RS, št. 56/93, 15/08) 

 
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 pridobitve novih prostorov lekarne na Izlakah, 
- zagotavljanje sredstev za nabavo aparata za kontrolo vida in revozne svetilke za pediatrično 

ambulanto. 
 

Oddelek je v letu 2014 v okviru tega programa sledil globalno zastavljenim ciljem in uresničil 
zastavljene cilje.  
 



68 
 

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  
 
Ø 4117004  Zdravstveni dom Hrastnik 

V okviru te postavke so se Zdravstvenemu domu zagotovila sredstva v višini 29.064,45 € za 
nabavo defibrilatorja za potrebe nujne medicinske pomoči, obnovo tal v dveh ambulantah 
(podrobna obrazložitev je podana v okviru načrta razvojnih programov) in sredstva v višini 
11.221,00 € za delno pokritje izpada prihodkov iz naslova glavarine zaradi podelitve koncesije 
ambulante  s 1.7.2014.  
 
Ø 4117005  Sofinanciranje vlaganj v opremo koncesionarjev 

Sredstva v višini 1.587,53 € so se namenila za nabavo aparata za kontrolo vida in prevozno 
svetilko za pediatrično ambulanto. 
 
Ø 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 31. seji dne, 1.7.2010, 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 in takrat 
dosežene glavarine v višini 82,93%, ki predstavlja maksimalno osnovo za izračun vrednosti 
izpada prihodkov. Plačilo razlike se koncesionarki prizna za obdobje 5 let z veljavnostjo od 
1.1.2010 dalje. Za te namene so bila v letu 2014 porabljena sredstva v višini 12.612,79 €. 
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 
1.532,14 €.  
 
1705 – Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost  
Ta glavni program 1705 vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju 
lekarniške dejavnosti 
 
17059001 – Lekarniška dejavnost 
 
Ø 4117008 Zasavske lekarne Trbovlje 

V okviru te postavke se je poravnala obveznost občine Hrastnik v višini 11.184,00 € za nakup 
prostorov nove lekarne na Izlakah.  
 
17079001 – Nujno zdravstveno varstvo 
 

Ø 4117010 Nakup medicinske opreme 
S sredstvi v višini 3.325,22 € sta se nabavila 2 zunanja avtomatska defibrilatorja, ki bosta 
nameščena v letu 2015.  
 

Ø 4120012  Zdravstveno zavarovanje občanov – 15. člen ZZZ  
Na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS št. 72/06-
UPB3 in spremembe) 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 in denarne pomoči 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. Po teh osebah so po določilih omenjenega zakona lahko zavarovani tudi 
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njihovi družinski člani, razen zakoncev. 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 2014 poravnala stroške za povprečno 404  občanov mesečno (mesečni strošek 
na občana pa je skozi celotno  leto znašal 30,52 €). Trem občanom pa se je plačeval tudi 
prispevek po 24. točki 15. člena zakona v višini 47,03 €/občana mladoletne osebe brez 
zavezancev, po katerem bi bile lahko zavarovane).  Za te namene je bilo v letu 2014 porabljenih 
124.498,45 €.  
 
17079002 – Mrliško ogledna služba 
 

Ø 4117001  Plačila storitev mrliških ogledov    
Izdatki za storitve mrliških ogledov so odvisni od njihovega števila  in števila odrejenih sanitarnih 
in sodnih obdukcij.  V letu 2014 je bilo  opravljenih 25 mrliških ogledov in 11 obdukcij, poravnani 
pa so bili tudi trije prevozi pokojnikov na obdukcijo.  Za te namene je bilo skupaj porabljenih 
10.820,00 €.  
 
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 varstvu kulturne dediščine (UL RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08), 
- Zakon o knjižničarstvu (UL RS, št. 87/01) 
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 29/03) 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS št, 77/07-UPB1, 56/08),  
- Zakon o društvih (UL RS, št. 61/06, 58/09) 
- Zakon o medijih (UL RS, št. 110/06-UPB1) 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 77/07-UPB1, 56/08),  
- Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91, 8/96) 
- Zakon o športu (UL RS, št. 22/98). 
 
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 knjige 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 globalno zastavljenim ciljem in uresničil vse 
zastavljene cilje za leto 2014.  
 

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 2014 v občini izvajala  dva podprograma.  
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18029001 – Nepremična kulturna dediščina 
 
Ø 4118303  Vzdrževanje spominskih obeležij  
S sredstvi v višini 3.108,92 € se je izvršila obnova črk na centralnem spomeniku v Hrastniku in 
tudi hortikulturna ureditev vseh spominskih obeležij v mesecu maju in mesecu oktobru.  
 
18029002 Premična kulturna dediščina  
 
Ø 4118301  Zasavski muzej  Trbovlje – aktivnosti v hrastniškem muzeju 
Sredstva v višini 3.700 € so se namenila   za izvedbo delavnic za osnovno šolsko mladino, ki jih 
Zasavski muzej Trbovlje organizira v okviru posameznih muzejskih zbirk  Muzeja Hrastnik. 
Zasavski muzej Trbovlje je skupaj s KRC Hrastnik, Slovenskim šolskim muzejem in Marionetnim 
društvom Jurček izvedel 12 različnih  tematskih sklopov z 195  aktivnostmi. 
V letu 2014 je muzej obiskalo  6.236 obiskovalcev, od tega 5490 udeležencev delavnic in 
vodenih ogledov in 746 gledalcev predstav Lutkovnega gledališča Jurček. 
 
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 
 
Ø 4118200  Knjižnica Antona Sovreta – redni transferi 
Tako kot drugim javnim zavodom so se  tudi knjižnici zagotavljala sredstva za  plače in druge 
prejemke, ter  sredstva  za  plačilo prispevkov delodajalca 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 2014 namenilo 158.317 €. 
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 2014. Tako je 
Knjižnica Antona Sovreta v letu 2014 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: 

• v knjižnico je bilo ob koncu leta 2014 včlanjeno 4.040 članov, kar znaša 41% prebivalcev 
občine. Članstvo se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 2 %. Aktivnih članov je bilo  
2.337, kar je za 20 % manj kot v letu 2013,  

• obisk knjižnice se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečal za 1 % za 16,3% in je 
znašal 70.017 obiskov. 

• uporabniki storitev so si v letu 2014 izposodili skupno 125.275 enot knjižničnega gradiva, 
• knjižnica je svojim uporabnikom nudila pester program razstav, predavanj, predstavitev 

knjig, srečanj z ustvarjalci, delavnic in podobno.  V letu 2014 je bilo vseh prireditev  223, 
na katerih je bilo prisotno 11.705 obiskovalcev.  

 
Ø 4118201  Knjižnica Antona Sovreta – nakup knjižničnega gradiva  
Nakup knjižničnega gradiva je poleg  lokalne skupnosti v višini 16.500,00 €,   na  osnovi javnega 
razpisa,  financiralo tudi  Ministrstvo za kulturo v višini 8.577,00 €. S temi sredstvi in sredstvi 
knjižnice v višini 566,26 € je bilo v letu 2014 nabavljeno skupaj 1.555 enot  knjižničnega gradiva.  
 
18039003 – Ljubiteljska kultura 

 
Ø 4118300  Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture  
V okviru te proračunske postavke so se  zagotavljala  sredstva v višini 29.579,94 €  za 
sofinanciranje dejavnosti vseh kulturnih društev v občini in Zveze kulturnih društev.  
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Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture za leto 2014 je bil v  skladu z zagotovljenimi 
sredstvi in sprejetim pravilnikom izvršen javni razpis na osnovi katerega so se iz sredstev 
proračuna sofinancirali  programi 11 društvom in  Zvezi kulturnih društev.  
Posameznim društvom so se v skladu s kriteriji in merili za sofinanciranje njihovih programov za 
leto 2014 namenila naslednja sredstva: 
                                                                                                                                             v € 

Društvo Redna 
dejavnost 

Skupne 
naloge 

Nabava 
opreme, vzdž. 

objektov 

Skupaj 

MoPZ Svoboda Hrastnik 1.517,67  500,00 2.017,67 
Prosv. dr. »Martin Orožen« Turje 653,77   653,77 
Pevsko društvo Steklar Hrastnik 1.354,23  400,00 1.754,23 
KUD Svoboda Dol 3.922,59  1.500,00 5.422,59 
Rudarska godba Hrastnik 2.311,53  2.018,00 4.329,53 
Srbsko kulturno društvo Sava 1.867,90  300,00 2.167,90 
Prosvetno društvo Čeče 1.120,74  52,00 1.172,74 
Steklarska godba Hrastnik 2.965,29  860,00 3.825,29 
Zveza kulturnih društev  3.000,00  3.000,00 
Kulturno društvo Marno 887,25   887,25 
KUD Veter Hrastnik  1.611,07  570,00 2.181,07 
Marionetno gledališče Jurček 1.867,90  300,00 2.167,90 
SKUPAJ 20.079,94 3.000,00 6.500,00 29.579,94 
                                                                                                                                                   
Društva so v letu 2014 izvajala naslednje dejavnosti ljubiteljske kulture: 

- zborovsko petje (dva moška pevska zbora, en ženski in en mešani pevski zbor), 
- petje v vokalni skupini, 
- igranje v okviru dveh godb na pihala, 
- igranje v okviru instrumentalnih skupin, 
- mažoretna dejavnost, 
- igranje v okviru treh dramskih skupin, 
- lutkovna dejavnost, 
- foto - likovna dejavnost in 
- 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 2014 sodelovala na srečanjih in tekmovanjih na občinski, območni, 
medobčinski, državni in meddržavni ravni. Pevska društva so se udeležila pevskega tabora v 
Stični. 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    

 
Ø 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. 
 
Ø 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 2014 namenilo skupno  6.470,00 €.  V letu 2014 je bilo realiziranih 6 gledaliških 
predstav v okviru rednega abonmaja za odrasle.   
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Ø 4118102  KRC Hrastnik  - stroški razstav v Galeriji  
S sredstvi  v višini 3.160,00 € so bile v Galeriji Delavskega doma Hrastnik postavljene na ogled 4 
razstave. Stroški posamezne razstave vključujejo oblikovanje in tiskanje vabil, organizacijo in 
izvedbo otvoritve in stroške dežurstva v času možnosti ogleda razstave.   
 
18049001 – Programi veteranskih organizacij 

Ø 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. 
  

Ø 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. 
  

Ø 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. 
 

Ø 4118403 Občinsko združenje slovenskih častnikov Hrastnik 
Sredstva se namenjajo za sofinanciranje programa društva, ki na osnovi pridobljene odločbe 
ministrstva deluje v javnem interesu. Združenje je program v celoti realiziral. 
  

Ø 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 realiziral. 
  

Ø 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 

Ø 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 oba društva.  
 
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  
Ø 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 2014 namenila sredstva v 
višini 73.570,00 € in sicer za  naslednje programe: 

- sofinanciranje programov športa mladih, 
- sofinanciranje  programov športne rekreacije, 
- sofinanciranje  programov vrhunskega športa,  
- sofinanciranje  programov kakovostnega športa,  
- sofinanciranje športnih programov za izobraževanje, prireditve (Večer športa) in delovanje 

športne zveze in drugih nalog skupnega pomena, 
- sofinanciranje športnih programov, za funkcionalno delovanje in investicijsko    vzdrževanje 

ter opremo športnih objektov v lasti športnih društev in klubov. 
 
Na osnovi javnega razpisa  se je v letu 2014 sofinancirala dejavnost posameznih društev v 
naslednjih letnih zneskih: 
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Zap. Društvo,organizacija Šport Športna Vrhunski Kakovostni Vzdrževanje Šport 
Skupne 
naloge Športna SKUPAJ 

št.   mladih rekreacija šport šport objektov invalidov   dvorana   
1. Brodarsko društvo Steklarna 2.128   7.357 2.736 3.800     DA 16.021 
2. KK GD Hrastnik 4.864     6.300       DA 11.164 
3. RK DOL - TKI 6.384 450   2.280     400 DA 9.514 
4. Nogometni klub Hrastnik  1.216           600 DA 1.816 
5. Kolesarsko društvo Hrastnik 304 350   1.406 1.200   400   3.660 
6. Smučarsko društvo Hrastnik   450             450 
7. Strelska družina Rudnik 912     2.014 1.285       4.211 
8. Strelska družina E.D. Dol   250             250 
9. Tenis klub Hrastnik   700             700 
10. Karate klub Hrastnik 1.520     1.862       DA 3.382 
11. Kegljaški klub Sinet       5.092         5.092 
12. Kegljaški klub Rudnik   1.500     1.500       3.000 
13. Planinsko društvo Hrastnik 304 450     700       1.454 
14. Planinsko društvo Dol 304 450     700       1.454 
15. KMN Juventus   550           DA 550 
16. Športno društvo Dolanke               DA 0 

17. 
Društvo upokojencev 
Hrastnik   700             700 

18. Društvo upokojen Dol   700             700 
19. Društvo invalidov Hrastnik           700   DA 700 
20. Športna zveza Hrastnik 912           4.404 DA 5.316 
21. ŠKD Feniks 1.520           400 DA 1.920 
22. ŠD Felix 608             DA 608 
23. ŠD  Torpedo               DA 0 
24. Rod temnega Hrastnik   300           DA 300 
25. ŠD Špaltna 608               608 
  SKUPAJ  21.584 6.850 7.357 21.690 9.185 700 6.204   73.570 
50% sredstev je bilo izvajalcem nakazano v 15 dneh po podpisu pogodbe, preostalih 50% pa je bilo nakazano koncem meseca septembra 2014
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V letu 2014 je na področju športa v občini Hrastnik izvajalo svoje programe, ki so se sofinancirali iz 
občinskega proračuna 21 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 2014 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: 

- rekreativni programi: planinstvo, pohodništvo, alpsko smučanje, tenis, odbojka, mali 
nogomet, balinanje, pikado, ženska aerobika,  ribolov, kegljanje, športno plezanje in 
nordijska hoja s palicami. 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. 

 
Ø 4118013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja športnih objektov – delno 

Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4118014  KRC  Hrastnik –  investicije v športne objekte –delno     
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 
18059002 – Programi za mladino 
 

Ø 4118015 Mladinski center Hrastnik 
V okviru rednih transferov 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 47.621,07 €.  
 

Ø 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 v mesecu maju tudi 
sklenjena pogodba. S sredstvi v višini 17.998,21 € je Mladinski center Hrastnik realiziral 71 
dogodkov iz naslednjih področij:  

− s področja neformalnega učenja, usposabljanja in pridobivanja kompetenc, kot tudi znanj v 
okviru organiziranih učnih procesov mladinskega dela  27 aktivnosti, v katere je bilo 
vključenih 338 mladih; 

− s področja aktivnega državljanstva, participacije v demokratičnih procesih in prostovoljstva 
15 aktivnosti, v katere je bilo vključenih 129 mladih; 

− s področja socialne vključenosti, večkulturnosti, inovativnosti in kreativnosti mladine 29 
aktivnosti, v katere je bilo vključeno 328 mladih. 

 
Ø 4119017  Sofinanciranje letovanja otrok   

Letovanje otrok poteka v organizaciji Občinske zveze društva prijateljev mladine. V  letu 2014 je 
letovanje potekalo v okviru poletnega tabora od 10-13. julija 2014  v Kranjski gori, katerega se je 
udeležilo 16 otrok in letovanja na morju, v Poreču, od 4-14. avgusta 2014, katerega se je udeležilo 
94 otrok, za njih pa je skrbelo 11 vodičev (prijavljeno  100 otrok). Stroški letovanja so znašali 
408,20 €/otroka. Starši pa so prispevali 190,00 €. Brezplačno je letovalo 16 otrok (5 otrokom je 
bilo to omogočeno tudi s proračunskimi sredstvi – proračunska postavka 4120008 Letovanje 
socialno ogroženih otrok), en otrok pa je letoval po polovični ceni.  
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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 2014 izvajal na tem področju štiri  glavne 
programe.  
 
Zakonodaja: 
- Zakon o vrtcih (UL RS, št. 100/05-UPB2, 25/08 in 36/10) 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št. 16/07-    UPB5, 36/08, 
58/09, 64/09-popr., 65/09-popr. in 20/11) 
- Zakon o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06-UPB3, 102/07), 
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS, št. 3/07-UPB1), 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 
- Zakon o glasbenih šolah (UL RS, št. 81/06-UPB1) 
- Zakon o izobraževanju odraslih (UL RS, št. 110/06-UPB1) 
- Zakon o štipendiranju (UL RS, št. 59/07, 63/07-popr, 40/09) 
- 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 globalno zastavljenim ciljem in uresničil  zastavljene 
letne cilje za leto 2014.  
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 2014 en podprogram in sicer: 
 
19029001 - Vrtci 
 

Ø 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  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.   
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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  2014 vključenih povprečno 229 otrok, v vrtcih 
širom Slovenije pa v povprečju 27 predšolskih  otrok. Tako je bilo v predšolsko vzgojo vključenih 
povprečno mesečno skupaj 256 otrok.  

Tudi v  letu 2014 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.   

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 2014 je bilo za sofinanciranje vzgoje in varstva otrok v občini Hrastnik in izven nje 
namenjeno  758.600,25 €  

Ø 4119102  Energetska sanacija vrtca Dolinca 
Obrazložitev je v Načrtu razvojnih programov (OB035-10-009) 
 
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 2014  dva podprograma in sicer: 
 
19039001 – Osnovno šolstvo 
 

Ø 4119003  OŠ NH Rajka – redni transferi 
V letu 2014 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 je v letu 2014 namenila sredstva v skupni  višini 237.936,32  €.  
 

Ø 4119007  OŠ NH Rajka – investicije v šolski prostor  
V letu 2014 so se s sredstvi v višini 2.171,60 izvršila dela na fiksiranju stropov v učilnicah razredne 
stopnje šole v Hrastniku.  
 

Ø 4119013  KRC Hrastnik – stroški upravljanja šport. objekt.- delno 
Velja isto kot pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4119014   KRC Hrastnik – investicije v športne objekte – delno 
Velja kot  pri proračunski postavki 4118100.  
 

Ø 4119019  Energetska sanacija šolskih objektov 
Obrazložitev k tej proračunski postavki je podana v načrtu razvojnih programov (OB034 – 09-002 
in OB034 – 14 - 002). 
 
19039002 – Glasbeno šolstvo 
 

Ø 4119011  Glasbena šola Hrastnik – redni transferi 
Glasbeni šoli so se v letu 2014 zagotavljala  sredstva v višini 29.400,00 € za prevoz zaposlenih na 
delo in prehrano med delom, deloma pa tudi za kritje stroškov godalnega  orkestra.  
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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 
 

Ø 4119001  Zasavska ljudska univerza  
S sredstvi v višini 4.896,00 €  se je  v letu 2014 sofinancirala izvedba  programa pridobitve 
osnovnošolske izobrazbe za naše  občane, deloma pa tudi ostalih programov s ciljem, da se nivo 
izobrazbe naših občanov izboljša. 
 
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 
 

Ø 4119004  Osnovna šola NH Rajka – prevozi  otrok z minibusom  
V okviru te proračunske postavke so se v letu 2014  zagotavljala sredstva v višini 14.705,13 €  za  
prevoze  otrok  v šolo in nazaj  iz  KS Podkraj in  KS Kovk  s šolskim minibusom.  Ta šolski prevoz je 
koristilo 48 učencev iz obeh krajevnih skupnosti in prvošolčki, ki stanujejo na Cesti 1. maja in v 
Turju. Sredstva  so se zagotavljala za financiranje  plače in drugih  prejemkov ter  prispevkov  
delodajalca za  voznika. 
 

Ø 4119005  OŠ NH Rajka – doplačila za šolo v naravi  
OŠ n.h. Rajka je v mesecu januarju 2014 izvršila  šolo v naravi v COŠD dom Peca. Šole v naravi se 
je udeležilo 49 učencev in 3 učitelji. Vsem učencem se je s sredstvi iz občinskega proračuna v višini 
5.385,00 €  krilo stroške prevoza in  bivanja.  
 

Ø 4119006  OŠ NH Rajka – sofinanciranje prehrane učencev  
Tako kot v preteklih letih se je tudi v letu 2014 sofinancirala  prehrana učencev v šoli. Za 
sofinanciranje prehrane je bilo porabljenih  7.951,30 €. Skupaj s sredstvi, ki jih za te namene 
namenja tudi državni proračun je bilo omogočeno zagotavljanje prehrane tudi tistim učencem, 
katerih družinski prihodki ne bi omogočali kritje tega stroška. Z novim šolskim letom 2014/2015 
se subvencioniranje brezplačnega kosila osnovnošolcem izvaja na osnovi določil Pravilnika o 
dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v občini Hrastnik in javnega razpisa.  Učence izbere 
socialna služba šole.  
 

Ø 4119015  Prevozi otrok v šolo  
Prevozi otrok v šolo in iz šole so se v letu 2014  izvajali v skladu z določili Zakon 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 n. h. Rajka, 
    - Marno- Turje- Dol, 
2. Z minibusom in kombijem 
   - Šavna Peč – Krnice – OŠ n.h. Rajka, z novim šolskim letom 2014/2015 pa tudi na relaciji  
     Gore – OŠ Dol, 
3.  S kombijem 
    - Kal – OŠ n. h. Rajka – Krištandol  – OŠ Dol, 
    - Gore – OŠ Dol do junija 2014 
    - Unično – Brdce –  Brezno - OŠ Dol. 
Poleg tega pa so se sredstva zagotavljala tudi za prevoze učencev s posebnimi potrebami, ki jih 
vozijo starši in prevoze otrok, ki se šolajo izven šolskega okoliša (prevoz v šolo v Rimske Toplice in 
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OŠ dr Slavka Gruma v Zagorje o/S). V šolo in iz šole je te prevoze v povprečju koristilo  221 
učencev, za te prevoze pa so se porabila sredstva v skupni višini 161.214,98 €.  
  
19069003 – Štipendije 
 

Ø 4119016  Štipendije  
V okviru te postavke so se v letu 2014 zagotavljala sredstva za štipendiranje  študentov z nižjim 
socialnim statusom družine, študenta za kadrovske potrebe in dijaka, ki se izobražuje na srednji 
poklicni šoli. 
Sredstva v višini 29.195,36 € so zagotavljala izplačilo 18 štipendij za študente z nižjim socialnim 
statusom družine za 7 mesecev (januar - julij 2014), 1 kadrovske štipendije (januar – september 
2014) in 1 štipendije za obrtni poklic (januar – avgust 2014) ter 14 štipendij za študente z nižjim 
socialnim statusom za 3 mesece (oktober-december 2014 na osnovi  novega  javnega razpisa), 1 
kadrovsko štipendijo (oktober-december), 1 štipendijo za obrtni poklic (september- december) in 1 
štipendijo za študenta s posebnimi potrebami (oktober – december 2014).    

 

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-UPB1), 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (U.l. RS št. 62/2010, 40/2011), 
- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (U.l. RS št. 61/2010, 40/2011 in 14/2013), 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (U.l. RS št. 40/2012),  
- Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS (UL RS, št. 114/06, 
71/08) 
- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09) 
- Zakon o socialnem varstvu (UL RS št. 3/07-UPB2, 23/07-popr, 41/07-popr.) 
- Stanovanjski zakon (UL RS, št. 69/03, 57/08) 
- 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).  
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (UL SRS, št. 
  34/84, SFRJ-83/89, RS 5/90, 26/90,10/91) 
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (UL RS,  št. 7/93, 79/2010)   
 
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), 

- vspodbujanje rojstev otrok (nataliteta), 
- uspešna izvedba javnih razpisov 
 

Letni cilji in planirani rezultati: 
- zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi 
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      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 2014 in  sicer  s sredstvi, ki so bila za te namene zagotovljena. 
 
Ø 4120009  Javna dela  - družbene dejavnosti  
Preko javnih del na področju družbenih dejavnosti in komunalno cestne infrastrukture je bilo v letu 
2014  sofinanciranih 32  udeležencev in sicer: 

- Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik 10 udeležencev, 
- Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik 8 udeležencev, 
- Dom starejših Hrastnik 6 udeležencev, 
- Kulturno rekreacijski center Hrastnik 2 udeleženca, 
- Mladinski center Hrastnik 2 udeleženca, 
- Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik 1 udeleženec, 
- Društvo invalidov Hrastnik 1 udeleženec, 
- VDC Zagorje 1 udeleženec, 
- Društvo Šula itd., Društvo za izobraževanje, turizem in dediščino Hrastnik, 1 
   udeleženec 

Sofinanciranje javnih del iz občinskega proračuna je potekalo na osnovi sklenjene pogodbe med 
Zavodom RS za zaposlovanje, Občino Hrastnik in izvajalci del. Delež občine je znašal v večini 
primerov 15 %  kritja  stroškov za plače udeležencev programa  in sorazmerni delež regresa  za 
letni dopust glede na čas opravljanja javnega dela. Za te namene se je v letu 2014 namenilo  
61.924,18  €.  

Ø 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 2014 je znašala pomoč za rojstvo otroka 
100 €, pomoč pa je bila dodeljena na podlagi pravnomočno izdanih odločb  57 upravičencem.  

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  
 

Ø 4120001  Sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo  
Center za socialno delo je tudi v letu 2014 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, 
- odločanje o subvenciji brezplačnih kosil za osnovnošolce, 
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil za uveljavljanje drugih 

pravic ( plačilo pogrebnih stroškov, dodatne oprostitve pri plačilu storitev uporabnikov, 
- 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 2014. Za 
sofinanciranje dejavnosti CSD Hrastnik so se v letu 2014 namenila sredstva v višini 5.775,24 €. 
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20049002 – Socialno varstvo invalidov 
 

Ø 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 21  varovancev – občanov Hrastnika V letu 
2014 je bilo za to porabljenih  8.334,59 €. 

 
Ø 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 osebe, 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 letu 2014 se je sofinanciralo delno plačilo za izgubljen dohodek  štirim 
družinskim  pomočnikom (enako število kot v letu 2013).  Za te namene so bila porabljena sredstva 
v višini 40.800,84 €.  
 
20049003 – Socialno varstvo starih 
 

Ø 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. 110/2004, 
124/2004 in spremembe), plačajo zavezanci  (oskrbovanci in njihovi ožji družinski člani). V letu 
2014 je občina v povprečju doplačevala domsko varstvo 65-im  občanom, ki jih je največ vključenih 
v Dom starejših Hrastnik (povprečno mesečno je bilo v letu 2014 vključenih 28 občanov ali 4 manj 
kot v povprečju leta 2013), nekateri pa so vključeni v domove širom Slovenije. Za te namene so 
bila v letu 2014 porabljena sredstva v višini 319.500,00 €.  Zagotovljena sredstva pa niso 
zadoščala za plačilo prejetih obveznosti, saj je zelo težko načrtovati potrebna sredstva za te 
namene, ker je višina obveznosti občine odvisna od socialnih razmer zavezancev, ki se določi  z 
odločbo Centra za socialno delo. Teh obveznosti je bilo 22.684,37 € in so bile zagotovljene in 
poravnane v okviru proračuna za leto 2015.  

Ø 4120011  Pomoč na domu 
V okviru te postavke so se v letu 2014 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. 04. 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 ).  

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 2014 je pomoč na 
domu koristilo v povprečju 60,8  uporabnikov, v letu 2013 pa 58. Največ uporabnikov je starih 80 
let in več, druga starostna skupina pa so uporabniki, ki so stari od 65 do 79 let.  Za te namene se 
je v letu 2014 namenilo 114.974,96 €. 
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20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih 
 

Ø 4120003  Tekoče vzdrževanje socialnih grobov 
S sredstvi v skupni višini 297,00 € so se  v letu 2014  poravnali stroški najemnine za osem  
socialnih grobov. 
 

Ø 4120004  Pogrebni stroški nepremožnih občanov  
V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za plačilo stroškov pokopa umrlih 
oseb, ki niso imeli svojcev, ki bi bili zavezanci za pokop oz. če zavezanci   niso bili sposobni  
poravnati teh stroškov.  Na osnovi poročil Centra za socialno delo o zgoraj navedenih ugotovitvah  
so se v letu 2014 pokrili  stroški 9 pokopov v skupni višini 7.151,34 €.  

Ø 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). 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 2014  v povprečju 
upravičenih 200 najemnikov ali 32 več kot v povprečju leta 2013. Najvišja subvencija je znašala 
171,21 € (v letu 2013 213,52 €). Najnižja subvencija je v letu 2014  znašala  0,03 € ( v letu 2013 
pa 0,62 €).  
Poleg teh subvencij so bile najemnikom izplačane tudi subvencije za najem tržnih stanovanj in sicer  
v povprečju 4 upravičencem.  Za plačilo subvencij so se v letu 2014 namenila sredstva v višini 
140.000,00 €, od tega za tržne subvencije 4.420,20 €. Zaradi velikega povečanja upravičencev v 
drugi polovici leta 2014 zagotovljena sredstva koncem leta niso zadoščala za plačilo nastalih 
obveznosti. Teh obveznosti je bilo za 20.086,13 €, ki so bile poravnane v okviru proračuna za leto 
2015.  
  

Ø 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 68  vlog (v letu 2013 jih je prispelo 69). Pozitivno je bilo rešenih 62 
vlog (v letu 2013 60) za 104 otroke (v letu 2013 za 75 otrok). Pomoč je znašala 115 €/otroka (v 
letu 2013 je znašala 120 €), prejelo pa jo je 29 otrok več kot v letu 2013. Za pridobitev pomoči za 
nakup ozimnice je prispelo 202 vlog (162 v letu 2013). Pozitivno je bilo rešenih 171 vlog (v letu 
2013 131) za 369 občanov (v letu 2013 za 308 občanov). Pomoč je znašala od 50 € za eno 
člansko družino do 315 € za 7 člansko družino. 
 
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

Ø 4120013  Sofinanciranje OO RK Hrastnik  
Sredstva v višini 21.000,00 € 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 
prehranbenimi artikli. 
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KULTURNO REKREACIJSKI HRASTNIK 
 Financiranje upravljanja kulturnih in športnih objektov v letu 2014 

 
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja št. 31/2009) 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) po zaključnem računu zavoda za leto 
2013. Na osnovi navedenega je v tabelaričnih pregledih v nadaljevanju prikazano financiranje 
Kulturno rekreacijskega centra iz občinskega proračuna za leto 2014 po posameznih 
podprogramih dejavnosti in zavoda kot celote. 
 
 
18039005 Drugi programi v kulturi 
                                                                                                                                            v  € 
 Opis proračunske postavke Veljavni 

2014 
Realiz. 
2014 

IND 

4118100 KRC Hrastnik – stroški uprav. kulturnih objektov 104.124 94.485 90,7 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 62.477 54.086 86,6 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 9.006 7.686 85,3 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 32.276 32.276 100,0 
4133100 Premije za dodatno pokojninsko in invalidsko zav. 365 437 119,8 
4118103 KRC Hrastnik – investicije v kulturne objekte 0 0  
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 0 0  
 SKUPAJ KRC – Kulturno področje 104.124 94.485 90,7 
 
 
18059001 Programi športa 
                                                                                                                                            v € 
 Opis proračunske postavke Veljavni 

2014 
Realiz. 
2014 

IND 

4118013 KRC Hrastnik – stroš. uprav. šport. objek.-delno 159.657 153.682 96,3 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 79.398 74.188 93,4 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 11.444 10.542 92,1 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 68.352 68.352 100,0 
4133100 Premije za dodatno pokojninsko in invalidsko zav. 463 600 129,6 
4118014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 3.320 3.320 100,0 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 3.320 3.320 100,0 
 SKUPAJ KRC – Področje športa 162.977 157.002 96,3 

 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
                                                                                                                                            v € 
 Opis proračunske postavke Veljavni 

2014 
Realiz. 
2014 

IND 

4119013 KRC Hrastnik – stroški uprav. šport. objekt delno 238.726 230.235 96,4 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 118.447 111.043 93,8 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 17.073 15.779 92,4 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 102.515 102.515 100,0 
4133100 Premije za dodatno pokojninsko in invalidsko zav. 691 898 129,9 
4119014 KRC Hrastnik – invest. v športne objekte - delno 4.980 4.980 100,0 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 4.980 4.980 100,0 
 SKUPAJ  KRC  Osnovno šolstvo 243.706 235.215 96,5 
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Kulturno rekreacijski center - Stroški upravljanja kulturnih in športnih objektov - skupaj  
                                                                                                                                               v €  
 Opis proračunske postavke Veljavni 

2014 
Realiz. 
2014 

IND 

 KRC Hrastnik – stroški upravljanja  objektov 502.507 478.402 94,6 
4133000 Tek.tr.v javne zav.- sred. za plače in dr. izdatke zap. 260.322 239.317 91,9 
4133010 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za prispevke delodajalca 37.523 34.007 91,9 
4133020 Tek.tr.v javne zav.- sredstva za blago in storitve 203.143 203.143 100,0 
4133100 Premije za dodatno pokojninsko in invalidsko zav. 1.519 1.935 127,4 
4118103 KRC Hrastnik – invest. v kult. in šport. objekte 8.300 8.300 100,0 
4323000 Investicijski transfer javnim zavodom 8.300 8.300 100,0 
 SKUPAJ KRC  Hrastnik 510.807 486.706 95,3 
 
Iz tabelaričnega pregleda  financiranja skupnih stroškov upravljanja kulturnih in športnih objektov 
je razvidno, da so se v letu 2014 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 486.706,00 €. Realizacija je v primerjavi z zagotovljenimi sredstvi 
je manjša zaradi  zagotavljanja dejanskih sredstev za plače in druge osebne prejemke na osnovi 
mesečnih zahtevkov.  
 
Sredstva namenjena za investicijska vlaganja v skupni višini 8.300 € pa so se v letu 2014 
namenila za  dobavo in zamenjavo akumulatorja tople sanitarne vode v glavni toplotni postaji v 
Športni dvorani v Hrastniku in zamenjavo strešnega okna v ŠD Dolanka. 
 
 
42 – ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
Na osnovi Odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave občine Hrastnik je Oddelek za prostor, 
okolje in gospodarske javne službe notranja organizacijska enota občinske uprave. Opravlja naloge 
v zvezi s smotrno rabo, urejanjem in načrtovanjem prostora, opravlja strokovne naloge s področja 
varstva okolja in urejanja prometa. Pripravlja in izvaja postopke za naložbe v komunalno 
infrastrukturo ter skrbi za izvajanje dejavnosti javne komunalne rabe. Poleg tega skrbi za razvoj in 
delovanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik. 
 
Oddelek v okviru svojih nalog pripravlja potrebno dokumentacijo za izvedbo planiranih naložb in 
skrbi za pravilnost postopkov skladno z zakonom o javnem naročanju. Pripravlja občinske predpise 
na osnovi veljavne zakonodaje. 
Glavni cilji, zastavljeni v letu 2014 so bili izpolnjeni. Na občinskem svetu je bil sprejet nov Lokalni 
energetski koncept občine, dokončana je bila I. faza Urejanja mestnega jedra  Hrastnik: Novi Log, 
naložba v II. fazo gradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Unično je tekla na osnovi 
sklenjenih  pogodb, aktivnosti pa so bile usmerjene v pridobivanje upravnih dovoljenj ter gradnjo. 
Na področju prostorskega planiranja je bila opravljena 1. obravnava občinskega prostorskega 
načrta. Z vzdrževalnimi deli na cestnem področju, javnih površinah in  infrastrukturi je bil ohranjen 
nivo ustrezne kvalitete in zagotovljena varna uporaba javnih dobrin. 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 

Ø 4204001  Zagotavljanje prostorskih podatkov – PISO za občane 
Z zagotavljanjem prostorskih podatkov javne narave preko prostorskega informacijskega sistema 
(PISO), se občanom omogoča brezplačen pregled oziroma dostop do teh podatkov preko spletnega 
pregledovalnika. Vsebovane storitve pokrivajo potrebe po množičnem ter enostavnem dostopu do 
državnih in občinskih prostorskih vsebin. Za plačilo pogodbenih obveznosti je bilo v letu 2014 
namenjenih 3.867,40 €. 
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11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

To področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje 
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna 
infrastruktura) in ribištva.  
 

Ø 4211001  Vzdrževanje gozdnih cest  
Za vzdrževanje gozdnih cest je občina skupaj s sredstvi iz proračuna RS namenila 3.143,94 €. 
Pogodba za izvedbo je bila sklenjena skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po 
prioritetnem vrstnem redu. Dela so potekala na gozdni cesti Ravne – Jelenca in so bila zaključena 
v mesecu septembru. 

12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
To področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi 
viri energije in oskrbe s toplotno energijo. 
 

Ø 4212001  Projekt racionalizacije porabe energije 
Občina Hrastnik je v letu 2013 oddala dela in sklenila pogodbo za izdelavo novega Lokalnega 
energetskega koncepta, ki je bil zaključen v mesecu oktobru, dokument pa je bil v mesecu juniju 
2014 sprejet na občinskem svetu. Občina Hrastnik ima vzpostavljen informacijski sistem za 
energetsko knjigovodstvo in energetsko upravljanje javnih stavb v občini. Programski paket 
Daljinski energetski 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 DEM-a je 
znašal za enoletno obdobje 3.670,25 €. V sodelovanju s Tehniško šolo Trbovlje je občina Hrastnik 
iz sredstev postavke krila stroške prakse dijakov, ki so sodelovali v projektu Reach – Zmanjševanje 
rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih in v vlogi energetskih svetovalcev obiskovali 
gospodinjstva, ki so se prijavila za brezplačen energetski pregled. 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
To področje zajema  področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, 
letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. 
 

Ø 4213100  Vzdrževanje občinskih cest 
Občina Hrastnik je v letu 2013 sklenila novo sedemletno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje 
občinskih cest, ki zajema tako letno kot zimsko vzdrževanje. Sredstva na tej postavki so bila v letu 
2014 porabljena v višini 428.644,76 €. Za zimsko vzdrževanje je bilo namenjenih 225.854,60 €, 
za letno pa  201.416,58 €. Občina je sklenila tudi pogodbo o najemu sistema za spremljanje vozil v 
višini 1.373,58 €.  

Ø 4213006  Odbojne ograje, pločniki, razsvetljava   
V okviru te postavke so bila sredstva namenjena za popravila in namestitev varnostnih ograj v 
območju naselja »Abeceda«, na stopnišču pri športni dvorani na Logu, zamenjavi kupol na 
avtobusnih postajališčih, izdelavi varovalne ograje na otroškem igrišču na Dolu, vzdrževanju ograje 
na pešpoti do Glasbene šole, popravilu varovalne ograje pri Log 3, izdelavi klančin za invalide, 
ograditvi območja vodnega zbiralnika Bedene, namestitvi varovalne ograje zunanjega fitnesa, 
namestitvi odbojnih ograj na cesti Podkraj – Radeče, na cesti v Krnice in v Čečah. Realizacija v letu 
2014 je znašala  25.663,90 €.  
 

Ø 4213011 Urejanje mestnega jedra   
V letu 2012 je bil objavljen VI. razpis v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov v obdobju 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, na katerega smo prijavili  
nadaljevanje urejanja mestnega jedra in sicer območje od upravne stavbe občine Hrastnik, cesto 
proti Sijaju, abecedi in nadaljevanje proti Montignyju, kjer je bilo pri vrtcu Dolinca območje urejanja 
zaključeno. V okviru projekta so bile posodobljene cestne površine vključno z vsemi komunalnimi 
vodi, urejeno križišče pri »Malovrhovi hiši«, urejene peščeve in zelene površine, javna razsvetljava, 
itd. Realizacija v celotnem obdobju leta 2014 je znašala 606.612,23 €, projekt pa je bil zaključen v 
mesecu septembru. 
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Ø 4213011 Urejanje mestnega jedra Hrastnik Novi log  
Del prvotnega projekta Urejanja mestnega jedra Hrastnik - Log - Montigny od vrtca Dolinca do 
Doma starejših zaradi omejene kvote v letu 2012 občina ni mogla prijaviti na 6. razpis, zato je 
nerealiziran del projekta nadgradila z obdelavo območja do pešpoti proti Novem domu ter s 
parkiriščem na platoju med bazenom, športno dvorano in objektom Novi Log 7a. S tem je 
predvidena pridobitev prepotrebnih 16 dodatnih parkirišč in ureditev tega dela ulice v dolžini cca 
300 m z razširitvijo, hodnikom za pešce, stopnišči proti Novem Logu in športni dvorani. Z ureditvijo 
bomo pomembno prispevali k povečanju prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, s 
poudarkom na varnejši poti otrok v šolo in športni park. Na celotnem območju se predvideva tudi 
ureditev komunalne infrastrukture.  

Projekt je občina prijavila na 8. razpis EU sredstev iz naslova "Razvoj regij", ki je temeljil na ostankih 
sredstev vseh slovenskih regij in sredstva niso bila razdeljena na regijske kvote.  
Vrednost operacije "Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log" po izvedenem postopku za izbiro 
izvajalca GOI del in opreme in upoštevanju vseh ostalih priznanih stroškov znaša 527.347,71€. 
Dne 12.9.2014 je občina prejela pozitiven sklep na vlogo za sofinanciranje z odobritvijo 85 % 
sofinanciranja upravičenih stroškov, kar predstavlja do 380.092,60 € v letih 2014 in 2015. Razliko 
pa zagotavlja občinski proračun.  

Pogodbi z izbranim izvajalcem in dobaviteljem opreme sta bili podpisani v mesecu septembru po 
pridobitvi pozitivnega sklepa. Takoj po podpisu je bila izvršena uvedba v delo, in sicer na urejanju 
zunanjega fitnesa ter ureditvi parkirišča nad bazenom pri športni dvorani. V letu 2014 je bilo tako 
izvedeno parkirišče s 16 parkirnimi mesti nad bazenom ob športni dvorani ter fitnes na prostem v 
športnem parku ob tribuni nogometnega igrišča. Vlaganja v letu 2014 so znašala 124.240,09 €, v 
letu 2015 pa je predvideno še dokončanje celotnega območja od vrtca do pešpoti proti Novem 
domu. 

Ø 4213005  Prometna signalizacija 
Sredstva so predvidena za urejanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije (talne 
označbe, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna signalizacija se ureja 
v sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo 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 ter v skladu z ugotovitvami komisije za 
prometno varnost, vzgojo in prometno signalizacijo nameščena tudi potrebna vertikalna 
signalizacija. V okviru sredstev na postavki bi moral biti prenovljen še prehod za pešce v Steklarni, 
skladno z zahtevami prometnega inšpektorata in DRSC, izvedba pa je prestavljena v leto 2015. 
 

Ø   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 2014 so znašali 97.387,58 €.  
 

Ø   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 so znašali 17.637,26 €.   
 

Ø   4213210  Sofinanciranje rekonstrukcij državnih cest 
S prvim rebalansom proračuna so bila na postavki zagotovljena  sredstva v višini 41.980,30 €, ki 
so bila predvidena za sofinanciranje rekonstrukcije regionalne ceste Rinaldo – Kamnolom, skladno 
s sklenjenim sofinancerskim sporazumom z DRSC. Realizacija na postavki znaša 41.555,00 €, 
sredstva pa so bila namenjena plačilu deleža občine pri izgradnji komunalne infrastrukture.  
 
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 
dediščine.  
 

Ø   4215008  Regijski center za ravnanje z odpadki II. faza 
Projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje se nadaljuje tudi v letu 2014. 
Občina Hrastnik v imenu vseh občin nastopa kot investitor. V letu 2010 so bili izvedeni in v letu 
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2011 dokončani postopki javnega naročanja za gradnjo, nadzor in komuniciranje z javnostmi za 
kar so podpisane tudi pogodbe z izvajalci. 
V letu 2014 je bila zgrajena sortirnica, del dostopne ceste ter manjkajoče infrastrukture centra, na 
Neži v Trbovljah pa dokončan center za ravnanje z gradbenimi odpadki. Projekt je sofinanciran iz 
kohezijskih skladov EU in mora biti zaključen do konca leta 2015. Realizacija v letu 2014 je 
znašala 385.513,22 €. 
 

Ø   4215011  Stroški izvajanja javne službe pri javnem podjetju 
V letu 2014 sredstva te postavke namenjena poravnavi stroškov javnega podjetja 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, niso bila porabljena, saj račun za 
izvajanje navedenih storitev ni bil izstavljen. 

Ø   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. 
Del sredstev je bil namenjen tudi plačilu neupravičenih stroškov pri projektu »Gradnja 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja Dol,« prejetih v letu 2013. Skupna realizacija v letu 2014 
je znašala 61.918,04 €.  

Ø   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 leta 2014 so bila sredstva v višini 107.179,27 €  porabljena za vlaganja na omrežju in 
delnemu vračilu sredstev nastalih kot neupravičen strošek pri izvajanju projekta »Gradnja 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja Dol.«  
 

Ø   4215012 Subvencije cen odvajanja in čiščenja odpadne vode 
Sredstva te postavke v višini 168.964,93€ so bila porabljena za subvencioniranje cene storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 
obdobje december 2013 do november 2014. Od tega so bila sredstva v višini 71.636,49€ 
porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode 
v delu, ki se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi 
Sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne 
vode, št. 354-26/2010, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 18. redni seji dne 20. 12. 
2012,  Sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne 
odpadne vode, št. 354-26/2010, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 25. redni seji 
dne 23. 12. 2013, ter Sklepa o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2014, št. 354-24/2014, ki ga je 
Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 28. redni seji dne 29.5.2014. Sredstva v višini 
97.328,45€ so bila porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne odpadne vode, v skladu s Sklepom o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne 
službe odvajanja komunalne odpadne vode, št. 354-26/2010, ki ga je Občinski svet Občine 
Hrastnik sprejel na 10. redni seji dne 22. 12. 2011, ter Sklepom o subvencioniranju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 
2014, št. 354-24/2014, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 28. redni seji dne 
29.5.2014. Poraba je bila zaradi sprejema novih cen komunalnih storitev 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 maju 2014 nižja od predvidene z veljavnim 
proračunom za 33.567,10€. 
 

Ø   4215013 Obnove in investicijska vlaganja v GJS – odpadki  
Sredstva v višini 716,39 € so bila porabljena za plačilo sorazmernega dela občine Hrastnik za 
investicijsko vzdrževanje odplinjevalnega sistema na odlagališču odpadkov Unično. 
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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). 

Ø   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.). Izvedena je bila odmera stavbnega zemljišča na Dirmajerjevem hribu in 
na Novem domu za namen prodaje zemljišča, v bližini upravne stavbe občine ter na območju 
Kopitnika za namen menjave zemljišča, izravnava meje pri GD Marno,  izdelan je bil GN pri OŠ na 
Logu. Poleg tega so bile izdelane geodetske podlage za pripravo projekta izgradnje kanalizacije za 
aglomeracije Turje, Brdce, Unično in Brezno. Finančna realizacija znaša 14.844,02 €. 

Ø   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. 
Pogodba za izvedbo odmer v letu 2014 je bila z izbranim izvajalcem del sklenjena za vrednost 
21.960,00 €. Odmere so se izvajale na kategoriziranih občinskih cestah oz. odsekih cest: JP Cesta 
Hrastnik - Draga, JP Pikelj – Tomažič – Jurjevo, JP Jazbinšek – Kolman, JP Glavna cesta-Doberšek , 
del LC 122111 Turje-Kopitnik-Skopno, odmera dela LC Krištandolska c.- Marno po rekonstrukciji, 
odmera rekonstruiranih cest: LK   Log1-Sijaj-ABCDE, del LK  Cerkev-Občina-Log 17, LK 122922 
Občina  in del LC  ABCDE-Prapretno-odcep Retje. V realizacijo v znesku 23.398,30 € je vključena še 
ureditev mej ob cesti JP 623041 Cesta v Strušce in JP 622701 Odcep novo naselje. 
 

Ø   4216013  Izdelava elaboratov poškodovanih objektov, meritve, analize  
Sredstva so namenjena spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode v vodooskrbnih sistemih, ki 
niso v upravljanju KSP Hrastnik. Realizacija znaša 6.787,87 €. Izvedene so bile naslednje 
aktivnosti: pregledi, odvzemi in preizkušanje vzorcev, izdelava poročil, novelacija HACCP sistemov 
Zg. Kal, Sp. Kal in Šavna peč, izvedba klornega šoka na objektu Gasilski dom Turje, obveščanje 
uporabnikov o izvajanju potrebnih ukrepov za uporabe vode iz vaških vodovodov v prehranske 
namene v javnem mediju in spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode izvira pri kmetiji Sp. 
Jerebičnik na Kalu. 

Ø   4216001  Prostorsko načrtovanje  
Tudi v letu 2014 je predstavljalo nadaljevanje postopka priprave Občinskega prostorskega načrta  
težiščno nalogo. Le ta je v fazi pridobivanja mnenj k predlogu OPN in trenutno potekajo 
usklajevanja z nekaterimi nosilci urejanja prostora. Po pridobitvi pozitivnih mnenj in odločbe 
Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje sledi sprejem prostorskega 
načrta na občinskem svetu. Ob dokončanju OPN bo realiziran del preostalih plačil po pogodbi za 
izdelavo OPN. Realizacija v višini 39.719,35 € predstavlja plačilo stroškov priprave podatkov za 
namen uvedbe davka na nepremičnine (namenska raba, zemljišča za gradnjo stavb,…) ter 
prostorske dokumentacije.  

Ø   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 53.697,79 € predstavlja plačilo 
stroškov projektne in investicijske dokumentacije za Urejanje mestnega jedra, Energetsko sanacijo 
osnovne šole, izdelavo geoloških poročil in načrtov za sanacijo ogroženih območij s plazovitostjo. 
 

Ø   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 
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infrastrukturi. V letu 2014 so bili plačani stroški obnove in prevezave vodovoda ob rekonstrukciji 
regionalne ceste R1 Rinaldo – Hrastnik ter izvedbi manjših obnov na sistemih Novi dom, 
Krištandol, Velej in Ribnik ter Sijaj, Podkovk, Bele vode. Del sredstev je bil namenjen tudi vgradnji 
merilnikov na vodnih zajetjih.  
 

Ø   4216103  Stroški izvajanja javnih pooblastil in zavarovanja infrastrukture 
Sredstva v višini 1.684,86 € so bila porabljena za plačilo izvajanja javnih pooblastil v letu 2014 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.). Zaradi manjšega števila izdanih smernic, mnenj, 
projektnih pogojev, soglasij in soglasij za priključitev, so bila sredstva porabljena v nižjem znesku 
od pričakovanih 2.000,00€. 

Za pokritje stroškov zavarovanja gospodarske javne infrastrukture potrebne za izvajanje 
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja pokopališč ter izvajanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti je bilo porabljenih 2.134,09 €. Sredstva so bila porabljena v nižjem znesku od 
pričakovanih 6.700,00€ zaradi razdelitve plačila zavarovalne premije na daljše časovno obdobje, 
saj zavarovalno obdobje ne sovpada s proračunskim letom, ter priznanega popusta na višino 
zavarovalne premije. 
Sredstva postavke v višini 183,00 € so bila porabljena za kritje stroškov svetovalnih storitev v letih 
2013 in 2014 na področju oblikovanja cen komunalnih storitev. 
Skupna poraba sredstev te postavke je tako v letu 2014 znašala 4.001,86€.  

Ø   4216105  Subvencije cen oskrbe s pitno vodo  
Sredstva te postavke so bila v višini 58.732,61 € porabljena 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 subvencioniranju cene storitve gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo, št. 355-5/2010, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 
18. redni seji dne 20. 12. 2012, Sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo, št. 355-5/2010, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 25. redni seji 
dne 23. 12. 2013, ter Sklepa o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2014, št. 354-24/2014, ki ga je 
Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 28. redni seji dne 29.5.2014. Poraba je bila zaradi 
sprejema novih cen komunalnih storitev 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 maju 2014 nižja od predvidene z veljavnim proračunom za 5.760,39€. 
 

Ø   4216007  Objekti za rekreacijo 
Sredstva so namenjena za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo kot so zelenice, parki, 
otroška igrišča in druge javne rekreacijske površine po krajevnih skupnostih. V letu 2014 je bila 
zamenjana mivka v peskovnikih na otroških igriščih, urejeno novo otroško igrišče pri Log 28 d, 
dodan peskovnik na igrišču Dol ter izvedena dela pri ureditvi fitnesa na prostem. V okviru postavke 
je predvideno tekoče in investicijsko vzdrževanje. Realizacija je znašala 92.421,80 €.  
 

Ø   4216006  Izobešanje in obnova zastav 
Skladno z zakonom je občina dolžna poskrbeti za izobešanje zastav ob občinskem prazniku, 
državnih praznikih in ob volitvah. Delo se izvaja v okviru Komunalno stanovanjskega podjetja 
Hrastnik. Realizacija je znašala 10.128,11 €.  
 

Ø   4216008  Stroški novoletne okrasitve 
Sredstva v višini 22.997,00 € so bila porabljena za prednovoletno okrasitev Hrastnika ter nakup, 
vzdrževanje, popravilo, montažo in demontažo svetlobnih okraskov.  
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Ø   4216005  Javna komunalna raba 
Sredstva v višini 78.273,74 € so bila namenjena vzdrževanju javne snage, akciji očistimo okolje, 
akciji odvoza kosovnih odpadkov, vzdrževanju fontane, zakonsko obvezni deratizaciji ter zimskemu 
vzdrževanje pločnikov, stopnic, poti, itd. Poleg tega so v okviru postavke tudi stroški izvajanja 
zakonskih obveznosti oskrbe zapuščenih živali. Poleg tega je bilo v okviru te postavke izvedeno 
podiranje in obžagovanje dreves na Novem Logu. 
 

Ø   4216009  Manjša dela na komunalni infrastrukturi 
Sredstva v višini 24.873,50 € so bila porabljena za zamenjavo poškodovanega tlaka pri Log 3, 
popravilu poti in jaška meteornih vod na Logu pri stadionu, izvedbi gradbenih del pri projektu 
prehoda iz UNP na zemeljski plin v naselju Podkraj, ureditvi odvodnjavanja v Krnicah, izvedbi 
gradbenih del pri ograditvi območja Bedene, izvedbi meteorne kanalizacije Trg borcev NOB na Dolu, 
sanaciji stopnic na Cesti 1. maja in čiščenju meteorne kanalizacije na Brnici.  
 

Ø   4216011  Vzdrževanje saniranih plazov 
Sanirani plazovi zaradi svoje zahtevnosti terjajo vsakoletno vzdrževanje in izvedbo potrebnih 
ukrepov za preprečevanje nadaljnjega plazenja. V obravnavanem obdobju je bilo porabljenih 
14.904,49 €. Izvedena je bila sanacija brežine v Naselju Aleša Kaple, izdelana projektna 
dokumentacija za sanacijo poškodb na že saniranih plazovih, prečiščena drenaža nad 
stanovanjsko hišo Kauzer na Dolu ter zgrajen zadrževalnik v Novem domu. 
 

Ø   4216015  LN Spodnje Marno 
Občinski svet je v letu 2007 sprejel Lokacijski načrt Spodnje Marno, kjer je predvidena gradnja 
večjega števila stanovanjskih hiš. Realizacija v višini 31.168,45 € predstavlja plačilo izvedenih 
odkupov stavbnih zemljišč ter premoženjsko pravne ureditve znotraj območja LN. Del sredstev v 
višini 19.213,79 € je bil namenjen za ureditev cestne ter komunalne infrastrukture na območju B. 

Ø   4216104  Plakatiranje in nameščanje plakatnih mest 
Sredstva te postavke v višini 9.662,40 € so bila porabljena za zagotovitev brezplačnih plakatnih 
mest v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in 
referendumske kampanje v zvezi z zakonodajnim referendumom o Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A) v 
skladu z Zakonom o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/2007-ZPolS-
D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8, 11/11, 98/13) ter zakonsko obvezni zagotovitvi brezplačnih 
plakatnih mest v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike 
Slovenije ter redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.  
 

Ø   4216300  Obnove in investicijska vlaganja v GJS - pokopališče  
Sredstva v višini 200,00 € so bil porabljena za poravnavo stroškov letne najemnine za vaški 
pokopališči v Turju in Gorah v skladu s Pogodbo o najemu  št. 13/09, z dne 12.5.2009. 
Sredstva v višini 10.352,87€ so bila porabljena za izvedbo obnovitvenih del na pokopališču Dol pri 
Hrastniku. 

Ø   4223001  Stroški odprave posledic naravnih nesreč 
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za pokritje stroškov komisij za ocenjevanje škode po 
naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic 
naravnih nesreč. Sredstva na postavki so bila namenjena sanaciji posledic naravnih nesreč, 
nastalih v neurju in poplavah. Realizacija  je znašala 177.027,37 €, skladno s pogodbama z 
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje pa sanirano razmočeno pobočje nad Cesto Josipa Brinarja, za 
kar so bila občini dodeljena državna sredstva po poplavah in žledu v letu 2014, v višini 33.991,71 
€ in sanaciji plazu Flis po državnem programu iz leta 2012, v višini 141.793,62 €. 

 
 

4.7.      43_ODDELEK  ZA  PRORAČUN  IN  FINANCE 
 
Zakonodaja: 
ü Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr. in 101/13) 



 

90 
 

ü Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02, 
ü Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), 
ü Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10), 
ü Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 21/03,134/03, 126/04, 120/07,124/08,58/2010, 
60/2010 popr., 104/2010 in 104/11), 

ü Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09), 

ü 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), 

ü Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 
88/05-popr., 138/06 in 108/08), 

ü Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10), 

ü Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 ZFO-1 in 57/2008 – ZFO 1 A), 
ü Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2014 (Uradni vestnik Zasavja, št. (UVZ št. 

33/13). 
ü Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Hrastnik za leto 2014 (Uradni vestnik 

Zasavja, št. 10/14). 
 
Zastavljeni globalni cilji: 
 
Ø Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov proračuna 

razpoložljivim prihodkom in upoštevanje meril likvidnosti in varnosti, 
Ø 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, 

Ø Na področju zadolževanja občine je dolgoročni cilj zagotavljanje finančnih virov za 
financiranje projektov in optimalne likvidnosti proračuna z dolgoročno čim nižjim stroškom 
servisiranja dolgov, 

Ø Na področju upravljanja sredstev rezerv je dolgoročni cilj zagotavljanje ustreznih 
rezerviranih sredstev za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in vsaj 
minimalno sanacijo razmer. 

 
Letni planirani cilji  in rezultati 

o izdelava  zaključnega računa za leto 2013 v zakonskih rokih za zunanje in notranje 
uporabnike, 

o priprava poročila o izvrševanju proračuna 2014 za obdobje januar-avgust, 
o redno in ažurno poravnavanje  obveznosti iz naslova zadolžitev,   
o redno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,  
o gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki (ažurno deponiranje likvidnostnih presežkov 

in likvidnostno načrtovanje skupaj z drugimi oddelki), 
o redno spremljanje izvrševanja proračuna, 
o priprava trimesečnih poročil o izvrševanju proračuna za Nadzorni odbor občine, 
o priprava navodil proračunskim uporabnikom za pripravo proračuna za leto 2015, 
o priprava proračuna občine za leto 2015 v sodelovanju z oddelki občinske uprave, 
o ažurno vodenje poslovnih knjig  in priprava poročil Gasilski zvezi Hrastnik. 
  

Oddelek je sledil zastavljenim globalnim ciljem  in tudi realiziral zastavljene letne cilje. Posebnih 
težav pri izvrševanju proračuna ni bilo, vse leto so se tekoče poravnavale zapadle obveznosti in 
zagotovljen je bil tudi nadzor nad prevzemanjem obveznosti v skladu s sprejetim proračunom 
(oddelek za proračun in finance izdaja naročilnice za vse oddelke). 
Za notranjo kontrolo  poslovanja je bila za zunanjega izvajalca izbrana družba AB AKTIVA družba za 
revizijo in svetovanje, d.o.o., Šentjur,  ki je pripravila poročilo o notranji reviziji poslovanja za leto 
2013 dne 21.08.2014.  
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V letu 2013 je Oddelek za proračun in finance za vodenje poslovnih knjig nabavil novo programsko 
opremo CADIS, na katero je preko strežnika na daljavo vodenje knjig prenesel tudi javni zavod KRC 
Hrastnik in Knjižnico Antona Sovreta. Oddelek je s 1.1.2013 prevzel tudi vodenje knjigovodstva in 
izračun plač za zaposlene za Gasilsko zvezo Hrastnik. Dne 11.6.2014 je občina odprla javno 
blagajno in za občane omogočila  plačevanje položnic brez plačila provizije za prejemnike sredstev, 
ki so z občino podpisali pogodbo, dvakrat tedensko po štiri ure. Tekom druge polovice leta se je 
oddelek intenzivno pripravljal tudi na uvedbo in prejemanje e-računov, prav tako je vse podpisnike 
e-računov usposobil za elektronsko podpisovanje odredb, tako da smo s 1.1.2015 brez težav prešli 
na to poslovanje. 
 
Oddelek za proračun in finance  je z vidika izvrševanja sprejetega proračuna v letu 2014 izvajal  
3 področja programov in  4 glavne programe. 
   
Na osnovi navedenega je oddelek na podlagi veljavnega proračuna znotraj svojega finančnega 
načrta za leto 2014 razpolagal z 162.582,75 evrov proračunskih sredstev Bilance prihodkov in 
odhodkov, porabljenih pa je bilo 141.565,29  evrov. 

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 organa občinske uprave, 
pristojnega za finance. 
 
0202 – Urejanje na področju fiskalne politike  
Izvajal se je en glavni program –  0202 - urejanje na področju fiskalne politike, kamor spadajo 
sredstva za stroške plačilnega prometa.  Za te namene je občina v letu 2014 v veljavnem 
proračunu zagotovila 4.700,00 evrov, predvsem zaradi načrtovane vzpostavitve javne blagajne,  
porabila  pa  1.745,48 evrov, kar predstavlja 37,1 %-no realizacijo.  
 
V okviru tega glavnega programa sta se vodili  2 proračunski postavki in sicer:  
 
Ø 4302001  Provizija Uprave za javne prihodke  

Za poravnavo stroškov plačilnega prometa proračuna, ki ga za občino izvaja Uprava za javne 
prihodke RS,  se je v letu 2014 od zagotovljenih 1.200,00 evrov porabilo 697,99 evrov. 

 
Ø 4302006 Stroški javne blagajne 

Za plačevanje položnic za občane brez provizije je občina dne 11.6.2014 odprla javno blagajno, z 
zainteresiranimi prejemniki sredstev podpisala 12 pogodb in v javni blagajni od 11.6. do 
31.12.2014 v plačilo prevzela 492 položnic v skupni vrednosti  42.901,03 evrov, kot sledi: 
  
Zap.št. Prejemnik sredstev Število položnic Znesek 
1. OŠ NH RAJKA HRASTNIK 32 672,59 
2. VRTEC HRASTNIK 17 1.444,73 
3. GLASBENA ŠOLA HRASTNIK 8 211,00 
4. DOM STAREJŠIH HRASTNIK 34 22.489,53 
5. KSP HRASTNIK d.d. 180 8.837,83 
6. MESTNI PLINOVODI KOPER 9 540,93 
7. ELSTIK HRASTNIK 89 2.469,53 
8. OBČINA HRASTNIK 5 4.524,78 
9. RTV LJUBLJANA 111 1.415,40 
10. GEN – I d.o.o. 7 294,71 
 SKUPAJ 492 42.901,03 
 
Zaradi enotno urejenega sistema v Sloveniji na Javni blagajni ni možno plačevati davčnih 
obveznosti.  
 
Za prevzem in odvoz gotovine je Občina sklenila pogodbo z družbo Sinet d.o.o., za kar je bilo 
porabljenih 459,94 evrov, za dnevno nočni trezor z NLB d.d., za kar je bilo porabljenih 182,05 
evrov, za vzdrževanje licenčne opreme pa z družbo Bass, za kar je bilo porabljenih 361,58 evrov,  
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za usposabljanje zaposlenih pa je bilo porabljenih 166,53 evrov. Na osnovi navedenega je bilo na 
tej PP od 3.500,00 zagotovljenih sredstev porabljenih le  1.047,49 evrov.  
  

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
To področje programske porabe zajema  program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 
 
2201 – Servisiranje javnega dolga 
Izvaja se je en glavni program -  servisiranje javnega dolga, ki je vključeval sredstva za odplačilo 
obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja  in upravljanja z javnim dolgom.  Za te namene je občina v letu 2013 načrtovala 
potrebo po  38.540,00 evrov sredstev, porabila pa 26.908,81 evrov oziroma 69,8 % načrtovanih 
sredstev.  V okviru tega glavnega programa sta se izvajala dva podprograma in sicer: 
- 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje - 

tu se poravnavajo obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolgoročnih kreditov, odplačilo 
obresti od dolgoročnih kreditov in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu 
kapitala, in 

- 22019002 - stroški financiranja in upravljanja z dolgom, kjer se poravnavajo stroški 
financiranja in upravljanja z dolgom ( stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, 
nadomestilo za vodenje kredita itd.). 

 
Znotraj obeh podprogramov ima občina dve proračunski postavki: 
 

Ø 4322001  Obveznosti iz naslova izvrševanja  proračuna – domače zadolževanje 
Občina Hrastnik je imela  najetih 7 dolgoročnih kreditov, kar je podrobneje obrazloženo v Splošnem 
delu proračuna pri bilanci Račun financiranja.  V splošni bilanci Računa financiranja se odplačujejo 
glavnice kredita ( konto 5503), v Bilanci prihodkov in odhodkov pa obresti kot cena kreditov ( konto 
4033).  Za stroške obresti kreditov je bilo skupaj porabljenih 25.538,77 evrov, oziroma le 78,5 % 
načrtovanih sredstev. 
 

                                    K 4033
PP 4322001 PP 4322001

Zap.št. vrsta kredita dat.pogodbe zapadlost OBRESTI_plan OBRESTI_ZR 2014
1 2 3 6 7

PRI DOMAČIH KREDITODAJALCIH
1 za izgradnjo CČN  naprave s kol.sis. 25.08.2009 2024 19.000,00 14.840,42

PRI JAVNIH SKLADIH
2 za vodovod Marno-Unično-Krištandol 20.11.1998 31.12.14 550,00 96,15
3 za vodovod Unično-Krištandol II.faza 07.06.2000 2015 300,00 134,60
4 za vodovod Unično-Krištandol III.faza 07.06.2000 2015 190,00 75,61
5 za dograditev stanov.obj.Ojstro  2 07.06.1994 2019 8.000,00 6.553,35
6 za izgr. 8. enote Nas. A. Kaple (5/96) 26.04.1996 2022 1.900,00 1.606,25
7 za izgr. 9. enote Nas. A. Kaple (5/97) 09.07.1997 2023 2.600,00 2.232,39

SKUPAJ  PRI JAVNIH SKLADIH 13.540,00 10.698,35
S K U P A J  krediti 32.540,00 25.538,77  

Tabela 23: Stroški plačanih obresti za najete dolgoročne kredite po posameznih kreditih 
 

Ø 4322002  Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
Za druge operativne stroške v zvezi z zadolževanjem (odplačilo treh garancij NLB d.d. in provizije za 
opravljanje komisijskih poslov Banke Koper) in za kratkoročno zadolževanje je občina v okviru te 
proračunske postavke načrtovala  6.000,00 evrov, dejansko pa je bilo porabljenih  1.370,04 evrov 
za plačilo stroškov treh garancij in komisijskih poslov Banke Koper za infrastrukturne kredite 
oziroma 55,3 % načrtovanih sredstev.  V okviru te postavke j oddelek načrtuje potencialne stroške 
kratkoročne zadolžitve proračuna v primeru likvidnostnih težav. 
 
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
To programsko področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplave, zemeljski plaz in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče,  ter za 
finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.  
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Znotraj tega področja se izvajata dva glavna programa, za katera so bila  načrtovana sredstva v 
višini 119.342,75  evrov  in sicer: 
- posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, ter 
- splošna proračunska rezervacija. 
 
2302 -  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v  primerih nesreč 
V okviru tega glavnega programa ima občina eno proračunsko postavko 
 

Ø 4323002  Posebna proračunska rezerva – izločitve v sklad 
Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje Proračunsko rezervo, ki deluje 
kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov, nastalih ob naravnih nesrečah idr. kot 
sledi iz področja programa.  V okviru proračunske postavke 4323002  je bilo v  letu  2014 za 
oblikovanje rezerv načrtovanih 112.911,00 evrov sredstev, rezerve pa so bile v tej višini tudi 
oblikovane. 
 
2303 – Splošna proračunska rezervacija 
V okviru tega programa ima občino eno proračunsko postavko: 
 

Ø 4323001  Splošna proračunska rezervacija 
Na osnovi določil Zakona o javnih financah ima občina Splošno proračunsko rezervacijo, ki je 
namenjena za plačilo tistih obveznosti, ki v proračunu niso planirane, oziroma so planirane 
premalo. Za te namene je bilo z veljavnim proračunom za leto 2014 na tej proračunski postavki   
zagotovljenih 33.716,46 evrov nerazporejenih sredstev, ki so se na osnovi določil Odloka o 
proračunu občine Hrastnik za leto 2014 v  skladu z izkazanimi potrebami neposrednih 
proračunskih uporabnikov  razporedile s sklepom župana. Poročilo o porabi teh sredstev je v 
posebnem  poglavju -   Poročilo o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije ( PP 4323001). 
 
 
4.8.     50 - Krajevna skupnost Rudnik 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Rudnik, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne 
zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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. 
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
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, 
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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 ceste do Novi dom 17, 
o posodobitev ceste do Veličkova cesta 14, 
o ureditev pešpoti v KS Rudnik, 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju 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 letni planirani cilji, saj so se uspešno izvedla vsa planirana 
investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. 
 
Krajevna skupnost Rudnik je v letu 2014 izvajala dva področja 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 (srečanje občanov, 
srečanje s starejšimi občani v domu upokojencev, organizacijo predavanj, pravljično deželo) in 
druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad predsedniku KS. Krajevna 
skupnost Rudnik lastnih prostorov nima, zato se poslužuje prostorov občinske zgradbe. Krajevna 
skupnost Rudnik je geografsko locirana v centru občine Hrastnik, kjer družabne dogodke 
organizirajo javni zavodi, ki pokrivajo te dejavnosti. Ti se financirajo iz sredstev iz občinskega 
proračuna. 
 
Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 1.828,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 
programa je bilo 1.442,09 € ali 78,88 %. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, 
pričelo s pripravo projektov za posodobitev načrtovanih investicij. Tako se je posodobila cesta do 
Novi dom 17, cesta do Veličkove ceste 14 in ureditev pešpoti v KS Rudnik. 
 
Sredstva za tekoče vzdrževanje javne poti niso bila porabljena. 
 
Skupna planirana vrednost na tem področju znaša 20.081,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega 
področja znaša 19.979,04 €, kar pomeni 99,5 %. 
 
 
4.9.   51 – KRAJEVNA SKUPNOST STEKLARNA 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Steklarna, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za 
splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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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. 
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
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, 
- 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 nakup gasilskih klopi in ostale opreme za dom, 
o priprava I. faze projekta PZI za cesto od DC 224 do Grajska pot 3, 
o pričetek izvajanja tržnice, 
o zamenjava energenta v naselju Podkraj, 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju 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 letni planirani cilji, saj so se uspešno izvedla vsa planirana 
investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. 
 
Krajevna skupnost Steklarna je v letu 2014 izvajala dva področja 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, promenadni koncert, tekmovanje v ribolovu, pikadi in balinanju) 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. 
Krajevna skupnost je v letu 2014 pričela s postavitvijo tržnice, in sicer dvakrat mesečno. 
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Del sredstev nameni za obratovalne stroške prostorov krajevne skupnosti. V objektu potekajo 
vsakodnevne aktivnosti društev, katerih koordinator je predsednik KS.  
Nekatere aktivnosti, ki so potekale so naslednje: potopisna predavanja, predavanja nekaterih 
društev: Društva kmečkih žena in deklet Hrastnik, Turističnega društva Hrastnik, Društva 
osteoporoza Hrastnik, Kmetijsko gozdarske zbornice,večer narodnih in zabavnih pesmi, turnirji v 
pikadu,…V letu 2014 je pričela z uporabo objekta tudi Steklarna Hrastnik d.o.o., ki za svoje 
zaposlene izvaja delovne in motivacijske delavnice. 
 
Skupna planirana vrednost v tem programu skupaj s planiranimi investicijskimi vlaganji v dom je 
znašala 5.336,00 €.  
Zaradi povečanja potreb v letu 2014 je krajevna skupnost 800,00 € sredstev iz investicijskih 
vlaganj v krajevne ceste, namenila za dejavnost sveta KS. Sredstva so bila pridobljena tudi s strani 
Steklarne Hrastnik d.o.o., in sicer za nabavo klime v vrednosti 900,00 € in za uporabo dvorane s 
strani Steklarne Hrastnik d.o.o.  v vrednosti 550,00 €. V sklopu investicijskih vlaganj v večnamenski 
družbeni objekt, so se sredstva namenila za nakup gasilskih klopi, poštnega nabiralnika in prtov za 
dvorano. Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 6.785,39 €, od zagotovljenih 6.786,00 €, kar 
znaša 99,99 % realizacijo. 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, 
pričelo z izdelavo projekta PZI za posodobitev ceste od DC 224 do Grajska pot 3. 
Sanirali in pokrpali sta se tudi del ceste Grajska pot in cesta Hermana Debelaka. V makadamski 
obliki se je uredila tudi cesta v Drago. 
 
Skupna planirana vrednost na tem področju znaša  19.472,00 €. Višina porabljenih sredstev iz 
tega področja znaša 19.309,57 €, kar pomeni 99,16 % realizacijo. 
 
 
4.10.    52 – KRAJEVNA SKUPNOST DOL PRI HRASTNIKU 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Dol pri Hrastniku, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za 
splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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. 
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
Globalni cilji: 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevne skupnosti pri razvojnih programih krajevne 
skupnosti, 

- višja kvaliteta življenja v KS, 
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- 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 ceste Borovšak, 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest, 
o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture, 
o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 
o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 
 
Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku je v letu 2014 izvajala dva področja 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, 
postavitev mlaja in organizacija krajevnega praznika) in druge operativne odhodke, v katere je 
vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Velik del sredstev krajevna skupnost nameni 
svečanosti ob praznovanju praznika KS Dol pri Hrastniku in izvedbo tradicionalnega miklavževanja. 
Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku del sredstev nameni tudi za obratovalne stroške prostorov 
krajevne skupnosti. 
Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 3.179,00 € . Porabljenih sredstev iz tega 
programa je bilo 3.032,54 € ali 95,4 %. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
Posodobila se je cesta Borovšak. Vrednost omenjene ceste znaša 19.714,68 € Na območju KS Dol 
pri Hrastniku so se tekoče vzdrževale javne poti v vrednosti 2.135,00 €.  
 
Skupna planirana vrednost na tem področju znaša 22.140,00 €. Višina porabljenih sredstev iz tega 
področja znaša  21.849,68 €, kar pomeni 98,69 % realizacijo. 
 
 
4.11.   53 – KRAJEVNA SKUPNOST MARNO 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Marno, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne 
zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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, v višini 62.594,00 €. 
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Zakonodaja: 
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
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, 
- 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 ureditev okolice doma KS, 
o ureditev fekalne in meteorne kanalizacije v okolici doma KS, 
o posodobitev ceste Zajc, 
o posodobitev cestnih odsekov v KS Marno, 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju 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 skoraj v celoti dosegli planirani cilji, saj so se uspešno izvedla skoraj vsa 
planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. 
V celoti se ni izvedla ureditev okolice doma KS Marno z izgradnjo balinišča, saj je potrebno zaradi 
meritev terena in morebitnih posedkov, nadaljevati z izgradnjo v spomladanskem času. 
Krajevna skupnost  Marno je v letu 2014 izvajala dva področja 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.  
Zaradi povečanja potreb na redni dejavnosti sveta KS, se je tekom leta 318,00 € iz dveh 
proračunskih postavk, in sicer investicijska vlaganja v krajevne ceste in investicijska vlaganja v 
dom KS, namenilo na proračunsko postavko redne dejavnosti. 
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V sklopu investicijskih vlaganj v dom KS Marno, so se sredstva namenila za ureditev okolice doma 
KS Marno, urejanje meteorne in fekalne kanalizacije in sanacijo doma KS (zamenjava ograje, 
barvanje stavbnega pohištva, sanacija fasade). Skupna planirana vrednost v tem programu je 
znašala 27.563,20 €. Sredstva za izgradnjo balinišča z okolico doma so prenesena v leto 2015. 
 
Porabljenih sredstev iz tega programa je bilo 13.671,99 € ali 67,4 %. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, 
pričelo s pripravo projektov za posodobitev načrtovanih investicij. Tako so se posodobile naslednje 
ceste: Zajc, Kovač, Kramar, Mastnak, Kandolf in cesta v naselje Spodnje Marno. 
 
Na območju KS Marno so se tekoče vzdrževale javne poti v vrednosti 469,09  €. 
 
Skupna planirana vrednost na tem področju znaša 66.744,80 €. Višina porabljenih sredstev iz tega 
področja znaša  66.711,07 €, kar pomeni 99,95  %. 
 
 
4.12.    54 – KRAJEVNA SKUPNOST TURJE - GORE 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Turje- Gore, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za 
splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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 
2.455,00 € na letni ravni. 
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
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, 
- 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, 
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o obveščanje o aktivnostih KS na spletni strani občine Hrastnik, 
o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 
o investicijska vlaganja v dom KS Turje- Gore (nakup kaminske peči), 
o posodobitev cestnega odseka Verko, 
o posodobitev cestnega odseka Vičič- Šergan, 
o posodobitev dela ceste JP 622731 Kovk- Kupča vas- Turje, 
o postavitev kandelabrov  
o nabava poškodovanega gola 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju 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 skorajda povsem v celoti dosegli planirani cilji, saj so se uspešno izvedla 
planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. 
Namesto posodobitve dela ceste JP 622731 Kovk- Kupča vas- Turje, se je na podlagi sklepa sveta 
KS, posodobila cesta od LC 12210 do Peklar. 
 
Krajevna skupnost  Turje- Gore je v letu 2014 izvajala tri področja programov in sicer: na področju: 
lokalne samouprav, na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacije in področju 
prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti. 
 
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 klopi, storitve, 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 tudi krajevni praznik, ki poteka v mesecu juniju. 
 
V sklopu namenskih sredstev od najemnine so se sredstva namenila za zamenjavo okna, nakup 
hladilnika, gola, košarkarskih obročev in klopi. 
Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 5.507,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 
programa je bilo 5.521,40 € ali 100,3  %. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, 
pričelo s pripravo projektov za posodobitev načrtovanih investicij. Tako se je namesto delne 
posodobitve  ceste JP 622731 Kovk- Kupča vas- Turje, posodobila cesta od LC 12210 do Peklar. V 
skladu z načrtovanim se je posodobil tudi cestni odsek Verko. Na območju KS Turje - Gore  se je za 
tekoče vzdrževanje javnih poti namenil pesek, ki je bil dostavljen na določene cestne odseke. Poleg 
tega smo v makadamski obliki sanirali enega izmed težjih in zahtevnejših odsekov do Peklarja na 
Kopitniku. 
Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 19.698,00 €. Višina porabljenih sredstev iz 
tega področja znaša  19.692,68 €, kar pomeni 99,99 %. 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
Glavno področje zajema eno proračunsko postavko in sicer: urejanje igrišč. 
Na podlagi sklepa sveta KS se je uredila razsvetljava na športnem igrišču v vrednosti  
2.999,53 €. Planiranih sredstev v ta namen je bilo 3.000,00 €. 
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4.13.   55 – KRAJEVNA SKUPNOST KOVK 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Kovk, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne 
zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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.  
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
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, 
- 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 ceste LK 122091 Turje – Kovk, 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju 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 v celoti dosegli planirani cilji, saj so se uspešno izvedla vsa planirana 
investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. 
 
Krajevna skupnost  Kovk je v letu 2014 izvajala dva področja 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, nakup materiala za beljenje, 
nakup drobnega inventarja in druge operativne odhodke, v katere je vključeno izplačevanje nagrad 
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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 2.095,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 
programa je bilo 1.925,73 € ali 91,9 %. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna. 
Glede na že izdelan projekt za posodobitev lokalne ceste, se je nadaljevala investicija v  
posodobitev ceste LK 122091 Turje- Kovk.  
 
Na območju KS Kovk  se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenilo 533,75 €. 
 
Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 20.542,00 €. Višina porabljenih sredstev iz 
tega področja znaša  20.470,53 €, kar pomeni 99,7 %. 
 
 
4.14.   56 – KRAJEVNA SKUPNOST BOBEN 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Boben, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne 
zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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 
647,00 € na letni ravni. 
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
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, 
- 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, 
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o koordinacija z ostalimi institucijami v Občini Hrastnik, 
o investicijska vlaganja v dom KS Boben, 
o posodobitev ceste Vodep, 
o posodobitev cestnega odseka Senčar Fani, 
o posodobitev cestnega odseka Senčar Vida, 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju 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 skorajda v celoti dosegli planirani cilji, saj so se uspešno izvedla skoraj vsa 
planirana investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS.  
 
Krajevna skupnost  Boben je v letu 2014 izvajala dva področja programov in sicer: na področju: 
lokalne samouprave, na področju prometa in na področju prometne infrastrukture in komunikacije . 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Znotraj glavnega programa na področju lokalne samouprave ima KS proračunske postavke za 
redno dejavnost, investicijska vlaganja v dom KS in namenska sredstva od najemnin. 
 
Sredstva so se namenila za storitve, reprezentanco (organizacija 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. 
 
V sklopu namenskih sredstev od najemnine so se sredstva namenila za investicijska vlaganja v 
dom in okolico. 
 
Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 2.276,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 
programa je bilo 1.930,83 € ali 84,8 %. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, 
pričelo s pripravo projektov za posodobitev načrtovanih investicij. Tako so se posodobili krajši 
cestni odseki, in sicer:  Vodep, Senčar Fani in Senčar Vida. 
 
Na območju KS Boben se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenilo 444,69 €. 
 
Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 24.141,20 €. Višina porabljenih sredstev iz 
tega področja znaša 19.979,74 €, kar pomeni 82,8 %. 
 
 
4.15.     57 – KRAJEVNA SKUPNOST PRAPRETNO 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Prapretno, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za 
splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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 3.220,00 € na letni ravni. 
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Zakonodaja: 
- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
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, 
- 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 posodobitev ceste Prapretno – Lamovšek,  
o posodobitev ceste Plesko – Ojstro, 
o odkup zemljišč v KS Prapretno, 
o sanacija brežine nad cesto Hrastnik – Prapretno, 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju 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 v delno dosegli planirani cilji, poleg tega pa so se kvalitetno izvedle naloge 
za potrebe KS. 
K posodobitvi cesta Plesko – Ojstro se zaradi neurejenega lastništva zemljišča ni pristopilo. odkup 
zemljišč v krajevni skupnosti pa ni bil izveden zaradi bistveno višje zahtevane vrednosti zemljišča s 
strani lastnika, kot je bila cenitvena vrednost. 
 
Krajevna skupnost  Prapretno je v letu 2014 izvajala dva področja 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, reprezentanco in druge operativne odhodke, v 
katere je vključeno izplačevanje nagrad predsednici KS. Poleg tega je krajevna skupnost v letu 
2014 obeležila svoj krajevni praznik.  
Krajevna skupnost Prapretno del sredstev nameni tudi za obratovalne stroške prostorov krajevne 
skupnosti. 
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V sklopu namenskih sredstev od najemnine so se sredstva namenila za čiščenje kanalizacije, 
postavitev stebričkov, dobavo in montažo lamelnih zaves ter rekonstrukcijo in adaptacijo 
infrastrukture. 
 
Skupna planirana vrednost v tem programu je znašala 3.220,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 
programa je bilo 3.078,98 € ali 95,6 %. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, 
pričelo s pripravo projekta za posodobitev načrtovane investicije. Tako se je  
pričelo s posodobitvijo in razširitvijo ceste Prapretno – Lamovšek, ki se je izkazala za bistveno 
zahtevnejšo in dražjo investicijo kot je bilo sprva predvideno. Izdelal se je tudi projekt sanacije 
brežine nad cesto Hrastnik – Prapretno. Ostali dve investiciji se nista izvedli zaradi zgoraj 
navedenih razlogov, poleg tega pa so se vsa sredstva namenila v cesto Prapretno – Lamovšek in 
krpanje ostale cestne infrastrukture. 
Na območju KS Prapretno se je za tekoče vzdrževanje javnih poti namenilo 1.433,00 €. 
 
Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 21.493,00 €. Višina porabljenih sredstev iz 
tega področja znaša  21.227,54 €, kar pomeni 98,8 %. 
 
 
4.16.      58 – KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE- ŠAVNA PEČ 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Krnice- Šavna peč, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek 
za splošne zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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. 
 
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
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, 
- višja kvaliteta življenja v KS, 
- pridobitev sredstev, ki jih delno financira Evropska Unija. 
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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 cesta Mihelič- Halilovič, 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest, 
o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture, 
o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 
o zamenjava obstoječe razsvetljave z ekološko varčnejšo, 
o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 
V preteklem letu se ni dosegel v celoti planirani cilji, saj se niso  izvedla vsa planirana investicijska 
vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za potrebe KS. 
Predvidena cesta Mihelič- Halilovič se ni posodobila, saj je dež v delu trase popolnoma razmočil 
teren, posodobitev ceste pa bi povzročila poškodbe po celotni trasi. Cesta je predvidena za sanacijo 
v letu 2015. 
 
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.  
Iz postavke investicijska vlaganja v krajevne ceste se je zaradi povečanja potreb prerazporedilo 
140,00 € za redno dejavnost sveta KS. Zaradi postavitve kaminske peči se predvideva zmanjšanje 
porabe električne energije, ki služi kot energent pri ogrevanju. 
 
Skupna planirana vrednost v tem programu je 1.574,00 €. Porabljenih sredstev iz tega programa je 
bilo 1.713,71 € ali 108,9 %. Dodatna sredstva so se zagotovila iz proračunske postavke 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
Predvidena cesta Mihelič- Halilovič se ni posodobila, saj je dež v delu trase popolnoma razmočil 
teren, posodobitev ceste pa bi povzročila poškodbe po celotni trasi. Sredstva v vrednosti 
19.360,00 €, so se prenesla v leto 2015, prav tako pa je omenjena cesta pa je predvidena za 
sanacijo v letu 2015. 
 
Na območju KS Krnice- Šavna peč so se tekoče vzdrževale javne poti v vrednosti 683,20 €.  
 
Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 20.000,00 €. Višina porabljenih sredstev iz 
tega področja znaša  500,00 €, kar pomeni 2,7 %. Neporabljena sredstva v vrednosti 19.360,00 € 
so se prenesla v leto 2015. 
 
 
4.17.    59 – KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ 
 
Na podlagi Statuta Občine Hrastnik je na območju Občine Hrastnik ustanovljena krajevna skupnost 
Podkraj, ki ima svoj finančni načrt. Servis storitev opravljajo naslednji oddelki: Oddelek za splošne 
zadeve, Oddelek za prostor, okolje in JGS in Oddelek za proračun in finance. 
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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. 
 
Zakonodaja: 

- Zakon o lokalni samoupravi  
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnem naročanju  
- pravilniki, uredbe. 
 

Pri delu uporablja oddelek še druge predpise, kot sta: Pravilnik o oddaji  javnih naročil (UVZ št. 
6/2011), Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Hrastnik (UVZ 
št. 11/06), Pravilnik o povračilu stroškov predsednikom krajevnih skupnosti in storitev pisanja in 
branja govorov na pogrebnih svečanostih v Občini Hrastnik, s spremembami (UVZ št. 3/05, 29/07). 
 
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, 
- 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 ceste od Kreže Stanko do Kreže Marko, 
o priprava kvalitetnih projektov za posodobitve cest, 
o izbira izvajalcev na področju posodobitve cest, 
o izvajanje koordinacije pri posodobitvah cestne infrastrukture, 
o kvalitetno in pravočasno izvajanje tekočega vzdrževanja cest, 
o zamenjava obstoječe razsvetljave z ekološko varčnejšo, 
o upoštevanje investicijskega plana sveta KS. 

 
V preteklem letu so se v celoti dosegli planirani cilji, saj so se uspešno izvedla vsa planirana 
investicijska vlaganja v krajevni skupnosti in kvalitetno izvedle naloge za  
 
Krajevna skupnost  Podkraj je v letu 2014 izvajala dva področja 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 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 Podkraj 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 2.257,00 €. Porabljenih sredstev iz tega 
programa je bilo 2.080,87 € ali 96,60 %. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
Glavno področje zajema 2 proračunski postavki in sicer: tekoče vzdrževanje javnih poti in 
investicijska vlaganja v krajevne ceste. 
 
V začetku leta se je na podlagi sprejetih načrtov razvojnih programov in veljavnega proračuna, 
pričelo s pripravo projektov za posodobitev načrtovane investicije. Tako se je posodobila cesta od 
Kreže Marko do Kreže Stanko. 
 
Na območju KS Podkraj se je za tekoče vzdrževanje javnih poti se je namenilo 3.545,32 €. 
 
Skupna planirana vrednost na tem področju je znašala 20.000,00 €. Višina porabljenih sredstev iz 
tega področja znaša  19.985,47 €, kar pomeni 99,9 %. 
 
 
5.  Realizacija in obrazložitev realizacije finančnega načrta OH    
    (Račun finančnih terjatev in naložb) 
 
Ni realizacije. 
 
 
6.  Realizacija in obrazložitev realizacije finančnega načrta OH    
    (Račun  financiranja) 
 
43_ODDELEK  ZA  PRORAČUN  IN  FINANCE 
 
Globalni cilji:  
Ø skrb za uravnotežen in zakonit obseg zadolževanja občine  

 
Letni planirani cilji  in rezultati 

o redno poravnavanje zapadlih obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki,  
 

Oddelek za proračun in finance  izvaja v okviru Računa financiranja 1 program:  
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
To področje programske porabe zajema  program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. 
 
2201 – Servisiranje javnega dolga 
Izvaja se en glavni program -  servisiranje javnega dolga, ki vključuje sredstva za odplačilo 
obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov 
financiranja  in upravljanja z javnim dolgom.   
 
- Podprogram 22019001 obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolževanje -  kjer se poravnavajo obveznosti iz naslova odplačila glavnic od dolgoročnih 
kreditov  

 
Na osnovi navedenega je Oddelek za proračun in finance znotraj svojega finančnega načrta  
Računa financiranja za leto 2014 razpolagal z 117.240 evrov proračunskih sredstev, namenjenih 
za odplačila glavnic kreditov, realizacija pa znaša  115.947,96 evrov. Odplačila glavnic po 
posameznih kreditih so razvidna iz Računa financiranja Splošnega dela proračuna. 
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IV.    OBRAZLOŽITEV  NAČRTA  RAZVOJNIH  PROGRAMOV    2014-2017   -  
         REALIZACIJA 2014 
 
 
40 - ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE 
 
OB034-07-0035         Odkupi in odškodnine za posege v prostor 
V letu 2014 je občinska uprava na podlagi Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Hrastnik za leto 2014 realizirala program v pretežni meri.  
 
OB034-06-0075 Nabava opreme 
Za potrebe nemotenega delovanja občinske uprave je bila nabavljena strojna računalniška 
oprema, za delovanje občinske javne blagajne pa urejen prostor v pritličju, vključno s pisarniško in 
računalniško opremo. 
 
OB034-06-0064 Nakup zaščitne in reševalne opreme CZ 
Del sredstev iz proračunske postavke 4007003 smo namenili za obnovo opreme članom enote 
prve medicinske pomoči (sanitetni material, nahrbtnik in torbice za skupinsko prvo pomoč, 
manjkajoči in uničeni deli osebne opreme). Za potrebe usposabljanj ja bil nabavljen tudi vadbeni 
defibrilator. Ravno tako smo za člane občinskega štaba za civilno zaščito dopolnili manjkajočo 
osebno opremo. 
Del sredstev pa je bil namenjen za dopolnitev opreme za izvajanje intervencij ob neurjih in 
poplavah (PVC folija, protipoplavne vreče) ter nabavi dveh zaščitnih oblek za delo z nevarnimi 
snovmi. 
 
OB034-06-0068 Posodabljanje in vzdrževanje gasilskih domov 
Za vzdrževanje gasilskih domov v Gasilski zvezi Hrastnik je bilo namenjenih 3.000€. Za obnovo 
prostorov v PGD Hrastnik-mesto je bilo namenjenih 2.400€, v PGD Dol 300€ in v PGD Turje 300€. 
 
OB034-07-0045 Nakup opreme za gasilske enote 
Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je v letu 2014 razdelil 15.368€ teh sredstev. 
Sredstva požarne takse so bila namenjena za nabavo opreme in sredstev osebne in skupne zaščite 
(cevi, motorne brizgalne črpalke, svetilke in podobno) ter za delo z mladino, strokovno vzgojo in za 
izobraževanje.  
V skladu s programom nabave osebne in skupne zaščitne opreme se je nadaljevalo opremljanje 
prostovoljnih članov operativnih gasilskih enot (zaščitne obleke) v višini 5.000 €. 
 
OB034-12-0003 Gasilski poligon 
Sredstva za izgradnjo gasilskega poligona na Marnem so bila planirana v višini 50.600€, ker se je 
del sredstev prenesel iz leta 2013. Za ureditev zemljišča z vgrajevanjem zemljine in humuziranjem, 
zatravitvijo, izgradnjo kanalizacije za odvodnjavanje, izgradnjo kanalizacije za razsvetljavo, vgradnjo 
robnikov, spodnjega ustroja in grobega asfalta, ureditev brežine……je bilo v letu 2014 porabljenih 
49.717 €. 
 
 
41 -  ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI   IN GOSPODARSTVO 
 
Program investicijskih vlaganj na področju družbenih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva je 
temeljil na evidentiranih potrebah na posameznih področjih in finančnih zmožnostih  v obdobju 
2014 – 2017. V letu 2014 so bila realizirala vsa načrtovana investicijska vlaganja. Na ta način 
nismo v celoti dosegli zastavljene cilje na področju investicijskih vlaganj.  
 
Na področju delovanja lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni  se je izvajal en 
program. 
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OB034-12-0010 RAZVOJNI PROGRAM OH 
V letu 2012 smo pričeli s pripravo Razvojnega programa Občine Hrastnik za obdobje 2014-2020.  
Za pripravo se je na osnovi javnega naročila izbrala za to usposobljena institucija, K&Z d.o.o. iz 
Radovljice. V samo pripravo se je preko organiziranih delavnic vključil širši krog zainteresirane 
javnosti. Ker v letu 2013 še niso bile sprejete nacionalne in regionalne  smernice za novo 
programsko obdobje, dokumenta v letu 2013 ni bilo mogoče dokončno vsebinsko oblikovati. 
Končno besedilo Razvojnega programa občine Hrastnik za obdobje 2014-2020+ je Občinski svet 
obravnaval in sprejel v mesecu maju 2014.   
 
Na področju kmetijstva se je  izvajal naslednji projekt: 
OB034-06-0023 SUBVENCIJE ZA KMETIJSTVO 
Tako kot že vrsto let so se tudi v letu 2014 zagotavljala sredstva za subvencije za kmetijstvo, ki 
imajo v pretežni meri značaj državnih pomoči. Subvencije so se dodeljevale na podlagi javnega 
razpisa in so se v pretežni meri namenile za naložbe posodabljanje kmetijskih gospodarstev – 
primarna proizvodnja (6 dodeljenih subvencij). Dodeljena je bila tudi ena subvencija za naložbo v 
dopolnilno dejavnost. Za subvencije za kmetijstvo so se namenila sredstva v višini  19.283  €. 
 
Na področju gospodarstva se je načrtovala realizacija naslednjih dveh projektov: 
OB034-06-0016 SUBVENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO 
Pomemben dejavnik za razvoj malega gospodarstva je tudi vključevanje lokalne skupnosti v ta 
razvoj. Na osnovi javnega razpisa so se v letu 2014 zagotavljala sredstva za subvencioniranje 
naložb v prostore in opremo za opravljanje dejavnosti, izobraževanje podjetnikov in njihovih 
zaposlenih, odpiranje novih delovnih mest, delovanje združenj na področju podjetništva in 
financiranje delovanja podjetniškega krožka na OŠ n. h. Rajka. Za te namene so bila v letu 2014 
porabljena sredstva v višini 33.187 €.  
 
OB034-12-0013 PODJETNO ZASAVJE 
Operacija Podjetno Zasavje je  v letu 2014 izvajal  RCR do.o., zajemala pa je dva javna razpisa za 
naj poslovno idejo, vključevanje nosilcev poslovnih idej v usposabljanje in izdelavo poslovnega 
načrta, izvedbo delavnic z različnimi temami s področja podjetništva, individualna svetovanja na 
temo razvojna podjetniške ideja, vzpostavitev enotne mreže Zasavskega  gospodarstva za skupen 
nastop na tujih trgih in izdelavo podjetniškega spletnega portala »Podjetno Zasavje. Realizacija 
operacije je bila sofinancirana s strani sredstev EU (ESRR) v višini 216.495 € in sredstev vseh treh 
občin v višini 18.090 € s strani vsake občine. 
 
Na področju turizma se je načrtovala realizacija naslednjega projekta: 
OB034-11-0028  SOFINAMCIRANJE MEDOBČINSKEGA TIC-A 
Vključitev v sofinanciranje regijskega projekta »Sofinanciranje medobčinskega TIC« izhaja iz regijske 
operacije Natura  - turistične zanimivosti Zasavja (kazalnik: 1 delovno mesto). V roku treh let 
izvajanja operacije je bilo potrebno zagotoviti 1 delovno mesto za obdobje 5 let. Nosilec operacije je 
Občina Trbovlje, partnerici sta ostali zasavski občini. To delovno mesto se zagotavlja od decembra 
2011 v Mladinskem centru Trbovlje, tako kot je bilo prvotno dogovorjeno, da se zaposlitev izvede v 
okviru že obstoječe ustanove (obrazložitev v posebnem delu proračuna).  
 
Na stanovanjskem področju se je načrtovala realizacija naslednjega  projekta: 
OB034-06-0069  PRENOVA STANOVANJ 
Zaradi omejenih finančnih možnosti (razpoložljiva sredstva so vezana le na prihodke, ki jih občina 
pridobiva iz naslova najemnin za stanovanja tudi v letu 2014 ni bilo omogočeno pridobivanje novih 
stanovanj. Razpoložljiva sredstva so se  namenjala le za najnujnejše investicijsko vzdrževalna dela 
in izboljšave stanovanj.   
V dogovoru z upravniki stanovanj so se razpoložljiva sredstva v pretežni meri namenila za    
sanacijo sanitarnih prostorov,  obnovo električnega omrežja in zamenjavo stavbnega pohištva. 
S sredstvi v višini 82.872 € so se v letu 2014 izvršila naslednja investicijska vlaganja: 

- celovita sanacija električne instalacije v 5 stanovanjih in delna sanacija električne 
instalacije v 8 stanovanjih,   

- celovita obnova 1 stanovanja, 
- obnova 6 kopalnic,  
- zamenjava stavbnega pohištva  v 2  stanovanjih, 
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- delna obnova   6  stanovanj. 
Prav tako so bile poravnane tudi obveznosti za: 
- namestitev izolativne fasade stanovanjskega objekta Cesta 1. maja 69, v katerem je občina 
lastnik 10 stanovanj ali 36,71 % celotnega objekta.) in 
- namestitev izolativne fasade in obnove strehe na objektu Novi Log 18, v katerem je občina 
lastnica 3  stanovanj. Neporabljena sredstva so se kot namenska sredstva prenesla v leto 2015. 
 
Na področju zdravstva so se realizirali naslednji projekti: 
 
OB034-06-0053 OBNOVA PROSTOROV ZDRAVSTVENEGA DOMA 
S sredstvi v višini 5.198 € so se obnovila tla v prostorih dveh ambulant Zdravstvenega doma 
Hrastnik. 
 
OB034-13-0001 NAKUP DEFIBRILATORJA ZA ZD HRASTNIK  
Občina Hrastnik se je v letu 2013 prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za prijavo predlogov 
investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za leti 
2013 in 2014 za nabavo defibrilatorja za potrebe izvajanja nujne medicinske pomoči v 
Zdravstvenem domu Hrastnik, z namero, da se nakup defibrilatorja realizira v letu 2014. Prijava na 
razpis je bila uspešna, Ministrstvo pa je odobrilo sofinanciranje nabave v višini 15.911,00 €. 
 
Celotna vrednost  nabave je znašala 26.173,64 €, razliko v višini 2.307,64 je zagotovil Zdravstveni 
dom Hrastnik iz lastnih sredstev, tako, da so bili viri financiranja sledeči:  
 
Ministrstvo za zdravje            15.911,00 € 
Občina Hrastnik                       7.955,00 € 
Zdravstveni dom Hrastnik        2.307,64 €  
SKUPAJ                                 26.173,64 € 
 
OB034-14-0003 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME KONCESIONARJEV 
Sredstva v višini 1.588 € so se namenila za nabavo aparata za kontrolo vida in prevozno svetilko za 
pediatrično ambulanto. 
 
OB034-13-0004 SOFINANCIRANJE NOVE LEKARNE NA IZLAKAH 
S sredstvi višini 11.184,00€ se je poravnala obveznost občine Hrastnik za nakup prostorov nove 
lekarne na Izlakah. Realizacija projekta je nižja, saj so se novi prostori zagotovili z odkupom 
poslovnih prostorov od NLB d.d. in ne z prvotno načrtovano izgradnjo prizidka k Domu starejših 
občanov Polde Eberl Jamski. Sredstva za adaptacijo kupljenih prostorov pa bodo zagotovile 
Zasavske lekarne Trbovlje v letu 2015.  
 
OB034-13-0009 NAKUP MEDICINSKE OPREME 
S sredstvi v višini 3.325,22 € sta se nabavila 2 zunanja avtomatska defibrilatorja, ki bosta 
nameščena v letu 2015. Realizacija nabave je nižja, zaradi nižje dosežene cene nabave od 
načrtovane. 
 
Na področju športa je bil realiziran naslednji projekt: 
 
OB034-06-0061 PRENOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV 
Sredstva v skupni višini 8.300 €  so se  namenila za  dobavo in zamenjavo akumulatorja tople 
sanitarne vode v glavni toplotni postaji v Športni dvorani v Hrastniku in zamenjavo strešnega okna v 
ŠD Dolanka. 
 
Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so bila realizirana investicijska vlaganja v: 
 
OB034-10-0009 ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DOLINCA 
Prijava projekta na 6. poziv za evropska sredstva iz naslova »Razvoj regij« v decembru 2012 je bila 
uspešna. Sklep MGRT je bil pridobljen v aprilu 2013, sofinancerska pogodba pa podpisana v juniju 
2013. Po končanih postopkih javnega naročanja in izbiri izvajalcev del  je družba RUDIS Trbovlje 
začela z energetsko sanacijo Vrtca Dolinca v juliju 2013.  
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Investicija je zajemala izgradnjo prizidka, s katerim se je zagotovila predpisana površina igralnih 
površin na otroka v višini 3m2, nadkritje dveh zunanjih atrijev ter celovito energetsko sanacijo 
stavbe (zamenjava stavbnega pohištva, izolacija fasade, izolacija tal z vgradnjo talnega ogrevanja v 
igralnicah, vgradnja prezračevalnega sistema z rekuperacijo, vgradnja sistema solarnih kolektorjev 
za pripravo sanitarne tople vode ter nove toplotne postaje, prenova elektro in strojnih instalacij). Pri 
izvajanju del je bilo, zaradi spremenjenih okoliščin za katere v času sklepanja pogodbe niti izvajalec 
niti investitor nista mogla vedeti, potrebno izvesti nekatera dodatna dela zaradi spremenjene 
zakonodaje in zahtev soglasodajalcev in tudi naročnika. Ta dela niso bila predmet osnovne 
pogodbe in je bilo zanje potrebno skleniti aneks k pogodbi. Vrednost teh del je znašala 52.238,42 
€, kar predstavlja 6,8 % pogodbene vrednosti. Planirana in realizirana finančna konstrukcija 
operacije po virih sredstev je razvidna iz spodnje tabele. Dela na energetski sanaciji vrtca Dolinca 
so bila končana v mesecu avgustu 2014, uporabno dovoljenje pa je bilo pridobljeno 1.9.2014. 
 
VIR FINANCIRANJA NAČRTOVANO delež DEJANSKO REAL. delež 
MGRT EU 572.603,57 71 566.656,20 66 
OBČINA H. proračun 235.777,95 29 294.066,44 34 
SKUPAJ  808.381,52 100 860.722,64 100 
 
Na področju osnovnega šolstva so se izvajali trije projekti in sicer: 
 
OB034-07-0029 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PROSTOROV OŠ N.H. RAJKA 
S sredstvi v višini 2.172 €  so se  realizirala  dela na fiksiranju stropov v učilnicah razredne stopnje 
šole v Hrastniku. 
 
OB034-09-0002 ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKIH OBJEKTOV 
Projekt »Energetska sanacija objektov OŠNH Rajka Hrastnik«  se sofinancira iz Kohezijskega sklada 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska 
sanacija javnih stavb«.  
Energetska sanacija šolskih objektov osnovne šole v Hrastniku se bo izvajala v letih 2014 in 2015, 
večinoma med šolskimi počitnicami.  
Pri izvedbi postopkov za izbiro izvajalcev del po ZJN je bila kot najugodnejša izbrana ponudba AJM 
okna-vrata-senčila d.o.o. Pesnica s podizvajalci v vrednosti 1.450.477,26 €. 
Dela so v letu 2014 potekala od 21.5.2014 do začetka šole, v letu 2015 pa bodo končana do 
15.8.2015. V letu 2014 je v celoti prenovljen Trakt C (nižja stopnja), trakt B (povezava med starim 
in novim delom) ter delno novejši del šole Trakt A. Vgrajena je nova glavna toplotna postaja in 
podpostaja v traktu A. V letu 2015 pa se bo dokončala ureditev trakta A ter šolska telovadnica. 
Vrednost realiziranih del v letu 2014 znaša 918.466,23 €, kar je po vrstah del razvidno iz spodnje 
tabele. 
 
DELA konto 2014 TRAKT B + C+ pol A - realizacija 

    uprav. Str 
Neupravičen 
Stroški 

EU 85% 
uprav. st 

OH 15% 
uprav. st DDV 22 % OH skupaj SKUPAJ 

GOI dela 420402 549.688,40 96.800,73 467.235,14 82.453,26 142.227,61 321.481,60 788.716,74 
toplotna 
postaja 420402   80.635,86     17.739,89 98.375,75 98.375,75 

elektro dela 420402   11.157,18     2.454,58 13.611,76 13.611,76 
projektantski 
in tehnični 
nadzor 420801 12.238,00   10.402,30 1.835,70 2.692,36 4.528,06 14.930,36 
koordinacija in 
varstvo pri 
delu 420801   780,00     171,60 951,60 951,60 

informiranje 420899   1.541,00     339,02 1.880,02 1.880,02 

SKUPAJ   561.926,40 190.914,77 477.637,44 84.288,96 165.625,06 440.828,79 918.466,23 
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OB034-14-0002 PRENOVA STREHE NA OŠ NH RAJKA 
Vzporedno z energetsko sanacijo pa je potekala tudi prenova strehe, ki jo v celoti občina financira 
iz občinskega proračuna. Dela izvaja Krovstvo Mlakar d.o.o. Domžale. Pogodbena vrednost 
sanacijskih del znaša 175.947,94 €. Dela morajo biti končana najkasneje do 15.8.2015. V letu 
2014 je prenova strehe sledila sanaciji posameznih traktov šole zaradi tehnološko povezane 
izvedbe del, zato pa je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sanacijo strehe v višini 
69.122,31 €. Sredstva so bila na voljo na isti proračunski postavki, saj so bila dela na energetski 
sanaciji oddana za nižjo vrednost od predvidene. Finančna realizacija na projektu sanacija strehe je 
bila v 2014 skupaj 119.122,31 €. 
 
 
42 - ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
 
Program naložb na področju prostora, okolja in infrastrukture je temeljil na že pričetih in izvedbi 
nekaterih novih projektov. Poudarek je na izvajanju projektov sofinanciranih s sredstvi EU. 
Po posameznih področjih so bili realizirani naslednji projekti: 
 
Na področju prometa, prometne infrastrukture in komunikacij so se izvajali naslednji projekti: 
 
OB034-06-0048 ODBOJNE OGRAJE, PLOČNIKI, RAZSVETLJAVA 
V okviru te postavke so bila sredstva namenjena za popravila in namestitev varnostnih ograj v 
območju naselja »Abeceda«, na stopnišču pri športni dvorani na Logu, zamenjavi kupol na 
avtobusnih postajališčih, izdelavi varovalne ograje na otroškem igrišču na Dolu, vzdrževanju ograje 
na pešpoti do Glasbene šole, popravilu varovalne ograje pri Log 3, izdelavi klančin za invalide, 
ograditvi območja vodnega zbiralnika Bedene, namestitvi varovalne ograje zunanjega fitnesa, 
namestitvi odbojnih ograj na cesti Podkraj – Radeče, na cesti v Krnice in v Čečah. Realizacija v letu 
2014 je znašala 25.663,90 €.  
 
OB034-11-0025 UREJANJE MESTNEGA JEDRA HRASTNIK-LOG-MONTIGNY 
V letu 2012 je bil objavljen 6. razpis v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov v obdobju 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, na katerega smo prijavili  
nadaljevanje urejanja mestnega jedra in sicer območje od upravne stavbe občine Hrastnik, cesto 
proti Sijaju, abecedi in nadaljevanje proti Montignyju, kjer bo območje urejanja zaključeno. V okviru 
projekta je načrtovana posodobitev cestne površine vključno z vsemi komunalnimi vodi, ureditev 
križišča pri »Malovrhovi hiši«, ureditev peščevih in zelenih površin, itd. V okviru postavke je bila v 
letu 2012 v vrednosti 29.040,00 € zagotovljena PZI projektna in investicijska dokumentacija. 
Sklep MGRT je bil pridobljen v aprilu 2013, sofinancerska pogodba pa podpisana v juniju 2013. Po 
končanih postopkih javnega naročanja je bila za izvajalca GOI del izbrana družba AGM Nemec 
d.o.o. za pogodbeno vrednost 954.476,73 €. Izvajalec je začel z izvajanjem del v juliju 2013. V letu 
2013 je bilo urejeno območje od lipe do SIJAJA ter od Log 29 do Vrtca Dolinca. Vrednost naložbe v 
letu 2013 je znašala 372.745,15 €. S spremembo dinamike sofinanciranja so se neizkoriščena 
sofinancerska sredstva prenesla v leto 2014, kar je bilo v decembru 2013 potrjeno z aneksom k 
pogodbi.  V letu 2014 se je urejala cesta od Sijaja do abecede vključno s pilotno steno ter obe 
križišči pri abecedi. Projekt je bil gradbeno dokončan v avgustu 2014, končni zahtevek pa izstavljen 
29. septembra 2014. Planirana in realizirana finančna konstrukcija operacije po virih sredstev je 
razvidna iz spodnje tabele. 
 
VIR FINANCIRANJA NAČRTOVANO delež DEJANSKO REAL. delež 
MGRT EU 750.502,28 71 707.286,26 68 
OBČINA H. proračun 309.030,34 29 324.991,12 32 
SKUPAJ  1.059.532,62 100 1.032.277,38 100 
 
OB034-14-0001 UREJANJE MESTNEGA JEDRA HRASTNIK: NOVI LOG 
Občina Hrastnik je na 8. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015  prijavila 
projekt »Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log«. Prijava je bila pravočasna in uspešna. Sklep o 
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odobritvi nepovratnih sredstev Občini Hrastnik je MGRT izdal 14.9.2014. Izvedba mora biti 
dokončana do 30.9.2015. Postopki za izbiro izvajalca GOI del in dobavitelja opreme so bili 
dokončani že pred prijavo na razpis, ker je bil to eden izmed razpisnih pogojev, zato je bila pogodba 
z izvajalcem GOI del AGM Nemec d.o.o. v vrednosti 466.369,65 € podpisana takoj po pridobitvi 
sklepa MGRT. Izvajalec del je bil uveden v delo 26.9.2014. V letu 2014 je bilo tako v okviru 
projekta dokončano novo parkirišče na platoju nad bazenom in urejen plato z napravami za zunanji 
fitnes v podaljšku tribun na nogometnem igrišču. Finančna realizacija v letu 2014 znaša 
126.680,09 €. Ostala s projektom predvidena dela se bodo izvajala v letu 2015. 
 

Urejanje mestnega jedra Hrastnik : Novi Log       

konto namen uprav.str. dir.sp.85% obč.p.15% DDV, PD OH skupaj SKUPAJ 

420899 informiranje 873,00 742,05 130,95 192,06 323,01 1.065,06 

420804 invest. P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

420804 PGD/PZI 9.780,00 8.313,00 1.467,00 2.151,60 3.618,60 11.931,60 

420804 PID, geodezija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

420801 proj., geo nad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

420801 nadzor + VPD 1.082,40 920,04 162,36 238,13 400,49 1.320,53 

  oprema 16.024,59 13.620,90 2.403,69 3.525,41 5.929,10 19.550,00 

420402 GOI dela 74.076,15 62.964,73 11.111,42 16.296,75 27.408,17 90.372,90 

  SKUPAJ 101.836,14 86.560,72 15.275,42 22.403,95 37.679,37 124.240,09 
 
 
OB034-08-0009 REKONSTRUKCIJA R1 221 ODSEK RINALDO – KAMNOLOM 
Investitor je DRSC Ljubljana. Občina je v letu 2011 v skladu s projektantsko oceno zagotovila v 
proračunu 123.640 € sredstev za financiranje občinske infrastrukture (vodovod, javna razsvetljava) 
za 2. Fazo rekonstrukcije od Ravnikarjevega mostu do odcepa Korbar. Za projektno dokumentacijo 
je bilo porabljenih 17.940,00 €, do izvedbe del v poletnih mesecih  pa ni prišlo zaradi težav DRSC 
pri zagotovitvi državnih sredstev. V novembru 2011 je bil sklenjen sofinancerski sporazum, ki je 
predvideval izvedbo v letu 2012 oz. v skladu s proračunskimi možnostmi. Tudi v letu 2012 se 
gradnja začela, izvedena je bila le uvedba v delo. Spomladi 2013 so se dela začela izvajati. 
Dinamika izvajanja je bila opredeljena v sodelovanju s Svetom KS, saj brez zapore ceste dela ne bi 
mogla potekati. Dela na celotnem odseku 2. Faze so bila gradbeno zaključena v 2013, dinamika 
plačil pa sega tudi delno v 2014. V letu 2013 je bilo v izgradnjo mostu in javne razsvetljave ter 
plačilo nadzora vloženo 37.238,63 €, razlika po obračunu del v višini 41.555,61 € pa je bila 
poravnana v letu 2014. 
 
Na področju varovanja okolja in naravne dediščine so se izvajali naslednji projekti: 
 
OB034-06-0046 IZGRADNJA REGIJSKE DEPONIJE UNIČNO 
Projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje se nadaljuje tudi v letu 2014. 
Občina Hrastnik v imenu vseh občin nastopa kot investitor. V letu 2010 so bili izvedeni in v letu 
2011 dokončani postopki javnega naročanja za gradnjo, nadzor in komuniciranje z javnostmi za 
kar so podpisane tudi pogodbe z izvajalci. 
V letu 2014 je bila zgrajena sortirnica, del dostopne ceste ter manjkajoče infrastrukture centra, na 
Neži v Trbovljah pa dokončan center za ravnanje z gradbenimi odpadki. Projekt je sofinanciran iz 
kohezijskih skladov EU in mora biti zaključen do konca leta 2015. Realizacija v letu 2014 je 
znašala 385.513,22 €. 
 
OB034-12-0009 OBNOVA IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V GJS-ODPADKI 
Občina je s pogodbo prenesla infrastrukturo v upravljanje javnemu podjetju CEROZ. Del sredstev 
najemnine je namenjen vzdrževanju infrastrukture za zagotovitev kvalitetnega izvajanja 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. 
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OB034-08-0010 IZVEDBA KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV 
Hkrati z gradnjo primarnega in sekundarnega kolektorskega omrežja so se že v letih 2009, 2010, 
2011, 2012 IN 2013 gradili tudi priključki izven cestnega telesa, ki niso bili del projekta Izgradnje 
CČN in kolektorskega omrežja ter obnavljala komunalna infrastruktura na odsekih gradenj. V letu 
2014 smo izvajali priključke na že zgrajenem delu kanalizacijskega omrežja in hkrati zagotovili tudi 
obnovo komunalne infrastrukture na teh območjih. Aktivnosti in gradnja priključkov se intenzivno 
načrtuje s ciljem čimvečjepriključenosti na centralni sistem čiščenja odplak. Izvedeni priključki 
pomenijo približevanje cilju priključiti 88 % prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja na CČN. 
 
OB034-10-0002 OBNOVA IN INV. VLAGANJA V GJS-RAVNANJE Z ODP. VODO 
Občina je s pogodbo prenesla izvajalcu gospodarske javne službe infrastrukturo (kanalizacijski 
sistem) za izvajanje gospodarske javne službe. Sredstva najemnine so namenjena obnovi in 
dograditvi infrastrukture, kar dolgoročno zagotavlja kvalitetno izvajanje javne službe. V postopkih 
priključevanja gospodinjstev na centralno čistilno napravo je bilo ponekod potrebno dograditi 
sekundarne sisteme oziroma jih obnoviti. 
 
OB034-13-0005 SUBVENCIJE CEN ODVAJANJA ODPADNIH VODA 
Sredstva v višini 97.328,45€ so bila porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne 
službe odvajanja komunalne odpadne vodeza obdobje december 2013 do november 2014, v 
skladu s Sklepom o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne 
odpadne vode, št. 354-26/2010, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 10. redni seji 
dne 22. 12. 2011, ter Sklepom o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2014, št. 354-24/2014, ki ga je 
Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 28. redni seji dne 29.5.2014.  
 
OB034-13-0005 SUBVENCIJE CENČIŠČENJA ODPADNIH VODA 
Sredstva v višini 71.636,49€ so bila porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne 
službe čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje december 2013 do november 2014v delu, ki 
se nanaša na ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o 
subvencioniranju cene storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, št. 
354-26/2010, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 18. redni seji dne 20. 12. 2012,  
Sklepa o subvencioniranju cene storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne 
vode, št. 354-26/2010, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 25. redni seji dne 23. 12. 
2013, ter Sklepa o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja na območju Občine Hrastnik v letu 2014, št. 354-24/2014, ki ga je Občinski svet 
Občine Hrastnik sprejel na 28. redni seji dne 29.5.2014. 
Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so se izvajali 
naslednji programi: 
 
OB034-06-0036  PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
Tudi v letu 2014je predstavljalo nadaljevanje postopka priprave Občinskega prostorskega načrta  
težiščno nalogo. Realizacija v višini 39.719,35 € predstavlja plačilo stroškov priprave podatkov za 
namen uvedbe davka na nepremičnine (namenska raba, zemljišča za gradnjo stavb,…) ter 
prostorske dokumentacije.  

 
OB034-07-0034 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
Pri izdelavi projektne dokumentacije smo sledili zastavljenim ciljem v sprejetem proračunu in 
načrtu razvojnih programov.  
 
OB034-09-0004  OBNOVA 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. 
OB034-13-0005 SUBVENCIJE CEN OSKRBE S PITNO VODO 
Sredstva v višini 58.732,61 € so bila porabljena za subvencioniranje cene gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo za obdobje december 2013 do november 2014 v delu, ki se nanaša na 
ceno uporabe gospodarske javne infrastrukture (omrežnina), na podlagi Sklepa o subvencioniranju 
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cene storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, št. 355-5/2010, ki ga je Občinski svet 
Občine Hrastnik sprejel na 18. redni seji dne 20. 12. 2012, Sklepa o subvencioniranju cene 
storitve gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, št. 355-5/2010, ki ga je Občinski svet 
Občine Hrastnik sprejel na 25. redni seji dne 23. 12. 2013, ter Sklepa o subvencioniranju cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju Občine Hrastnik v 
letu 2014, št. 354-24/2014, ki ga je Občinski svet Občine Hrastnik sprejel na 28. redni seji dne 
29.5.2014. 
 
OB034-06-0043 ODKUPI IN OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ SPODNJE MARNO 
V letu 2014 smo nadaljevali z odkupi zemljišč, potrebnimi za gradnjo komunalne infrastrukture in 
stanovanjskih objektov ter gradnjo komunalne infrastrukture za objekte, ki so že zgrajeni. 
 
OB034-10-0003 OBNOVA IN INVESTICIJSKA VLAGANJA V GJS POKOPALIŠČE 
Sredstva najemnine, ki jo izvajalec gospodarske javne službe plačuje občini za infrastrukturo dano 
v najem, so bila namenjena zagotavljanju potrebnega standarda objektov in infrastrukture na 
pokopališču, za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe. 
 
50 - KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK 
 
OB034-09-0017 Pešpoti v KS Rudnik 
OB034-11-0006 Cesta do Novi dom 17 
OB034-12-0014 Cesta do Veličkova cesta 14 
 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti Rudnik sta se v letu 2014 posodobili cesta do Novi dom 17, 
v vrednosti 6.598,00 € in  cesta do Veličkove ceste 14, v vrednosti 7.527,00. Posodobila se je tudi 
pešpot Veličkova cesta – Novi log, v vrednosti 3.531,00 €. 
 
51 - KRAJEVNA SKUPNOST STEKLARNA  
 
OB034-12-0016 LK 122671 Grajska pot – Grad- Sinet 
OB034-13-0012 Investicijska vlaganja v prostore KS Steklarna 
 
Na podlagi sklepa krajevne skupnosti Steklarne se je v letu 2014 pričelo z izdelavo projekta PZI za 
posodobitev ceste od DC 224 do Grajska pot 3, v vrednosti 6.500,00 €, ter sanacijo in  krpanje 
dela ceste na Grajski poti in na Cesti Hermana Debelaka. 
V sklopu investicijskih vlaganj v prostore KS Steklarna, se je investiralo v nakup gasilskih klopi, 
poštnega nabiralnika in klima naprave, v vrednosti 1.734,00 €. 
 
52 - KRAJEVNA SKUPNOST DOL PRI HRASTNIKU 
 
OB034-11-0041 Cesta Borovšak 
Na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti Dol pri Hrastniku se je v letu 2014 posodobila cesta 
Borovšak, v vrednosti 19.715,00 €. 
 
53 - KRAJEVNA SKUPNOST MARNO 
 
OB034-06-0018  Posodobitev cestne infrastrukture v KS Marno 
OB034-07-0079 Investicijska vlaganja v dom KS Marno 
OB034-12-0026 Okolica doma KS Marno  
OB034-11-0017  Cesta Zajc 
 
V skladu z dogovorom sveta KS Marno so se posodobile naslednje investicije:  
Cesta Zajc v vrednosti 21.785,00 €, v sklopu posodobitve cestne infrastrukture (cesta Kovač, cesta 
Kramar, cesta Mastnak, cesta Kandolf in cesta v naselje Spodnje Marno), v skupni vrednosti 
44.457,00 € 
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Investicijska vlaganja v dom KS so se namenila za zamenjavo ograje na domu KS, barvanje 
stavbnega pohištva in sanacijo dela fasade. V sklopu ureditve okolice doma KS se je uredila 
meteorna in fekalna kanalizacija ter uredila neposredna okolica doma v vrednosti 6.475,00 €. 
 
54- KRAJEVNA SKUPNOST TURJE - GORE 
 
OB034-07-0013 Ureditev doma KS 
OB034-13-0011 Igrišče KS Turje 
OB034-11-0019 Posodobitev cestnega odseka Verko  
 
Na podlagi sklepa sveta KS Turje – Gore se je posodobila cesta Verko in Cesta od LC 12210 do 
Peklar. Uredila se je tudi razsvetljava na športnem igrišču v Turju in dobavil rokometni gol, v skupni 
vrednosti 3.793,00 €, poleg tega pa se je zamenjalo okno v domu KS, dobavil hladilnik, dobavile so 
se klopi, in sicer v okviru investicijskih vlaganj v dom KS, v vrednosti 2.280,00 €. 
 
55 - KRAJEVNA SKUPNOST KOVK 
 
OB034-09-0045 Cesta LK 122091 Turje- Kovk 
OB034-07-0015  Ureditev doma KS 
Na podlagi sklepa sveta Krajevne skupnosti Kovk, se je nadaljevala posodobitev lokalne ceste LK 
122091 Turje- Kovk v vrednosti 19.937,00 €. 
 
56 - KRAJEVNA SKUPNOST BOBEN 
 
OB034-07-0064 Investicijska vlaganja v dom  
OB034-11-0038 Cesta Vodep 
OB034-13-0019 Cestni odsek Senčar Fani 
OB034-13-0020 Cestni odsek Senčar Vida 
 
Na podlagi sklepa sveta Krajevne skupnosti Boben so se sredstva v sklopu investicijskih vlaganj v 
dom KS, namenila za ureditev okolice doma KS. Posodobili so se krajši cestni odseki, in sicer: 
Vodep, v vrednosti 7.822,00 €, Senčar Fani, v vrednosti 6.846,00 € in Senčar Vida, v vrednosti 
4.572,00 €. 
 
57 - KRAJEVNA SKUPNOST PRAPRETNO 
 
OB034-07-0069 Investicijska vlaganja v dom KS  
OB034-11-0040 Cesta Prapretno - Lamovšek 
 
V skladu z razvojnimi cilji sveta KS Prapretno, se je investiralo v dom KS, in sicer so se sredstva 
namenila za nabavo stebričkov in lamelnih zaves. Zaradi večjih potreb na cestnem odseku 
Prapretno- Lamovšek (oporni zid, drenaža…), so sredstva na podlagi sklepa sveta KS namenila za 
omenjeno cesto, in sicer iz namenskih sredstev od najemnine.  
 
58 - KRAJEVNA SKUPNOST KRNICE – ŠAVNA PEČ 
 
OB034-07-100 Cesta Mihelič – Halilovič 
Na podlagi sklepa sveta KS so se sredstva namenila za izdelavo PZI za cesto Mihelič- Halilovič. 
Gradbena dela se zaradi razmočenega terena niso pričela, saj bi pričetek posodobitve ceste 
povzročil poškodbe po celotni trasi. Neporabljena sredstva v višini 19.360,00 €, so se prenesla v 
leto 2015. 
 
59 - KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ 
 
OB034-09-0047 Cesta od Kreže Stanko do Kreže Marko  
Na podlagi sklepa sveta KS se je dokončno posodobila cesta od Kreže Marko do Kreže Stanko, v 
vrednosti 19.615,00 €. 
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V.      POROČILO  O  UPRAVLJANJU  DENARNIH  SREDSTEV   SISTEMA   
         ENOTNEGA  ZAKLADNIŠKEGA  RAČUNA 
 
V  enotni zakladniški račun  so vključeni računi pravnih oseb javnega prava: 
 

Proračun občine Hrastnik                                               
Zdravstveni dom Hrastnik                                               
OŠ NH Rajka                                                                   
Glasbena šola Hrastnik                                                                   
KRC Hrastnik                                                                   
Vrtec Hrastnik                                                                   
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik                                                     
Mladinski center Hrastnik 
 
V skladu z določili Zakona o javnih financah je upravljavec enotnega zakladniškega računa občine 
Oddelek za proračun finance. Na osnovi določil 3. člena Pravilnika o vodenju računovodskih 
evidenc upravljanja denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa ( UVZ št. 120/2007, 
81/2009 in 95/2011)  od 1.1.2008 dalje  upravljavec sredstev sistema EZR vodi ločene poslovne 
knjige, pri čemer izdela tudi ločeno računovodsko poročilo, ki ga predloži na AJPES in ga vključi v 
prilogo zaključnega računa proračuna ter tudi ločeno premoženjsko bilanco. 
 
A/  Izkaz  prihodkov in odhodkov 

Z  ukinitvijo žiro računov zavodov in proračunov pri Agenciji za plačilni promet  in odprtjem 
transakcijskih računov pri Banki Slovenije so bile vzpostavljene občinske zakladnice.  Občinsko 
zakladnico sestavljajo vsi transakcijski računi zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,  ter račun 
proračuna.  Občinska zakladnica gospodari s sredstvi celotne zakladnice le v smislu nočnega 
deponiranja viškov sredstev, medtem ko z depoziti znotraj zakladnice ne posluje.   
 
Prihodki 
Z Unicredit banko Slovenije d.d. je podpisana pogodba o nočnem deponiranju, na osnovi katere se 
ostanki na vseh računih zavodov in proračuna ob 16.00 uri popoldan prenesejo na poslovno banko 
Unicredit  in zjutraj ob 8.30 nazaj na račune.  Obresti Unicredit banka Slovenije enkrat  mesečno 
nakaže na zakladniški podračun, Uprava za javne prihodke pa potem z le-tega na račune 
posameznih zavodov skladno z višino vplačanih  depozitov.   
V letu 2014 je bilo iz naslova nočnih depozitov za celotno zakladnico  realiziranih   2.721,28            
evrov prihodkov.  
 
Odhodki 
V letu 2014 je bilo proračunu in javnim zavodom, ki so vključeni v EZR,  nakazanih  2.387,85             
evrov obresti iz naslova nočnih depozitov,  331,95 evrov pa je bilo na osnovi pravilnika s sklepom 
župana nakazano v proračun občine iz naslova presežka iz leta 2013 (stanje na skladu).  Tako je 
zakladnica v letu 2014 realizirala  2.719,80  evrov odhodkov.  
Prenakazilo obresti na posamezne transakcijske podračune  znaša  2.387,85 € in sicer na: 
 

Proračun občine Hrastnik                                                    1.107,96 € 
Zdravstveni dom Hrastnik                                                 713,83 € 
OŠ NH Rajka                                                                     217,77 € 
Glasbena šola                                                                      41.56 € 
KRC Hrastnik                                                                       32,07 € 
Vrtec Hrastnik                                                                           178,06 € 
Knjižnica A.S. Hrastnik                                                               59,16 € 
Mladinski center Hrastnik                                                          37,44 € 
S K U P A J                                                                            2.387,85 € 

 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša  1,48 €. 
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B/  Bilanca stanja 
 
AKTIVA 
Občinska zakladnica v okviru AKTIVE ne evidentira dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, 
temveč le kratkoročna sredstva in sicer: 
 
Razred 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah:  po stanju 31.12.2014  se 
evidentira  804.633,12 evrov sredstev, iz tabele pa je razviden tudi skupni letni promet. 
 
 
Konto 

 
Naziv konta 

 
breme 

 
dobro 

 
Sa  31.12.2014 

1110 Nočni depoziti – na zakl. podračunu 109.738.223,20 108.933.590,88 804.632,32 
1100 Stanje na računu Z PEZR 109.740.611,85 109.740.611,05 0,80 
1109 Denarna sred. na rač.–prehodni konto 0 0 0,0 
 
Razred 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja: 185,04 €; pri tem gre za terjatve do bank iz 
naslova obresti iz depozitov po stanju 31.12.2014, ki so bile poravnane v januarju 2015. 
 
Razred 18- tekoči odhodki: so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti do uporabnikov 
zakladnice za obresti do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 
31.12.2014 : stanje je  491,08 € (protikonto 2450).  
 
Aktiva skupaj tako znaša     805.309 evrov.                      
 
PASIVA 
Na pasivi zakladnica evidentira  kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta 
( zavodov iz zakladnice ter proračuna) in neplačane prihodke ter sredstva na splošnem skladu. 
 
Razred 24  
 
2450 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta: po stanju 31.12.2014 
zakladnica evidentira  157,65  € obveznosti iz naslova obresti za december in  obračuna presežka 
za leto 2014  333,43 evrov. 
                 
Proračun občine Hrastnik                                                   408,39 € 
    - obresti XII                                         74,96 
    - obračun presežka 2014                333,43 
Zdravstveni dom Hrastnik                                                    45,87 € 
OŠ NH Rajka                                                                        14,41 € 
Glasbena šola                                                                          3,07 € 
KRC Hrastnik                                                                         1,73 € 
Vrtec Hrastnik                                                                        9,43 € 
Knjižnica A.S. Hrastnik                                                           4,22 € 
Mladinski center Hrastnik                                                      3,96 € 
S K U P A J                                                                        491,08 € 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna na podračunih znašajo 804.299,69 € (stanje na 
računu). 
 
Razred 28 – Neplačani prihodki - na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki, ki še niso bili plačani 
in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane 
terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki in odobri ustrezni konto razreda 7. Stanje na 
tem kontu je  185,04 € (protikonto 1600). 
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Razred 90 – splošni sklad:  izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Na skladu se evidentira 
presežek prihodkov nad odhodki sklada, ki je po stanju 1.1.2014  znašal 331,95  €, s povečanjem 
iz naslova razlike med prihodki in odhodki za  1,48 €  pa znaša na dan 31.12.2014  333,43 € . 
 
Teh 333,43 € predstavlja sredstva od gospodarjenja z zakladnico, ki se na osnovi Pravilnika o 
načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa ( UVZ št. 
41/2007, 81/2009 in 95/2011) s sklepom župana prenesejo na račun proračuna konec februarja 
2015, saj je proračun tisti, ki plačuje stroške provizije za nočno deponiranje Upravi za javne 
prihodke za vse račune zakladnice. 
 
Pasiva tako skupaj znaša     805.309 evrov. 
 
 

VI.     POSEBNE TABELARNE PRILOGE 
 
VI.1.    Realizacija namenskih prihodkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih 
            vrstah namenskih sredstev 
 
1. OKOLJSKA DAJATEV ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA 
Prihodki konto VP 2014 ZR 2014
Prenos neporabljene takse iz leta 2013 27.760,11 27.760,11
Taksa za leto 2014 k7047 120.500,00 120.314,27
SKUPAJ PRIHODKI 148.260,11 148.074,38
Odhodki
Izgradnja kanalizacijskih priključkov PP 4215006 63.900,00 61.918,04
Obnove in investicijska vlaganja v GJS-ravn.zodpad.vodo PP 4215009 0,00 10.515,94
Urejanje mestnega jedra Hrastnik - sofinanciranje PP 4213011 27.760,11 19.500,08
Glavnica dolg. kredit za izgradnjo CČN (Banka Celje) k5503 56.600,00 56.140,32
SKUPAJ 148.260,11 148.074,38
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2015 0,00 0,00  
 
2. OKOLJSKA DAJATEV ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV IN DRUGI VIRI ZA  UNIČNO   
Prihodki konto VP 2014 ZR 2014
Prenos  neporabljene takse iz preteklih let k 9009 173.893,10 173.893,10
Taksa za leto 2014 k 7047 126.000,00 125.745,83
SKUPAJ PRIHODKI 299.893,10 299.638,93
Odhodki
Investicija Unično II. Faza PP 4215008 237.828,25 56.000,00
SKUPAJ ODHODKI 237.828,25 56.000,00
PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV v leto 2015 62.064,85 243.638,93  
 
3.  POŽARNA TAKSA 

Prihodki   
Prenos neporabljenih sredstev iz 2014                                                                                                      0,00 € 
Taksa za leto 2014                                                                   konto     7400                                 15.368,00 €     
Skupaj                                                                                                                                                 15.368,00 € 
 
Odhodki                         
Požarna taksa (za opremo – Gasilska zveza)                         PP 4007006                                    15.368,00 € 
 
Prenos neporabljenih sredstev v 2015                                                                                                       0,00 € 
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4.  KOMUNALNI  PRISPEVEK 
Prihodki                                                                                                                             15.660,91 € 
Komunalni  prispevek  2014                                              konto     714105                     15.660,91 €      
 
Odhodki                                                                                                                             15.660,91 € 
Komunalno opremljanje zemljišč  (LN Sp. Marno)            PP 4216015                          15.660,91 € 

 
Prenosov v leto 2015 ni. 
 
5.  NAJEMNINA ZA UPORABO GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  2014 

Prihodki VP 2014
    nove cene KSP 

d.d. ZR 2014 IND
2 3 4 4/3

KSP HRASTNIK d.d.
Najemnina za oskrbo s pitno vodo k710304 142.663,56 136.458,36 145.853,92 102,24
Najemnina za odvajanje odpadne vode k710304 148.328,76 113.718,72 120.140,35 81,00
Najemnina za čiščenje odpadnih voda k710304 184.966,80 184.966,80 190.399,80 102,94
Najemnina pokopališka in pogrebna dejavnost k710304 11.070,72 11.070,72 11.070,72 100,00
Zavarovanje infrastruktura v najemu pri KSP 8.973,04
Plakatiranje k710304
SKUPAJ KSP Hrastnik d.d. 487.029,84 455.187,64 467.464,79 95,98
najemnina Ceroz 2014 k710304 34.986,03 34.986,03 28.908,30 82,63
SKUPAJ  KSP  in Ceroz 522.015,87 490.173,67 496.373,09 95,09

Odhodki VP 2014
    nove cene KSP 

d.d. ZR 2014 IND
Izvedba kanalizacijskih priključkov z obnovo KI PP4215006 0,00 0,00 0,00
Obnovitvene investicije - pokopališče PP 4216300 11.070,72 11.070,72 10.552,87 100,00
Obnovitvene investicije - vodooskrba PP 4216102 118.170,21 118.170,21 157.457,40 100,00
Obnovitvene investicije - kanalizacija PP 4215009 70.500,37 90.722,77 96.663,33 100,00
Zavarovanja infrastrukture PP 4216103 del 0,00 6.351,09 4.001,95
izgradnja regijske deponije Unično II. faza PP4215008 34.986,03 34.986,03 0,00 100,00
subvencija voda  z DDV 4216105 64.493,35 59.446,66 58.732,61 100,00
subvencija čiščenje z DDV 4215012 80.376,51 71.900,08 168.964,93 100,00
subvencija odvajanje z DDV 4215012 142.418,68 97.526,11 100,00
SKUPAJ vlaganja 234.727,33 261.300,82 268.675,55 100,00
SKUPAJ subvencije 287.288,54 228.872,85 227.697,54 100,00

SKUPAJ 522.015,87 490.173,67 496.373,09 100,00  
 
Prenosov v leto 2015  ni. 
 
6.  PRIHODKI OD KONCESIJE ZA TRAJNO  GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 
 
Prihodki                                                                                                                                       573,82 € 
Prihodki 2014                                                                         konto     710306                        573,82 €     
 
Odhodki                                                                                                                                       573,30 € 
Ohranjanje narave (za lovske družine)                                         PP 4115001                       573,30 € 
 
Prenosa neporabljenih sredstev v leto 2015   ni .                                                               
 
 
7.  DONACIJE 
 
Prihodki 
AGM Nemec- za vzdrževanje cest                       k   7300                                                  21.000,00 € 
Steklarna Hrastnik d.d.                                        k   7300                                                        900,00 € 
Skupaj prihodki                                                                                                                    21.900,00 € 
 
 



 

122 
 

Odhodki 
Vzdrževanje cest                                              PP  4213004                                              21.000,00 € 
Dejavnost sveta KS Steklarna                        PP  5106001                                                    900,00 € 
Skupaj odhodki                                                                                                                    21.900,00 € 
 
Prenosa neporabljenih sredstev v leto 2015  ni. 
 
8. STANOVANJSKO  PODROČJE 
 

 
 
Občina je s sprejemom proračuna za leto 2014 del prenešenih sredstev od stanovanjskih najemnin 
iz leta 2013 namenila za plačilo davka na nepremičnine za stanovanja v lasti občine in za plačilo 
subvencij najemnin, po neuveljavitvi davka na nepremičnine pa vsa prenešena sredstva namenila 
za subvencije najemnin. 
 
 
9. DRUGA NAMENSKA  SREDSTVA 
 
Občina je prejela tudi namenska sredstva iz skladov EU in državnega proračuna, ki so podrobno 
prikazana v Bilanci prihodkov in odhodkov med transfernimi prihodki in so bili vsa tudi namensko 
porabljena, saj se prihodki črpajo na osnovi dokazil o plačilu opravljenih del, zato jih na tem mestu 
ne navajamo posebej. 
 
 
10.  PRENOS  NEPORABLJENIH  NAMENSKIH SREDSTEV 
 
Neporabljena sredstva   iz postavk  1 – 9  se prenašajo  v leto 2015. 
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POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2014 
 
NAČRT PRODAJ- ZEMLJIŠČA 

 
Upravljavec: Občina Hrastnik 
Zap.št.  Okvirna lokacija Okvirna 

velikost 
Vrsta 
nepremičnine 

Predvidena sredstva 
v € 

Ekonomska 
utemeljenost* 

Realizacija 2014 v € 

1 Frtica,   del parc.št. 
1196, k.o. 1855 Hrastnik 
mesto 

cca 900 m2 Stavbno 
zemljišče  

9,44  €/1m2, skupaj 
8.496,00 € 

Stavbno zemljišče  kot 
dopolnitev gradbenih 
parcel stanovanjskih 
objektov Taborniška pot 
17, 18, 18a 

9.091,50  

2 Marno, parc.št. del 
630/8, k.o. 1857 Marno 

473 m2 Stavbno 
zemljišče 

20,00 €/1m2, 
skupaj 9.460,00 € 

Stavbno zemljišče na 
območju LN Spodnje 
Marno (M) 

 9.460,00 

3 Novi dom, parc.št. 
861/2, k.o. 1855 
Hrastnik mesto 

451 m2 Stavbno 
zemljišče 

21,60 €/1m2, 
skupaj 9.741,60 €, 
po cenitvi 

Pozidano stavbno 
zemljišče ob 
stanovanjskem objektu 
Novi dom 59 

0, umik vloge 

4 Podkraj, parc.št. 459/9, 
k.o. 1863 Podkraj 

21 m2 Stavbno 
zemljišče 

9,44 €/1m2, skupaj 
198,24 € 

Funkcionalna dopolnitev 
stanovanjske hiše 
Podkraj 67 (M) 

menjava  198,24 

5 Novi log, del parc.št. 
791/1 in del 792/1, k.o. 
1855 Hrastnik mesto 

cca 140m2 Stavbno 
zemljišče 

27,00 €/1m2, 
skupaj 3.780,00 € 

Zemljišče pod garažami 2.619,00 (prodano 5 
zemljišč pod garažami od 
6) 

6 Veličkova cesta, parc. št. 
593/3, 593/4, 590/9 k.o. 
1855 Hrastnik mesto 

85 + 97 + 87 m2 Stavbno 
zemljišče 

9,44  €/1m2, skupaj 
2.539,36 € 

Stavbno zemljišče  kot 
dopolnitev gradbenih 
parcel stanovanjskih 
objektov Veličkova cesta 
32, 41  in 42 

3.550,00 

7 Čeče, parc.št. 120/18, 
k.o. 2687  Boben 

94 m2 Stavbno 
zemljišče 

7,56 €/1m2, skupaj 
710,64  € 

Stavbno zemljišče  kot 
dopolnitev gradbene 
parcele stanovanjske hiše 
Čeče 45 a (M) 

0, ni pogodbenega 
interesa z druge strani 

8 Dol, center, parc.št. 
726/9, 1856, k.o. Dol pri 
Hrastniku 

59m2 Stavbno 
zemljišče 

18,00 €/1m2, 
skupaj 1.062,00, 
razen del za 
Telekom 129,80 € 

Funkcionalna dopolnitev 
k objektu Planinska cesta 
1 (M) 

0, ni pogodbenega 
interesa z druge strani 

9 Steklarna,  del parc.št. cca 500 + 207+ del stavbno del 9,44 €/m2, skupaj Zemljišče kot dopolnitev 0, ni rešen predhodni 
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1424, k.o. 1855   
Hrastnik mesto,  parc.št. 
1064/23, 1064/29, k.o. 
1859 Gore 

59m2 kmetijsko 
zemljišče (HD 
9), ter stavbno 
zemljišče (HD 
10) 

cca 7.231,04 €  gradbene parcele 
stanovanjske hiše C. 
Hermana Debelaka 9 in 
10  

postopek 
(denacionalizacija) 

10 Gore, del parc.št. 1311, 
k.o. 1857 Gore 

cca 770m2 kmetijsko 
zemljišče 

2,35 €/1m2 Funkcionalno zemljišče 
ob stanovanjskem 
objektu Gore 23 a 

realiziran pravni del, 
finančni  v letu 2015  

11 Novi dom, parc.št. del 
863/28, k.o. 1855 
Hrastnik mesto 

 cca 250 m2 stavbno 
zemljišče 

9.44 €/1m2, skupaj 
2.360,00 € 

Zemljišče kot dopolnitev 
gradbene parcele 
stanovanjske hiše Novi 
dom 33a 

realiziran pravni del, 
finančni v letu 2015 

12 Hrastnik, parc.št. 141/2, 
k.o. 1855 Hrastnik mesto 

162 m2 stavbno 
zemljišče 

20,00 €/1m2, 
skupaj 3.240,00 

Zemljišče kot dopolnitev 
gradbene parcele k 
stanovanjski hiši Pot J. 
Brinarja 9a  

3.240,00 

13 Hrastnik, parc.št.  629/9, 
k.o. 1855 Hrastnik mesto 

302m2 stavbno 
zemljišče 

12,50 €/1m2, 
skupaj 3.775,00 € 

Zemljišče kot dopolnitev 
gradbene parcele k 
stanovanjski hiši 
Veličkova cesta 39 

3.775,00 

14 Hrastnik, parc.št. 989/7, 
k.o. 1855 Hrastnik mesto 

22 stavbno 
zemljišče 

27,00 €/m2, skupaj 
595,00 € 

Zemljišče pod garažo realiziran pravni del, 
finančni v letu 2015 

 
Seštevek iz načrta prodaj: 31.933,74 
 
NAČRT NABAV- ZEMLJIŠČA 

 
Upravljavec: posamezne fizične ali pravne osebe 
Zap.št.  Okvirna lokacija Okvirna velikost Vrsta 

nepremičnine 
Predvidena sredstva v € Ekonomska utemeljenost Realizacija v 

€ 
1 Marno, del parc.št. 836/5, 

1857 k.o. Marno 
cca 60m2 Kmetijsko 

zemljišče 
6,00 €/1m2, skupaj 
360,00 € 

Zemljišče potrebno za 
ureditev gasilskega 
poligona 

0, ni potrebe 
po odkupu 
zaradi 
spremenjene 
trase 
poligona in 
opravljene 
izravnave 
meje 
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2 Marno, del parc.št. 816/7, 
1857 k.o. Marno 

cca 6m2 Stavbno 
zemljišče 

20,00 €/1m2, skupaj 
120,00 € 

Zemljišče potrebno za 
ureditev gasilskega 
poligona 

0, ni potrebe 
zaradi 
spremenjene 
trase 
poligona 

3 Podkraj, parc.št. 460/2, 
460/3, k.o.1863 Podkraj 

21m2 Stavbno 
zemljišče 

9.44 €/1m2, skupaj 
198,24 € 

Zemljišče pod in ob 
dovozni cesti k 
Brodarskemu domu (M) 

198,24 

4 Čeče,  parc.št. 120/19, 
120/21, k.o. 2687  Boben 

22 + 170 m2 Stavbno 
zemljišče - 
zazidano 

6,05  €/1m2, skupaj 
1.161,60  € 

Zemljišče pod igriščem pri 
domu KS Boben  (M) 

0, ni 
pogodbenega 
interesa 
druge 
stranke 

5 Dol, parc.št. 726/8, 1856 
k.o. Dol pri Hrastniku 

37 m2 stavbno 
zemljišče, 
prometna 
infrastruktura 

25,00 €/1m2, skupaj 
925,00 € oz. del za 
Telekom cca 129,80 € 

Pločnik do OŠ ob LK 
122450 Dol – center –
Klemen-Cestnik 
(Planinska cesta) (M) 

0, ni 
pogodbenega 
interesa 
druge 
stranke 

6 Dol, parc.št. 701/17, 1856 
k.o. Dol pri Hrastniku 

30m2 stavbno 
zemljišče, 
prometna 
infrastruktura 

0, brezplačen prenos Del javne poti JP 622251 realizirano 

7 Hrastnik, parc.št. 951/4, 
k.o. 1855 Hrastnik mesto 

2m2 stavbno 
zemljišče, 
prometna 
infrastruktura 

0 , brezplačen prenos del  javne poti na Novem 
domu JP 122023 

realizirano 

8 Prapretno, parc.št. 552/16, 
482/2, 451/2, 452/2, 
928/3, 929/3, k.o. 2640 
Hrastnik 

29+264+24+4+137+11 stavbno 
zemljišče, 
zazidano 

6,00 €/1m2, skupaj 
2.814,00 € 

dvorišče in dovoz do 
objekta Prapretno 37 (dom 
KS), del LC 122020 
Hrastnik-Prapretno-
Hrastnik 

umik vloge 

9 Dol, parc.št. 501/22, k.o. 
1856 Dol pri Hrastniku 

144 stavbno 
zemljišče, 
zazidano, javna 
infrastruktura 

0, brezplačen prenos vodohran Bedene Dol realizirano 

10 Hrastnik, parc.št. 631/4, 
k.o. 1855 Hrastnik mesto 

7 stavbno zemljišče 27,00 €/1m2, skupaj 
189,00 € 

del MK 123151 Log-Sijaj-
ABCDE 

189,00 

 
Skupaj seštevek 7.200,00 (parc.št. 630/13, k.o. Marno) iz leta 2013 + 198,24+189,00= 7.587,24 € 
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Seštevek konta 4206 – nakup zemljišč: 7.587,24 
 
 
NAČRT NABAV – OBJEKTI 
 
Zap.št.  Okvirna lokacija Okvirna velikost vrsta nepremičnine Predvidena sredstva v 

€ 
Ekonomska utemeljenost Proračunska 

postavka 
1 center Hrastnika 24,7m2 stanovanje v 

drugem nadstropju 
v večstanovanjskem 
objektu Log 15, 
stanovanje št. 
210/17, k.o. 1855 
Hrastnik mesto 

17.000,00 Lastnica stanovanja je 
varovanka Doma starejših, 
kateri občina doplačuje 
oskrbnino. Kupnina se 
poračuna z vplačano 
oskrbnino 

realiziran pravni 
del, finančni bo 
v letu 2015 

1/1 Izlake 15 cca 80m2 poslovni prostor, 
posamezen del št. 
13, 14, 216 in 16 v 
stavbi št. 16, k.o. 
2649 Izlake 

cca 10.000,00 nakup poslovnega prostora 
za potrebe nove lekarne na 
Izlakah 

11.184,00 (delež 
Občine Hrastnik 
23,3%, od 
skupne kupnine 
48.000,00 €) 

 
Skupaj konto 4323 investicijski transferi javnim zavodom: 11.184,00 € 
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VI.3.  Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
 
Pri oddaji zaključnega računa AJPES-u mora občina oddati tudi izjavo o oceni notranjega nadzora 
javnih financ, s katerim oceni kontrolne postopke in procese pri ravnanju z javnimi financami.  
 
 
Priloga_ 5 
 
 


