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POVZETEK
Javne finance predstavljajo širok pojem, s katerim se srečujemo iz dneva v dan. So
izrednega pomena za drţavo in lokalno samoupravo, saj predstavljajo njeno
konkurenčno sposobnost gospodarstva pri evropskih in svetovnih povezavah.
Slovenija uspešno upravlja z javnimi financami v skladu z mednarodno priznanimi
pravili. Ţe od leta 1999 se pripravlja proračun po novi ekonomski klasifikaciji, ki je
prinesla večjo preglednost namenov porabe proračunskih sredstev in njihovo
mednarodno primerljivost. Zavedati se moramo, da je kvalitetna in učinkovita
priprava proračuna bistvenega pomena za določanje ciljev in prepoznavanje prioritet
javnih potreb. V diplomski nalogi sem predstavila priročnik za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010 na teoretični in praktični ravni. Predstavila sem
primer upoštevanja priročnika pri pripravi proračuna Občine Šentjur za leti 2009 in
2010 ter ugotovila, da prihaja na določenih področjih do manjših odstopanj.
Ključne besede: proračun občine, proračunski priročnik, načrt razvojnih programov,
finančni načrt.
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DIE ZUSAMMENFASSUNG
Öffentliche Finanzen stellen einen breiten Begriff dar, mit dem man sich von Tag zu
Tag trifft. Sie spielen eine grosse Rolle für den Staat und für die lokale
Selbstverwaltung, weil sie konkurrenzfähige Wirtschaft bei den Europäischen- und
Weltverbindungen darstellen. Slowenien verwaltet mit den öffentlichen Finanzen in
Einklang mit den international anerkannten Regeln sehr erfolgreich. Schon seit dem
Jahr 1999 bereitet sich der Finanzplan nach der neuen ökonomischen Klassifikation
vor, die eine bessere Sichtbarkeit des Verbrauchs des Geldmittels und ihre
internationale Vergleichbarkeit mitgebracht hat. Es muss uns bewust sein, dass eine
qualitätvolle und wirksame Vorbereitung des Finanzplans eine bedutende Rolle für
die Bestimmung der Ziele und Prioritäterkennung der öffentlichen Bedürfnisse spielt.
In meiner Diplomarbeit habe ich das Finanzplanhandbuch für die Vorbereitung des
Gemeindehaushaltes für das Jahr 2009/10 auf der theoretischen und auf der
praktischen Ebene vorgestellt. Ich habe ein Beispiel dargestellt, bei dem das
Finanplanzhandbuch berücksichtigt wurde, es geht nämlich um die Vorbereitung des
Finanzplans in der Gemeinde Šentjur für das Jahr 2009/10. Ich bin zum Schluss
gekommen, dass auf einigen Ebenen zu kleinen Abweichungen gekommen ist.
Schlüsselwörter:
der
Gemeindehaushalt,
Entwicklungsplan, der Finanzplan.
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1 UVOD
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Ustava Republike Slovenije določa, da se občina financira iz lastnih sredstev, drţava
pa v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi občinam, ki zaradi slabše
gospodarske razvitosti ne bi mogle v celoti zagotoviti izvajanja z zakonom določenih
nalog, dodatna sredstva. Tako so občine pri oblikovanju proračuna z vidika njegove
oblike povsem avtonomne, so pa obvezane upoštevati veljavne predpise s področja
javnih financ. Pri pregledu proračunov občin za posamezna proračunska leta, ki ga
izvaja Ministrstvo za finance, le-ti ugotavljajo, da je pristop občin pri oblikovanju tega
dokumenta zelo neenoten, kljub temu da so predpisi za njegovo sestavo enotni.
Ministrstvo za finance ţe od leta 2001 poskuša občinam pomagati pri pripravi enotno
oblikovanih proračunov ravno s pripravo proračunskega priročnika. V letu 2005 so
vse občine poleg proračunskega priročnika prejele tudi aplikacijo APPrA-O (MF,
Priročnik za uporabo, 2009, str. 11), s katero je bila omogočena računalniška
podpora za poenoteno sestavo občinskih proračunov. Vendar pa s tem problem ni bil
rešen, saj se je z uveljavitvijo Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih
proračunov s 1. 1. 2006 prvič uvedla programska klasifikacija izdatkov občinskih
proračunov, ki je poleg ekonomske in funkcionalne klasifikacije omogočala poenoteno
pripravo in sestavo občinskih proračunov. Problem je pokazal, da so bili občinski
proračuni pogosto sestavljeni brez finančnih načrtov oţjih delov občin, zato so bila v
proračunski priročnik za leto 2006 dana podrobna navodila za vključitev prihodkov in
odhodkov oţjih delov občin v proračun občine.
Ob upoštevanju proračunskega priročnika za leto 2005, aplikacije APPrA-O,
proračunskega priročnika za leto 2006 se je pri pregledu poslanih proračunov za leto
2008 ugotovilo, da občine pri sestavi splošnega in posebnega dela proračuna
upoštevajo veljavne predpise, teţave pa še vedno nastajajo pri sestavi NRP. Prav
zaradi teh problemov je bil za sestavo občinskih proračunov pripravljen proračunski
priročnik za leti 2009 in 2010.
Iz njegove vsebine je razvidno, da zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki jo
Ministrstvo za finance izvaja od leta 1999 dalje, kot so uskladitev javne porabe z
mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s
proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja
pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna.
Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:
kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije),
kako jih porablja oz. kaj se plačuje iz javnih sredstev in
za kaj se porabljajo javna sredstva.
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Vsebina proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov za leti 2009 in
2010 se tako kot v proračunskem priročniku v preteklih letih nanaša na:
pravne podlage s področja javnih financ in računovodstva s poudarkom na
predpisih, pomembnih za vse občine,
temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskih
proračunov,
pripravo občinskega proračuna (postopek, klasifikacije javnofinančnih
prejemkov in izdatkov, strukturo, vzorec proračuna),
dokumente za sestavo občinskega proračuna (dokumenti, predloţeni
občinskemu svetu, vsebina odloka o proračunu občine, vzorec odloka o
proračunu občine).
V proračunskem priročniku za leti 2009 in 2010 ni bistvenih novosti glede sestave
proračuna. V posameznih poglavjih so dodane dodatne obrazloţitve za:
evidentiranje stanja sredstev na računih,
evidentiranje preseţka nakazanih sredstev oţjim delom občin,
strukturo obrazloţitev proračuna,
zadolţevanje občin in javnega sektorja na ravni občin,
evidentiranje proračunske rezerve.
Dopolnjene so tudi priloge (obrazec 3, vzorec odloka). V posameznih poglavjih so še
vedno dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih nepravilnosti pri pregledu
proračunov za pretekla leta.
V proračunskem priročniku za leti 2009 in 2010 so tako zajete vse veljavne
klasifikacije prejemkov in izdatkov (institucionalna, ekonomska in programska
klasifikacija). Hkrati je vsem občinam dana moţnost uporabe računalniške aplikacije
za pripravo proračunov občin, in sicer splošnega in posebnega dela proračuna ter
NRP (APPrA-O).
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Ţivim v občini Šentjur, zato ţelim s to diplomsko nalogo prikazati oblikovanje
občinskega proračuna za leti 2009 in 2010 na podlagi oz. s pomočjo proračunskega
priročnika za pripravo občinskih proračunov ter njegova uresničitev v Občini Šentjur.
V diplomski nalogi ţelim izpostaviti problem oblikovanja proračuna, ki se kaţe zlasti v
neenotnem oblikovanju proračunov med občinami, čeprav so predpisi za njegovo
sestavo enotni. Tukaj ţelim odgovoriti na vprašanja:
Zakaj prihaja pri oblikovanju proračunov med občinami do neenotnega
oblikovanja proračunov?
Na kaj opozarja Ministrstvo za finance, da je potrebno biti pozoren pri pripravi
občinskih proračunov za leti 2009 in 2010?
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Kako je Občina Šentjur uresničila proračunski priročnik za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010 v Občini Šentjur pri pripravi proračuna za leti
2009 in 2010?
1.3 METODE DELA
Moja diplomska naloga na začetku temelji na deskriptivnem pristopu k raziskovanju.
Prednost sem namenila financiranju občine s poudarkom na proračunu. V
nadaljevanju sem navedla posamezne sestavine proračuna in spremljajoče
dokumente. Proračun predstavlja natančen finančni program s časovno usklajenim
načrtovanjem, ki je pomemben za celotno občino in njen razvoj. Uporabila sem tudi
komparativno statistično raziskavo, saj sem primerjala prihodke in odhodke
proračunov Občine Šentjur za leta 2008, 2009 in 2010 ter primerjavo proračunov
Občine Šentjur za leta 2004, 2005 in 2006 s primerljivimi občinami po številu
prebivalcev.
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Kot je razvidno ţe iz izhodišča, drugo poglavje namenjam pravnim podlagam, kjer
gre za predpise s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora
drţavnih pomoči. V tem poglavju ţelim opozoriti na predpise, ki jih je potrebno
upoštevati oz. uporabiti pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov
neposrednih in posrednih uporabnikov občine poleg priročnika za pripravo občinskih
proračunov. To poglavje govori tudi o različnih vrstah proračunov in njihovih
sprejemih ter o globalno kvantitativnih izhodiščih za pripravo predlogov proračunov
za leti 2009 in 2010 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.
Tretje poglavje je središče mojega diplomskega dela. V njem sem prikazala postopek
priprave občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih ter posrednih
uporabnikov občinskega proračuna tako, da bi bili le ti oblikovani na enoten način,
zato tudi to poglavje govori o klasifikacijah javnofinančnih prejemkov in izdatkov. V
nadaljevanju sem podrobneje zajela navodila za pripravo občinskega proračuna za
neposredne proračunske uporabnike z aplikacijo APPrA-O in obrazci za pripravo
proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. V
tem poglavju obravnavam tudi:
roke za pripravo občinskega proračuna,
predlog finančnega načrta neposrednega in posrednega proračunskega
uporabnika,
strukturo in obrazloţitve proračuna.
Tretje in tudi vsa nadaljnja poglavja vse skozi vsebujejo tudi primere Občine Šentjur,
ki se nanašajo na uresničitev proračunskega priročnika za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010.
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Četrto poglavje zajema shemo dokumentov, potrebnih za obravnavo občinskega
proračuna na občinskem svetu bodisi na podlagi ZJF ali na podlagi ZJF in ZSPDPO.
To poglavje govori tudi o predpisani vsebini odloka o proračunu občine.
Peto poglavje govori o sprejemu občinskega proračuna, njegovi objavi in o
poročanju, ko je proračun ţe sprejet.
V šestem poglavju sem predstavila Občino Šentjur. V nadaljevanju je izdelana
primerjava proračunov Občine Šentjur za leti 2009 in 2010 z rebalansom proračuna
za leto 2008 in primerjava proračunov za leta 2004, 2005 in 2006 ter primerjava leteh s primerljivimi občinami po številu prebivalcev.
V sedmem poglavju – zaključku sem povzela uresničitev proračunskega priročnika za
pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010 v Občini Šentjur pri pripravi
proračuna za leti 2009 in 2010 ter odgovorila na vprašanja iz uvoda.
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2 PRAVNE PODLAGE
2.1 PREDPISI S PODROČJA JAVNIH FINANC, RAČUNOVODSTVA, JAVNIH
NAROČIL IN NADZORA DRŢAVNIH POMOČI
Pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih in posrednih
uporabnikov občine poleg proračunskega priročnika se za pripravo občinskih
proračunov upoštevajo oz. uporabljajo naslednji predpisi:
Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08); v nadaljevanju: ZJF),
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
predloga drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
(Ur. list RS, št. 44/07),
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur. list RS, št.
43/00),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS,
št. 57/05, 88/05-popr., 138/06- popr. in 108/08- popr.),
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in
občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00 in 122/00).
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o
računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02; v nadaljevanju: ZR), in sicer Pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04,
117/04,141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08).
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov (v
nadaljevanju NRP), občine upoštevajo:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06),
Zakon o spremljanju drţavnih pomoči (Ur. list RS, št. 37/04; v nadaljevanju:
ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta,
občine upoštevajo tudi Zakon o javnih usluţbencih (Ur. list RS, št. 63/07 – UPB3; v
nadaljevanju: ZJU ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E), pri pripravi
dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoţenjem
občine, pa Zakon o stvarnem premoţenju drţave, pokrajin in občin (Ur. list RS, št.
14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO).
2.2 VRSTE PRORAČUNOV IN NJIHOV SPREJEM
Pomembno je, da znamo ločiti proračun, spremembe proračuna in rebalans
proračuna.
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»Proračun je akt drţave oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki drţave oziroma občine za eno leto« (ZJF, 3.
člen).
Spremembe proračuna so akt o spremembah in dopolnitvah drţavnega oz.
občinskega proračuna, ki ga vlada predloţi v sprejem drţavnemu zboru oz. ţupan
občinskemu svetu pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša.
»Rebalans proračuna je akt drţave oziroma občine o spremembi proračuna med
proračunskim letom« (ZJF, 3. člen).
Proračun se sprejema s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema. V kolikor
proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje
funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za
enake programe kot v preteklem letu.
Občinski svet mora pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša,
sprejeti spremembe občinskega proračuna, v kolikor se ne izvršuje sprejeti proračun.
V kolikor se proračun oz. spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne
uravnoteţijo, kljub izvajanju ukrepov, mora ţupan predlagati rebalans proračuna
(glej ZJF, 40. člen).
Občina lahko pripravi in sprejme proračun le za eno leto, lahko pa tudi za dve leti. V
tem primeru mora ţupan predloţiti občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna
za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le znotraj
mandatnega obdobja, za katerega je bil občinski svet izvoljen.
V primeru sprejema proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za
vsako leto posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča dolgoročnejše
planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih
ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. S sprejetjem dvoletnega proračuna
se bo lahko prekinil dosedanji način začasnega financiranja proračunskih potreb v
prvih mesecih proračunskega leta, ko proračun še ni bil sprejet.
V letu 2008 so lahko občine sprejele proračun za leti 2009 in 2010 oz. spremembe
proračuna za leto 2009 in proračun za leto 2010, če so imele ţe sprejet proračun za
leto 2009. V občinah, v katerih občinski svet ni sprejel proračuna do 1. 1. 2009, se je
uvedlo začasno financiranje na podlagi določb ZJF.
2.3 GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGOV
PRORAČUNOV ZA LETI 2009 IN 2010 TER FINANČNIH NAČRTOV
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
Podlaga za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010 so globalni
makroekonomski okviri razvoja Slovenije. Podlaga za pripravo občinskih proračunov
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pa je tudi sprejeta Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2008, podatki o
dohodnini in finančni izravnavi. Pri tem je pomembno, da je potrebno upoštevati nov
način izračuna dohodnine (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010, str. 7).
Primerno porabo posamezne občine ugotavlja Ministrstvo za finance na podlagi
dolţine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleţa prebivalcev,
mlajših od 15 let, in deleţa prebivalcev, starejših od 65 let, v občini, števila
prebivalcev občine in povprečnine.
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je
potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki
pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe.
Za financiranje primerne porabe pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine
razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od
70 % dohodnin, ki presega primeren obseg sredstev, pa se razdeli kot solidarnostna
izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za
financiranje primerne porabe. Občinam, ki imajo primeren obseg sredstev za
financiranje primerne porabe niţji od primerne porabe, se dodeli še dodatna
solidarnostna izravnava v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne
izravnave. Od leta 2009 do 2011 se 54 % dohodnine, ki pripada občinam, zmanjša za
davčne prihodke občin.
Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu
dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe ne more financirati
svoje primerne porabe.
»Povprečnina za proračunsko leto 2009 znaša 513,79 evra.« (ZIPRS0809, 35. člen).
Za leti 2009 in 2010 bo veljav nov znesek povprečnine, ki bo izračunan na podlagi
Uredbe o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega
obsega sredstev za financiranje nalog občine in metodologije za izračun povprečnine,
na novo izračunana dohodnina in finančna izravnava ter nove določbe Zakona o
financiranju občin (Ur. list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) (v
nadaljevanju ZFO).

7

3 PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA IN FINANČNIH
NAČRTOV NEPOSREDNIH UPORABNIKOV OBČINSKEGA
PRORAČUNA TER POSREDNIH UPORABNIKOV OBČINSKEGA
PRORAČUNA
Priprava občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna mora biti oblikovana na enoten način, kar
pomeni, da mora izhajati iz veljavnih predpisov. Da bi vse občine pripravile svoje
proračune skladno z veljavno zakonodajo, so bila podana podrobnejša navodila za
pripravo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter
finančnih načrtov posrednih uporabnikov občinskega proračuna.
3.1 KLASIFIKACIJE JAVNOFINANČNIH PREJEMKOV IN IZDATKOV
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in
izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega
proračuna po naslednjih klasifikacijah:
institucionalni,
ekonomski,
programski,
funkcionalni (COFOG)1.
3.1.1 Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov
Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev
proračunskih sredstev po institucionalnih enotah.
Med institucionalne enote pri občinskih organih in občinski upravi prištevamo:
občinski svet,
nadzorni odbor,
ţupan,
občinska uprava oz. notranje organizacijske enote občinske uprave (oddelki,
uradi, reţijski obrat),
morebitni skupni organ občinske uprave ter
oţji del občine.
3.1.2 Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
1

Klasifikacija po funkcijah drţave (COFOG) kaţe razdelitev drţavnih izdatkov na dobrine kot so
zdravstvo in izobraţevanje ter na izdatke za obrambo in oskrbovanje zaporov (Bregar, 1999, str. 178)
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javnega prava (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti
2009 in 2010, str. 11). Ta priročnik nam pove, kaj se plačuje iz javnih sredstev, in je
temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja kot pomoč pri pripravi in
izvrševanju drţavnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih
skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oz. pri
pripravi zaključnih računov.
Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno
dosledno upoštevati nazive kontov in podkontov iz Pravilnika o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
3.1.3 Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov
Programska klasifikacija nam pove, za kaj se porabljajo javna sredstva. Določena je
posebej za drţavni in posebej za občinske proračune, in sicer s Pravilnikom o
programski klasifikaciji izdatkov drţavnega proračuna oz. Pravilnikom o programski
klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. V njej so določena področja proračunske
porabe in glavni programi, za občine pa še podprogrami (glej MF, Proračunski
priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 12). Za pripravo
proračunov občin se uporablja od leta 2006 dalje.
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov se v
skladu s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
razvrščajo v:
področja proračunske porabe (21 področij),
glavne programe (59 glavnih programov) in
podprograme (119 podprogramov).
Programska klasifikacija je ţe od leta 2006 dalje podlaga za poročanje občin o
prejemkih in izdatkih občin (glej ZFO, 27. člen). V ta namen je bil objavljen tudi
Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih
in drugih izdatkih občinskih proračunov (Ur. list RS št. 56/07 in 6/08), na podlagi
katerega občine poročajo preko sistema za pripravo proračunov občin.
3.1.4 Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov je namenjena prikazu razdelitve
celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Funkcionalna
klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in
omogoča mednarodne primerjave. V ta namen je MF pripravilo povezavo med
podprogrami programske klasifikacije in pododdelki funkcionalne (COFOG
klasifikacije) (MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009
in 2010, str. 13). Upoštevanje funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov je
bilo za občine do uvedbe programske klasifikacije izdatkov obvezno, sedaj pa je
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potrebno pri sestavi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
zagotoviti povezavo med programsko in funkcionalno klasifikacijo.
3.2 POSTOPEK ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PRORAČUNA IN FINANČNIH
NAČRTOV NEPOSREDNIH IN POSREDNIH UPORABNIKOV OBČINSKEGA
PRORAČUNA
3.2.1 Navodila za
uporabnike

pripravo

občinskega

proračuna

za

neposredne

Za pripravo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna so pomembna zlasti navodila za pripravo
občinskega proračuna za neposredne proračunske uporabnike.
Navodilo za pripravo občinskega proračuna mora vsebovati:
temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga
drţavnega proračuna,
opis načrtovanih politik občine,
oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naloţb ter
računa financiranja občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih,
okvirni predlog finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v
prihodnjih dveh letih in
način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in
predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov.
Navodilo mora vsebovati tudi način in roke za predloţitev NRP, načrtov delovnih mest
neposrednih uporabnikov in načrtov nabav in gradenj neposrednih uporabnikov. Prav
tako mora navodilo vsebovati tudi način in roke za predloţitev načrta prodaje
občinskega stvarnega premoţenja (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo
občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 13).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je navodila za pripravo občinskega proračuna za neposredne
uporabnike pripravila 22. 10. 2008 (glej Priloga 1), pri tem pa je upoštevala
dokument Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2009 in 2010
ter Izhodišča za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010. Priloga navodil
so bili naslednji obrazci:
rokovnik,
izhodišča za pripravo proračunov za krajevne skupnosti za leti 2009 in 2010,
pregled prioritetnih projektov po KS za obdobje 2007–2010.
Vsi roki so bili tudi v celoti realizirani, in sicer do 10. 11. 2008.
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3.2.2 APPrA-O in obrazci za pripravo proračuna in finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov občinskega proračuna
Pripravo proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega
proračuna omogoča APPrA-O, ki trenutno zajema pripravo proračuna v delu, ki se
nanaša na prihodke in druge prejemke proračuna in odhodke in druge izdatke
proračuna ter pripravo NRP. V bodoče naj bi se v APPrA-O vključila še priprava
obrazloţitev splošnega in posebnega dela proračuna ter NRP. V APPrA-O so tako
zajeti dosedanji obrazci, ki so jih občine uporabljale kot pomoč za sestavo proračuna
in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov:
obrazec 1: Prihodki in drugi prejemki proračuna,
obrazec 2: Odhodki in drugi izdatki proračuna in obrazec za pripravo NRP,
obrazec 3: Podatki o projektih v NRP.
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je APPrA-O za pripravo proračuna in finančnih načrtov neposrednih
uporabnikov občinskega proračuna pričela uporabljati s 1. 6. 2008. Pri tem je
pomembno omeniti, da je Občina Šentjur upoštevala vse zgoraj navedene obrazce
kot tudi obrazce, ki so navedeni v nadaljevanju in naj bi sluţili kot pomoč pri sestavi
proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Med te obrazce prištevamo:
priloga 1/1: Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deleţev,
priloga 2/1: Transferi posameznikom in gospodinjstvom,
priloga 2/2: Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih sluţb,
obrazec 4: Lastna dejavnost,
obrazec 5: Prodaja in zamenjava stvarnega premoţenja.
Občina Šentjur pri pripravi proračuna ni uporabila zgoraj naštetih obrazcev jih je pa v
celoti upoštevala, saj je vse potrebne dokumente za pripravo proračuna izdelala v
programski aplikaciji Cadis. Aplikacijo Cadis Občina Šentjur uporablja za
računovodstvo, ki zagotavlja tudi prenos teh podatkov v aplikacijo APPrA-O, skladno
s priročnikom.

3.2.2.1 Načrtovanje prihodkov in drugih prejemkov proračuna
Načrtovanju prihodkov in drugih prejemkov proračuna je namenjen Obrazec 1:
Prihodki in drugi prejemki proračuna.
V tem obrazcu neposredni uporabniki občinskega proračuna planirajo vse prihodke in
druge prejemke proračuna (davčne, nedavčne in kapitalske prihodke ter donacije,
transferne prihodke ter prejeta sredstva iz EU), ki občinam pripadajo po ZFO-1 (npr.
kot je to razvidno iz Tabele 1).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je za leto 2009 in 2010 načrtovala naslednje prihodke proračuna:
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Tabela 1: Prihodki proračuna Občine Šentjur za leti 2009 in 2010
PRIHODKI PRORAČUNA
2009 (v EUR)
2010 (v EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 +
22.209.027,28 18.773.684,23
74)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
13.628.779,96 13.770.243,93
70 DAVČNI PRIHODKI
11.141.518,08 11.397.166,05
71 NEDAVČNI PRIHODKI
2.487.261,88
2.373.077,88
72 KAPITALSKI PRIHODKI
2.110.000,00
2.110.000,00
73 PREJETE DONACIJE
20.000,00
20.000,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
6.407.446,36
2.848.660,30
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
42.800,96
24.780,00
Vir: Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2009 (Ur. list RS št., 24/09) in Odlok o
proračunu Občine Šentjur za leto 2010 (Ur. list RS št., 24/09)
Občina Šentjur je te podatke uvozila iz excelove datoteke v aplikacijo Cadis in nato v
APPrA-O na podlagi vnosa predvidenih prihodkov in drugih prejemkov občinskega
proračuna po posameznih podkontih, ki jih določa Pravilnik o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Na
osnovi teh podatkov je občina oblikovala splošni del proračuna.
Priloga 1/1: Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deleţev
Prihodke iz naslova vračil danih posojil planirajo vsi neposredni uporabniki
občinskega proračuna, ki so v tekočem ali v preteklih letih dali posojila iz sredstev
proračuna in tudi razpolagajo z amortizacijskimi načrti vračil danih posojil.
To storijo tako, da v prilogo 1/1 ločeno vnesejo podatke za odplačilo obresti in
podatke za odplačilo glavnice danega posojila, prav tako pa se v obrazec vpiše še
proračunska postavka, s katere so bila zagotovljena sredstva za posojilo, leto
odobritve posojila in namen posojila.
V prilogo 1/1 se vpišejo tudi trţne vrednosti kapitalskih deleţev, predvidenih za
prodajo, smiselno pa tudi vrsta finančnega premoţenja, ki je predvideno za prodajo.
Prav tako je v prilogo 1/1 potrebno vnesti prejemke, povezane s kupninami iz
naslova privatizacije (kupnine iz naslova privatizacije stanovanj).
Podatki, zbrani o predvideni prodaji finančnega premoţenja občine, se uporabijo za
oblikovanje programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoţenja (glej
MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str.
16).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je načrtovala za leto 2009 in 2010 prejeta vračila danih posojil in
prodajo kapitalskih deleţev (npr. kot je to razvidno iz Tabele 2).
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Tabela 2: Račun finančnih terjatev in naloţb proračuna Občine Šentjur za
leti 2009 in 2010
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB
2009 (v EUR) 2010 (v EUR)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
39.726,17
13.609,66
KAPITALSKIH DELEŢEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
0,00
0,00
DELEŢEV (440 + 441 + 442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
39.726,17
13.609,66
KAPITALSKIH DELEŢEV (IV.–V.)
Vir: Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2009 (Ur. list RS št., 24/09) in Odlok o
proračunu Občine Šentjur za leto 2010 (Ur. list RS št., 24/09)

3.2.2.2 Načrtovanje odhodkov in drugih izdatkov proračuna
Načrtovanju odhodkov in drugih izdatkov proračuna so namenjeni naslednji obrazci:
1. »Obrazec 2: Odhodki in drugi izdatki proračuna
Obrazec 2 je namenjen pripravi finančnega načrta neposrednega uporabnika
za celoten obseg odhodkov in drugih izdatkov posameznega neposrednega
proračunskega uporabnika.« (Proračunski priročnik za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010, 2008, str. 17). Primer odhodkov in drugih
izdatkov proračuna Občine Šentjur je prikazan v Tabeli 3.
»Priloga 2/1: Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Priloga 2/1 je namenjena planiranju sredstev za transfere posameznikom in
gospodinjstvom, ki so v ekonomski klasifikaciji razvrščeni v podskupino kontov
411 – Transferi posameznikom in gospodinjstvom.« (Proračunski priročnik za
pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, 2008, str. 18).
»Priloga 2/2: Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih sluţb
Priloga 2/2 je namenjena planiranju sredstev za tekoče transfere v javne
zavode in druge izvajalce javnih sluţb v skladu s Pravilnikom o določitvi
neposrednih in posrednih uporabnikov drţavnega in občinskih proračunov.«
(Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010,
2008, str. 18).

13

Primer: Občina Šentjur
Tabela 3: Odhodki proračuna Občine Šentjur za leti 2009 in 2010
ODHODKI PORAČUNA
2009 (v EUR)
2010 (v EUR)
II. SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
21.639.962,92
19.565.293,89
40 TEKOČI ODHODKI
4.979.715,79
4.715.794,40
41 TEKOČI TRANSFERI
5.738.374,87
5.403.735,20
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
10.117.806,26
7.596.939,29
43 INVESTICIJSKI TANSFERI
804.066,00
1.848.825,00
Vir: Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2009 (Ur. list RS št., 24/09) in Odlok o
proračunu Občine Šentjur za leto 2010 (Ur. list RS št., 24/09)
Občina Šentjur je vse odhodke uvozila iz Excelove datoteke v Cadis in nato v APPrAO na podlagi šifranta proračunskih postavk in šifranta neposrednih uporabnikov, ki jih
je občina sama oblikovala, tako da je v vsaki proračunski postavki določila podkonte,
ki jih določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava, in vrednosti na podkontih ter
neposrednega uporabnika, v področje katerega proračunska postavka spada. Na
osnovi teh podatkov je oblikovala finančni načrt posameznih neposrednih
uporabnikov, ki so sestavni deli posebnega dela proračuna.
Prav tako je izpolnila transfere posameznikom in gospodinjstvom za vsako
proračunsko postavko, in sicer za vsako vrsto transfera na ravni podkonta. Potrebno
je bilo vnesti povprečno mesečno višino zneska na upravičenca in dejansko ocenjeno
oz. načrtovano mesečno število prejemnikov posameznega transfera ter zneske
posameznega transfera, ki so zmnoţek povprečne mesečne višine na upravičenca in
povprečnega mesečnega števila prejemnikov posameznega transfera.
Izpolnila
vsakega
zavod s
sredstev

je tudi tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih sluţb za
posrednega uporabnika občinskega proračuna – javni zavod ali zasebni
koncesijo za opravljanje javne sluţbe, ki se financira ali sofinancira iz
občinskega proračuna.

2. Obrazec 3: Podatki o projektih v NRP
V obrazcu 3 se prikaţejo podatki o celotni vrednosti projekta po letih
(realizirana vrednost in ocenjena realizacija do konca leta 2007, načrtovano
financiranje v obdobju 2008–2011 in po letu 2011 – prikaţejo se tudi izdatki
za projekte, ki se nadaljujejo tudi po izteku štiriletnega obdobja) in virih
financiranja (drţavni proračun, občinski proračun, ostali viri financiranja).
V obrazcu 3 so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in
drţavne pomoči ter druge razvojne projekte v prihodnjih štirih letih. Tako so v
obrazec 3 na ravni občine obvezno vključeni izdatki, ki spadajo v naslednje
skupine oz. podskupine kontov:
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42 – Investicijski odhodki (vključno z najemnimi pogodbami, na podlagi
katerih lastninska pravica preide oz. lahko preide iz najemodajalca na
najemnika,
43 – Investicijski transferi,
41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja drţavno
pomoč).
Obrazec 3 se izpolni za projekte, ki so pripravljeni na podlagi predpisane
dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta
v NRP oz. za izpolnitev obrazca 3 je dokument identifikacije projekta (DIIP).
Občine morajo potem, ko je proračun in s tem tudi NRP sprejet, v svojih
evidencah zagotavljati tudi spremljanje izvrševanja NRP, ker bodo v bodoče
poročale ne samo o realizaciji splošnega in posebnega dela, temveč tudi o
realizaciji NRP (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov
za leti 2009 in 2010, str. 18).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je NRP izdelala v Excelovi tabeli in ga nato uvozila v aplikacijo Cadis.
Te podatke še mora pripraviti v APPrA-O, kar bo v bodoče sluţilo za poročanje o
realizaciji NRP. V svojih evidencah pa ţe dve leti spremlja izvrševanje NRP.
3. Obrazec 4: Lastna dejavnost
Obrazec 4 se uporablja tako za ugotavljanje prihodkov kot tudi za ugotavljanje
odhodkov iz naslova lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov (podskupina
kontov 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev) kot je definirana v
Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list
RS, št. 50/07 in 61/08). Odhodki lastne dejavnosti ne smejo in ne morejo biti
višji kot so prenešeni prihodki iz tega naslova iz proračuna preteklega leta in
predvideni prihodki iz naslova lastne dejavnosti (glej MF, Proračunski priročnik
za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 19).
4. Obrazec 5: Prodaja in zamenjava stvarnega premoţenja
Obrazec 5 je namenjen ugotavljanju prihodkov in odhodkov iz naslova prodaje
in zamenjave občinskega stvarnega premoţenja.
Na prihodkovnem delu obrazca je potrebno načrtovati vse prihodke iz skupine
kontov 72 – Kapitalski prihodki, kjer je potrebno k posamezni vrsti prihodka
določiti, iz kakšnega tipa premoţenja prihodek izhaja:
zemljišča,
zgradbe in prostori,
oprema - brez prevoznih sredstev,
prevozna sredstva in
druga osnovna sredstva.
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Podati pa je potrebno tudi podrobnejši opis premoţenja, ki se prodaja.
Odhodki ne smejo in ne morejo biti višji, kot so preneseni prihodki iz tega
naslova iz proračuna preteklega leta in predvideni prihodki iz naslova prodaje
in zamenjave občinskega stvarnega premoţenja.
Obrazec 5 se izpolnjuje za vsako proračunsko postavko posebej. Povezan je z
obrazcema 1 in 2 in tudi z obrazcem 3 (glej MF, Proračunski priročnik za
pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 19).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je pričela z načrtovanjem prihodkov in odhodkov za leti 2009 in 2010
po ekonomski klasifikaciji ţe v mesecu avgustu in jih dokončno načrtovala 20. 11.
2008. Pri tem je upoštevala dokument Navodila za pripravo občinskega proračuna za
neposredne uporabnike in Izhodišča za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in
2010.
3.2.3 Roki za pripravo občinskega proračuna
Terminski načrt priprave občinskega proračuna pripravi za finance pristojen organ
občinske uprave. Glede na to, da je Vlada Republike Slovenije predloţila predlog
drţavnega proračuna za naslednje leto v sprejem Drţavnemu zboru Republike
Slovenije 1. 10. in glede na določilo drugega odstavka 28. člena ZJF, po katerem je
ţupan predloţil predlog občinskega proračuna za prihodnje leto občinskemu svetu v
30 dneh po predloţitvi drţavnega proračuna drţavnemu zboru, je bil okvirni terminski
načrt za sestavo proračuna občine naslednji:
posredovanje navodila neposrednim proračunskim uporabnikom najkasneje do
25. 9.,
posredovanje predlogov finančnih načrtov, predlogov NRP in obrazloţitev
finančnih načrtov za finance pristojnemu organu občinske uprave do 15. 10.
(po prejemu navodila neposredni uporabniki zahtevajo od posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, da jim pošljejo podatke za pripravo
finančnih načrtovanj posrednih uporabnikov),
obdelava prejetih gradiv v organu občinske uprave, pristojnemu za finance od
16. 10. do 20. 10.,
usklajevanje proračuna z neposrednimi proračunskimi uporabniki in
oblikovanje predloga proračuna pri ţupanu od 21. 10. do 31. 10.,
predloţitev predloga proračuna z vsemi spremnimi dokumenti v sprejem
občinskemu svetu: 1. 11. (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010, str. 19).
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1.
januarjem leta, za katero se sprejema proračun. Postopek sprejemanja proračuna
natančneje uredi občinski svet s poslovnikom (ZJF, 29. člen). Ţupan predloţi občinski
proračun ministrstvu , pristojnemu za finance, v 30 dneh po njegovem sprejetju (ZJF,
31. člen). Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se
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financiranje drţave in občine ter njegovih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe
kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne
smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december preteklega
leta. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine,
sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v
proračun tekočega leta (ZJF, 32. člen). Odločitev o začasnem financiranju občine
sprejme ţupan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o
začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine. Začasno financiranje
občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog ţupana s sklepom skupščinskega
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine (ZJF, 33. člen).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je imela v planu posredovati predlog proračuna za leti 2009 in 2010
občinskemu svetu na decembrsko sejo leta 2008. Zaradi predhodne koordinacije oz.
delovnega posveta vseh strank, ki zastopajo občinski svet, je bilo predlagano, da se
ta točka umakne iz dnevnega reda decembrske seje občinskega sveta in se jo
prestavi na januarsko sejo občinskega sveta. Do takrat pa je potrebno razrešiti
problem zadolţitve Občine Šentjur za leti 2009 in 2010.
Občina Šentjur je dala prvič v obravnavo oz. splošno razpravo občinski proračun za
leti 2009 in 2010 občinskemu svetu 29. 01. 2009, v drugi obravnavi pa sta bila
proračuna sprejeta 12. 03. 2009. Do takšnega zamika je prišlo zaradi potrebe po
uskladitvi med prihodki in odhodki, pri čemer je bilo potrebno upoštevati predloge in
pobude, ki so bili podani na predhodni splošni obravnavi občinskega sveta.
3.2.4 Predlog finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika

3.2.4.1 Neposredni uporabniki
njihovega predstojnika

občinskega

proračuna

in

pristojnosti

Pred začetkom priprave proračuna morajo občine najprej določiti svoje neposredne
proračunske uporabnike, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov.
Šifrant neposrednih uporabnikov občinskega proračuna se lahko, glede na
organiziranost občinske uprave in oţjih delov občine, od občine do občine nekoliko
razlikuje, obvezno pa morajo biti določeni neposredni uporabniki proračuna, kot so:
občinski svet, nadzorni odbor, ţupan, občinska uprava (enovita ali z notranjimi
organizacijskimi enotami) in vsi oţji deli občin, določeni s statutom občine (npr. kot
je to razvidno iz Tabele 4).
Predstojniki neposrednih uporabnikov po svoji funkciji vodijo in predstavljajo
neposredne uporabnike, razpolagajo lahko s proračunskimi sredstvi, ki so jim
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zagotovljena v finančnem načrtu neposrednega uporabnika (glej ZJF, 65. člen). V
občini je Predstojnik neposrednih uporabnikov ţupan, medtem ko je predstojnik
neposrednih uporabnikov – oţjih delov občine svet oţjega dela občine oz., če tako
določa statut občine, predsednik sveta oţjega dela občine.
Predstojnik neposrednega uporabnika je odgovoren za izvrševanje finančnega načrta,
in sicer za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredbe za
plačilo. Na strani prihodkov je predstojnik neposrednega uporabnika odgovoren za
ugotavljanje pravice za izterjavo ter izdajanje nalogov za izterjavo v korist tistih
prejemkov, za pobiranje katerih je pristojen neposredni uporabnik. Predstojnik
neposrednega uporabnika lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja na
druge osebe (na primer: izdajo odredb za plačilo).
Za neposredne uporabnike občinskega proračuna – oţje dele občin je odredbodajalec
za izvrševanje finančnega načrta predstojnik neposrednega uporabnika, to je svet
oţjega dela občine oz., če tako določa statut občine, predsednik sveta oţjega dela
občine. To pomeni, da z vsemi proračunskimi sredstvi, določenimi v finančnem načrtu
oţjega dela občine (s statusom pravne osebe ali brez), ki je del občinskega
proračuna, razpolaga svet oţjega dela občine oz., če tako določa statut občine,
predsednik sveta oţjega dela občine in ne ţupan. Pri tem je svet oţjega dela občine
oz., če tako določa statut občine, predsednik sveta v okviru zakonskih določb in
določb odloka o proračunu občine, s katerim so po vrsti in višini določeni pravni posli,
ki jih lahko sklepa oţji del občine samostojno, povsem neodvisen, razen pri sklepanju
pravnih poslov, za katere potrebuje soglasje ţupana.
Primer: Občina Šentjur
Pred začetkom priprave proračuna je Občina Šentjur najprej določila svoje
neposredne proračunske uporabnike, ki so hkrati predlagatelji finančnih načrtov. To
pomeni, da je Občina Šentjur najprej oblikovala šifrant neposrednih uporabnikov
občinskega proračuna (poljubna šifra in naziv neposrednega uporabnika).
Tabela 4: Šifrant neposrednih uporabnikov občinskega proračuna
Šifra neposrednega uporabnika
občinskega proračunskega
10
20
30
40
50
51
52
53
54
55

Naziv neposrednega uporabnika
občinskega proračuna
Občinski svet
Nadzorni odbor
Ţupan
Občinska uprava
Krajevna skupnost Blagovna
Krajevna skupnost Dramlje
Krajevna skupnost Kalobje
Krajevna skupnost Loka
Krajevna skupnost Planina
Krajevna skupnost Ponikva
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Šifra neposrednega uporabnika
Naziv neposrednega uporabnika
občinskega proračunskega
občinskega proračuna
56
Krajevna skupnost Prevorje
57
Krajevna skupnost Slivnica
58
Krajevna skupnost Šentjur - mesto
60
Krajevna skupnost Šentjur - Rifnik
61
Krajevna skupnost Grobelno
62
Krajevna skupnost Vrbno Podgrad
63
Krajevna skupnost Dolga gora
Vir: Programska klasifikacija proračuna Občine Šentjur

3.2.4.2 Vključevanje prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov v
občinski proračun
V proračunu je Občina Šentjur izkazala vse prejemke, ki pripadajo občini, ter vse
izdatke občine za posamezne namene (ZJF, 2. člen). Glede na določbo 3. in 1. člena
ZJF je morala Občina Šentjur zajeti v občinskem proračunu vse prihodke in odhodke
vseh neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, tako tudi prihodke in odhodke
neposrednih uporabnikov, ki imajo status pravne osebe.

3.2.4.3 Oţji deli občin s statusom in brez statusa pravne osebe
Izkazovanje prihodkov in odhodkov oţjih delov občin, ki nimajo statusa pravne
osebe, se izkazujejo tako, da se prihodki oţjih delov občine vplačujejo na podračun
občinskega proračuna enotnega zakladniškega računa občine. Z ustreznim sklicem na
številko odobritve bo zagotovljena evidenca vplačanih prihodkov oţjega dela občine.
Prihodki oţjega dela občine se knjiţijo na ustreznih kontih prihodkov, odhodki pa na
ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna.
Občine v svojih poslovnih knjigah izkazuje tako prihodke kot tudi odhodke oţjih delov
občin. Občina Šentjur nima oţjih delov občin, ki nimajo statusa pravne osebe.
Pri opredeljevanju izkazovanja prihodkov in odhodkov oţjih delov občin, ki imajo
status pravne osebe, v občinskem proračunu in finančnem načrtu, je občina Šentjur
morala izhajati iz:
določb 19.c in 19.č člena ZLS, po katerih morajo biti prihodki in odhodki
oţjega dela občine, ki je pravna oseba, zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki
je sestavni del občinskega proračuna,
določbe prvega odstavka 1. člena ZJF, ki določa, da določila ZJF, ki se
nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za
oţje dele občin, ki so pravne osebe, če ZJF ne določa drugače. Tako so oţji
deli občin, ki so pravne osebe, neposredni uporabniki občinskega proračuna,
kar pomeni, da se financirajo neposredno iz proračuna oz., da se njihovi
prejemki in izdatki obravnavajo kot prejemki in izdatki občinskega proračuna,
da njihov finančni načrt sprejema občinski svet in da za njihovo financiranje ni
potrebno skleniti posebne pogodbe.
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določbe 2. člena Zakona o računovodstvu (v nadaljevanju: ZR; Ur. list RS, št.
23/99), ki določa, da morajo pravne osebe voditi poslovne knjige ter izdelati
letna poročila v skladu z določbami ZR in drugimi predpisi, kodeksom
računovodskih načel ter slovenskimi računovodskimi standardi, kar praktično
pomeni, da je to obveza tudi za oţje dele občin, ki so pravne osebe.

3.2.4.4 Opredelitev »izvirnih« prihodkov oţjih delov občine, ki so pravne
osebe v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun
Prejemki in izdatki oţjih delov občine Šentjur, ki so pravne osebe, se izkazujejo v
občinskem proračunu po enotnem sistemu, to pomeni, da se morajo izkazovati v
splošnem delu proračuna med prihodki in v posebnem delu proračuna v finančnem
načrtu oţjega dela občine, ki je pravna oseba. V odloku o proračunu občine Šentjur
mora biti določeno, da so ti prihodki namenski, ki so namenjeni posameznemu
oţjemu delu občine za točno določen namen v njegovem finančnem načrtu (na
primer: krajevni samoprispevek, prihodki občanov, obresti. Ipd …).

3.2.4.5 Knjiţbe pri vključitvi prihodkov in odhodkov oţjih delov občine, ki
so pravne osebe, v proračun
Knjiţbe pri vključitvi prihodkov in odhodkov oţjih delov občine, ki so pravne osebe,
so glede na veljavno zakonodajo (dokler še lahko poslujejo s svojim podračunom)
naslednje:
A) Sredstva, dana oţjemu delu občine, ki je pravna oseba, iz občinskega
proračuna za tekoče in investicijske odhodke
1. Knjiţbe v poslovnih knjigah občinskega proračuna:
sredstva, dana krajevnim skupnostim iz občinskega proračuna za tekoče in
investicijsko dejavnost: 141/110,
na podlagi mesečnega poročila o realizaciji, ki ga posreduje oţji del občine, ki
je pravna oseba občini, občina evidentira v svoje poslovne knjige naslednje:
R4/141 (R4 – konti razreda 4 – odhodki iz enotnega kontnega načrta po
namenih porabe).
2. Knjiţbe v poslovnih knjigah oţjega dela občine, ki je pravna oseba:
Sredstva, prejeta iz proračuna občine za tekoče in investicijsko dejavnost:
110/740,
evidentiranje poslovnih dogodkov na podlagi originalne listinske
dokumentacije – na primer dobaviteljevega računa (prejem): 18/22, plačilo
računa: 22/18 in R4 /110 (R4 – konti razreda 4 – odhodki iz enotnega
kontnega načrta po namenih porabe),
po preteku meseca pošlje oţji del občine, ki je pravna oseba, občini poročilo o
mesečni realizaciji porabe sredstev za pretekli mesec, konec leta se za prejeta
in še neporabljena sredstva opravi knjiţba: 740/241, kar je obvezno potrebno
tudi zaradi priprave premoţenjske bilance (glej MF, Proračunski priročnik za
pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 24).

20

B) »Izvirni« (vplačani na podračun oţjega dela občine) prihodki oţjega
dela občine, ki je pravna oseba (krajevni samoprispevek, prihodki
občanov, obresti ...) in njihova poraba
1. Knjiţbe v poslovnih knjigah oţjega dela občine, ki je pravna oseba:
vzpostavitev terjatve do kupcev: 12/28; plačilo kupca: 28/12 in 110/713 (če
gre za prihodke od prodaje blaga in storitev oz. drug ustrezen konto, če gre za
javnofinančne prihodke),
plačilo odhodkov, ki se poravnavajo iz naslova vplačanih »izvirnih« prihodkov:
vzpostavitev obveznosti do dobavitelja: 18/22, poravnava računa dobavitelja:
22/18 in R4/110 (R4 – konti razreda 4 – odhodki iz enotnega kontnega načrta
po namenih porabe),
po preteku meseca pošlje oţji del občine, ki je pravna oseba, občini poročilo o
vplačanih »izvirnih« prihodkih in poročilo o mesečni realizaciji porabe sredstev
iz naslova vplačanih »izvirnih« prihodkov za pretekli mesec.
2. Knjiţbe v poslovnih knjigah občinskega proračuna:
Na podlagi mesečnega poročila o vplačanih »izvirnih« prihodkih in poročila o
realizaciji porabe sredstev iz naslova vplačanih »izvirnih« prihodkov, ki ga
posreduje oţji del občine, ki je pravna oseba, občini, občina evidentira v svoje
poslovne knjige naslednje:
evidentiranje »izvirnih« prihodkov oţjega dela občine, ki je pravna oseba:
141/713 (če gre za prihodke od prodaje blaga in storitev oz. drug ustrezen
konto, če gre za javnofinančne prihodke),
evidentiranje porabe sredstev iz naslova porabe »izvirnih« prihodkov oţjega
dela občine, ki je pravna oseba: R4/141 (R4 – konti razreda 4 – odhodki iz
enotnega kontnega načrta po namenih porabe).
Zgoraj prikazani način knjiţenja se upošteva od 1. 1. 2006 dalje.
Potrebno pa bo vključiti tudi stanja sredstev na računih oţjih delov občin na dan 31.
12. 2008 v poslovne knjige proračuna občine. Pri otvoritvah bo potrebno evidentirati
naslednjo knjiţbo: 141/9009.
Na osnovi predhodno navedenega načina evidentiranja prihodkov in odhodkov oţjih
delov občin v poslovnih knjigah občinskega proračuna, oţji deli občin, ki so pravne
osebe, še vedno poslujejo preko svojega podračuna, s sredstvi v finančnem načrtu
pa razpolaga oţji del občine in ne ţupan. Občinski proračun izkazuje vse prihodke in
odhodke vseh neposrednih uporabnikov proračuna (tudi oţjih delov občin, ki so
pravne osebe), zato so v poročilih za Ministrstvo za finance o sprejetem proračunu in
kasneje njegovi realizaciji zajeti vsi prihodki in odhodki proračuna, vključno s prihodki
in odhodki oţjih delov občin, ki so pravne osebe.
V letnem poročilu gre sicer za podvajanje prihodkov in odhodkov oţjih delov občin, ki
so pravne osebe (enkrat so zajeti v letnem poročilu za občino in drugič v letnem
poročilu za oţji del občine, ki je pravna oseba). V pojasnilih letnega poročila, ki so
poleg računovodskih izkazov sestavni del računovodskega poročila, mora občina
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pojasniti, da so v letnem poročilu za občino zajeti tudi oţji deli občin, ki so pravne
osebe. Tako se pri pripravi raznih poročil za namene statističnega in drugega
poročanja to ve in podatki oţjih delov občin, ki so pravne osebe, se ne upoštevajo
dvakrat.
APPrA-O omogoča tudi pripravo finančnega načrta neposrednega uporabnika –
oţjega dela občine, ki je pravna oseba (in ima svoj podračun), vendar morajo biti
prihodki in odhodki oţjih delov občine, ki so pravne osebe, tudi računovodsko
vključeni v občinski proračun na predhodno opisan način, kar omogoča tudi kasnejše
izvrševanje finančnega načrta oţjega dela občine, ki je pravna oseba (glej MF,
Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 24).

3.2.4.6 Finančni načrt neposrednega uporabnika občinskega proračuna
Predloge finančnega načrta za leto 2009 in 2010 z obrazloţitvijo so pripravili
neposredni uporabniki Občine Šentjur (v nadaljevanju neposredni uporabniki) na
podlagi navodil za pripravo predloga občinskega proračuna Občine Šentjur (v
nadaljevanju občinski proračun). Neposredni uporabniki občinskega proračuna
Občine Šentjur so morali v rokih in na način, ki jih je predpisal ţupan, od posrednih
uporabnikov občinskega proračuna (javni zavodi, javni skladi in agencije, katerih
ustanovitelj je Občina Šentjur) zahtevati, da jim pošljejo podatke, ki so potrebni za
pripravo finančnih načrtov neposrednih uporabnikov. Predlogi finančnih načrtov so
morali biti sestavljeni tako, da so upoštevali ekonomsko in programsko klasifikacijo
javnofinančnih prejemkov in izdatkov, morali pa so biti tudi ustrezno obrazloţeni.
Finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna so morali biti
razdeljeni na programske dele, in sicer:
področja proračunske porabe,
glavne programe,
podprograme,
proračunske postavke in
proračunske vrstice (proračunske postavke – konte oz. podkonte).
»Področja proračunske porabe so področja, na katerih drţava deluje in nudi storitve
ter v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov proračuna,
razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna.« (Uredba o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga drţavnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, 2. člen).
»Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v
katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih uporabnikov proračuna. Glavni
program je določen s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji
področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter
uspešnosti.« (Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
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predloga drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, 2.
člen).
»Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni
izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika proračuna.
Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter
uspešnosti, z njim pa se izvajajo cilji glavnega programa.« (Uredba o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga drţavnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, 2. člen).
»Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta,
ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega
področja enega neposrednega uporabnika.« (Uredba o dokumentih razvojnega
načrtovanja in postopkih za pripravo predloga drţavnega proračuna in proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti, 2. člen).
Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu
s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov
proračunske postavke (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010, str. 27).
Proračunska vrstica (proračunska postavka – konto oz. podkonto) je del proračunske
postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski
namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna
(glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010,
str. 27).
Pri oblikovanju finančnega načrta neposrednega uporabnika je bilo potrebno izhajati
iz programskega načrtovanja proračuna. To zagotavlja usmerjenost k rezultatom,
doseganje večje uspešnosti in učinkovitosti izvajanja nalog Občine Šentjur.
Programski pristop pri načrtovanju proračuna vzpodbuja k izvajanju zastavljenih
ciljev ter nato omogoča nadzor nad doseţenimi rezultati oz. nadzor nad smotrnostjo
poslovanja. V ta namen se na posameznih področjih proračunske porabe, glavnih
programih in podprogramih oblikujejo realni in merljivi enoletni in večletni cilji in
indikatorji za njihovo spremljanje.
Programska struktura finančnega načrta neposrednega uporabnika občinskega
proračuna je sestavljena iz področij proračunske porabe, glavnih programov in
podprogramov, proračunskih postavk in proračunskih vrstic. Proračunske postavke se
uvrščajo v posamezen podprogram. Proračunskim postavkam pa se določijo še
ekonomski nameni izdatkov. V posamezni podprogram bo lahko uvrščeno več
proračunskih postavk, na posamezni proračunski postavki pa je lahko več
proračunskih vrstic. Najpomembnejša naloga pri pripravi finančnega načrta
neposrednega uporabnika je ustrezno oblikovanje proračunskih postavk, kar pomeni
vzpostavitev šifranta proračunskih postavk (šifra in naziv proračunske postavke).
Glede na svojo vsebino se proračunske postavke razvrščajo v ustrezen podprogram
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po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki je obvezna klasifikacija
pri pripravi finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskih proračunov od 1. 1.
2006 dalje. Hkrati se vsaki proračunski postavki posebej določijo ekonomski nameni
(eden ali več) njene porabe (konti in podkonti). Skladno z zadnjim odstavkom 1.
člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu lahko uporabniki enotnega kontnega
načrta določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami. Tako se
lahko javnofinančni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki vodijo tudi
na več kot šestmestnih podkontih, vendar za sprejem proračuna na občinskem svetu
to ni obvezno.
V predlogu finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika se posamezni
izdatki prikazujejo na ravni šestmestnih podkontov, občinskemu svetu pa se finančni
načrt neposrednega uporabnika občinskega proračuna praviloma pošlje na nivoju
štirimestnih kontov.
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je pričela z pripravami predloga finančnega načrta neposrednega
proračunskega uporabnika za leti 2009 in 2010 v mesecu avgustu 2008. Predloga
finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika za leti 2009 in 2010 sta
bila obravnavana dvakrat, in sicer je bila prva obravnava oz. splošna razprava 29. 1.
2009, druga obravnava pa 12. 3. 2009, kjer je bil tudi sprejet. Do druge obravnave je
Občina Šentjur morala dokončno uskladiti prihodke in odhodke ter predloge iz
splošne razprave, do druge obravnave pa je bilo moč vloţiti amandmaje, o katerih so
glasovali na drugi obravnavi. Občina Šentjur je pri tem upoštevala dokument
Navodila za pripravo občinskega proračuna za neposredne uporabnike. Pomembno
pa je, da je bilo potrebno oddati finančne načrte za Občinsko upravo do 04. 11.
2008, finančne načrte krajevnih skupnosti pa do 10. 11. 2008 (glej Priloga 1).
3.2.5 Predlog finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika
Posredni uporabniki občinskih proračunov so javni zavodi, skladi, agencije, katerih
ustanovitelj je občina. Iz občinskih proračunov se financirajo posredno, preko
neposrednih uporabnikov (občinske uprave).
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo na podlagi 27. člena ZJF pripraviti
predloge svojih finančnih načrtov. Način priprave finančnih načrtov posrednih
uporabnikov občinskega proračuna je določen v navodilu o pripravi finančnih načrtov
posrednih uporabnikov občinskih proračunov.
Finančni načrt posrednega uporabnika ima splošni del, lahko pa tudi posebni del. V
splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po
ekonomski klasifikaciji. V posebnem delu finančnega načrta posrednega uporabnika
se njegovi izdatki prikaţejo po posameznih postavkah, podprogramih in programih,
posamezna proračunska postavka pa mora biti oblikovana tako, da ji je v finančnem
načrtu mogoče pripisati šifro štirimestnega pododdelka iz odredbe o funkcionalni
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klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. To je pomembno zaradi kasnejšega razvrščanja
proračunskih postavk v občinskem proračunu po funkcionalni klasifikaciji. V
finančnem načrtu posrednega uporabnika občinskega proračuna morajo biti ločeno
prikazani prihodki in izdatki, ki jih posredni uporabnik pridobi iz naslova opravljanja
javne sluţbe in iz naslova prodaje blaga in storitev (trţna dejavnost).
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejmejo pristojni
organi, določeni s področnimi zakoni in akti o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če
se posredni uporabnik občinskega proračuna v preteţnem delu financira iz
proračunskih sredstev (več kot 50 %), se njegov finančni načrt sprejme v 30 dneh po
sprejetju občinskega proračuna. Sprejete finančne načrte posredni uporabniki
občinskega proračuna posredujejo v 15 dneh po sprejemu oz. izdaji soglasja
pristojnemu organu občine.
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur uvršča med posredne proračunske uporabnike Razvojno agencijo
Kozjansko, Vrtec Šentjur, Osnovno šolo Franja Malgaja, Osnovno šolo Blaţena
Kocena, Osnovno šolo Hruševec, Osnovno šolo Dramlje, Osnovno šolo Slivnica pri
Celju, Osnovno šolo Planina pri Sevnici, Ljudsko univerzo Šentjur, Knjiţnico Šentjur,
Glasbeno šolo Šentjur, Zdravstveni dom Šentjur, Javni zavod Regijsko središče. Od
teh se preteţno iz proračunskih sredstev financirajo (več kot 50 %) Razvojna
agencija Kozjansko, Vrtec Šentjur, Knjiţnica, Ljudska univerza Šentjur.
Občina Šentjur je pričela s pripravami predloga finančnega načrta posrednega
proračunskega uporabnika za leti 2009 in 2010 v mesecu avgustu 2008. Predloga
finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leti 2009 in 2010 sta
bila obravnavana dvakrat, in sicer je bila prva obravnava oz. splošna razprava 29. 1.
2009, druga obravnava pa 12. 3. 2009, kjer je bil tudi sprejet. Do druge obravnave je
Občina Šentjur morala dokončno uskladiti prihodke in odhodke ter predloge iz
splošne razprave, do druge obravnave pa je bilo moč vloţiti amandmaje, o katerih so
glasovali na drugi obravnavi. Občina Šentjur je pri tem upoštevala dokument
Navodila za pripravo občinskega proračuna za neposredne uporabnike. Pri tem je bil
pomemben tudi rok oddaje finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov,
in sicer do 10. 11. 2008 (glej Priloga 1).
3.3 STRUKTURA IN OBRAZLOŢITVE PRORAČUNA
3.3.1 Struktura proračuna
Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predloţen po vsebini in
Strukturi, in sicer:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
po ekonomski klasifikaciji:
A. bilanca prihodkov in odhodkov,
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B. račun finančnih terjatev in naloţb,
C. račun financiranja.
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA
po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
področjih proračunske porabe,
glavnih programih,
podprogramih,
proračunskih postavkah in
proračunskih postavkah – kontih.
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
IV. OBRAZLOŢITEV
splošnega dela proračuna,
posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
proračuna),
NRP.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaţejo:
ocena realizacije (oz. realizacija, če je le-ta v času priprave proračuna ţe
znana) prejemkov in izdatkov za preteklo leto,
ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto,
načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
Občinski proračun je sestavljen iz treh delov:
splošni del,
posebni del in
NRP.

3.3.1.1 Splošni del
Splošni del proračuna sestavljajo:
bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naloţb ter
račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo:
davčni prihodki,
nedavčni prihodki,
kapitalski prihodki,
prejete donacije,
transferni prihodki in
prejeta sredstva iz EU,
na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo:
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tekoče odhodke,
tekoče transfere,
investicijske odhodke,
investicijske transfere in
plačila sredstev v proračun EU.
V računu finančnih terjatev in naloţb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih
posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter
porabljena sredstva za nakup kapitalskih naloţb.
»V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolţevanje, ki je povezano
s financiranjem preseţkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
preseţkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naloţb ter s
financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav
tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v
proračunskem letu.« (ZJF, 11. člen).
Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc
proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna
prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Za
znesek prenesenih sredstev oz. stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko
pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna. Pomembna je
uravnoteţenost proračuna, ki se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na
računih iz preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna
tekočega leta.
Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnoteţen med
prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naloţb ter računu financiranja)
celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen
primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz
računa finančnih terjatev in naloţb oz. iz računa financiranja ter z upoštevanje stanja
sredstev na računih ob koncu preteklega leta.
Pri oblikovanju uravnoteţenega proračuna je tako potrebno upoštevati tudi stanje
sredstev na računih ob koncu preteklega leta, ki se v poslovnih knjigah izkazuje v
bilanci stanja na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo. Ta sredstva imajo dejansko
značaj prenesene razlike med prejemki in izdatki proračuna preteklega leta oz.
preteklih let, kar pomeni, da so to sredstva, ki v preteklem letu oz. v preteklih letih
niso bila porabljena, zato se lahko porabijo v proračunu prihodnjega leta. Od njihove
višine je odvisna tudi sestava proračuna prihodnjega leta. Pri sestavi proračuna se
tako lahko upošteva njihova ocenjena (predvidena) ali dejansko ugotovljena višina.
Če je višina stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta pozitivna, pomeni,
da občina ta sredstva lahko porabi v naslednjem proračunskem letu in za to višino
izkaţe večje izdatke proračuna prihodnjega leta, kar pomeni, da so izdatki večji od
prejemkov proračuna prihodnjega leta. Če je stanje na računih ob koncu preteklega
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leta enako nič, morajo biti v proračunu prihodnjega leta prejemki proračuna enaki
izdatkom proračuna prihodnjega leta. Če pa je stanje na računih ob koncu preteklega
leta negativno, pomeni, da mora občina v proračunu za prihodnje leto za višino
negativnega stanja izkazati niţje izdatke proračuna, kar pomeni, da bodo vsi
prejemki proračuna večji od izdatkov proračuna prihodnjega leta. Za pravilno
evidentiranje stanja sredstev na računih je potrebno, da je knjigovodsko zapiranje
vseh treh bilanc oz. razreda 4, 5 in 7 evidentirano na samostojnem podkontu, ker
izkazani saldo na koncu leta predstavlja sredstva, katerih porabo je potrebno planirati
v proračunu prihodnjega leta.

3.3.1.2 Posebni del
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. V
posebnem delu proračuna morajo biti zajeti finančni načrti vseh neposrednih
uporabnikov proračuna, poleg občinskega sveta, ţupana, nadzornega odbora,
občinske uprave (oddelkov občinske uprave in reţijskega obrata), skupne občinske
uprave tudi posameznih oţjih delov občine). V vsakem posameznem finančnem
načrtu je potrebno prikazati vse odhodke in druge izdatke proračuna (iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naloţb in računa financiranja)
(glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010,
str. 35).

3.3.1.3 Načrt razvojnih programov
3.3.1.3.1 Obseg in priprava načrta razvojnih programov
NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del,
v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oz.
programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od
leta 2009 do leta 2012 oz. tudi po letu 2012). NRP predstavlja investicije in druge
razvojne projekte ter drţavne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oz. do zaključka
projekta.
V NRP so vključeni odhodki, ki niso ţe vnaprej določeni z zakoni, temveč odraţajo
razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).
Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno
sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike EU ter drugih virov EU, ki so
namenjeni za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne
razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov drţave (Drţavni razvojni
program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.).
V NRP se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja.
V NRP občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za
investicije in drţavne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski
klasifikaciji.
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Glede na programsko klasifikacijo se NRP prikaţe po področjih
proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.
Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo
izdatki, ki spadajo v podskupine kontov:
42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
43 – Investicijski transferi,
41 – Tekoči transferi (410 – subvencije – del, ki predstavlja drţavno pomoč).
Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.
Kot investicije je potrebno projektno obravnavati vse naloţbe v osnovna sredstva, za
katera se izdatki vodijo v okviru skupine kontov 42 – Investicijski odhodki oz.
podskupine kontov 420 – Nakup in gradnja osnovnih sredstev in 431 – Investicijski
transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter 432 –
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom. Investicijski odhodki so sredstva, ki
so namenjena povečanju ali ohranjanju stvarnega premoţenja drţave oz. občine in
drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki povečujejo ali ohranjajo vrednost
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v njihovih
bilancah stanja (sredstva za gradnjo in nakup poslovnih prostorov in zgradb, nakup
opreme, prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije,
modernizacije in adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrţevanje objektov,
opreme in podobno). Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu
investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter za njihovo
vzdrţevanje in obnovo (namenska sredstva drţavnega oz. občinskega proračuna
drugim ravnem drţave, javnim podjetjem, javnim zavodom, javnim skladom in
agencijam, privatnim podjetjem in posameznikom ter zasebnikom in drugim
izvajalcem javnih sluţb ...). Med investicijske izdatke se ne štejejo stroški študij, ki se
ne nanašajo na konkretno osnovno sredstvo.
Pri pripravi proračuna je potrebno prednostno v NRP občinskega proračuna uvrstiti
projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi. Projekti in programi se v NRP
načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in
potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi
proračuna, sprememb proračuna ali rebalansa proračuna).
V NRP se uvrstijo tisti projekti in programi, ki so izvedljivi po
pričakovani dinamiki in v celoti pokriti s predvidenimi (znanimi) viri financiranja.
Prednost pri zagotavljanju virov financiranja morajo imeti projekti in programi, ki so
uvrščeni v NRP in so ţe v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove
projekte.
NRP sestavljajo programi in projekti:
1. Program tvori več različnih, vendar medsebojno usklajenih projektov oz.
aktivnosti, kjer so cilji opredeljeni v okviru skupnega namena (politike), ima
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določeno vrednost in se bo izvajal v določenem časovnem obdobju (ima
začetek in konec).
2. Projekt je sklop dejavnosti z določenim namenom, v katerem se trošijo
različna sredstva (viri: finančni, materialni, človeški, časovni in drugi viri) za
dosego nekih ciljev oz. koristi. Pomeni ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti,
ki izpolnjujejo natančno določeno nalogo (funkcijo) in imajo jasno opredeljene
cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati ali projekt izpolnjuje vnaprej
določena merila. Za projekt je značilno, da je začasnega značaja ter da je
njegov cilj doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima
omejeno ţivljenjsko dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in
njegovim zaključkom, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih
posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih
nalog oz. aktivnosti.
V NRP se uvrstijo projekti, ki so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in
potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v NRP je dokument
identifikacije projekta (DIP), ki vsebuje osnovne podatke o projektu, opredelitev
namena in ciljev ter opis potreb z analizo projekta. Predstavlja izhodišče za planiranje
potrebnih sredstev v proračunu. V primeru, ko gre za investicije manjših vrednosti ali
investicijsko vzdrţevanje v manjšem obsegu, se dokumentacija izdela kot načrt
investicij ali investicijskega vzdrţevanja manjših vrednosti, ki temelji na popisu in
ovrednotenju potreb za izbrano obdobje. V primeru, da ima občina tudi programe
drţavnih pomoči, jih uvrsti v NRP po postopku, ki je opredeljen v ZSDrP.
Pri oblikovanju NRP je tako potrebno ločiti definicije izvedljivega projekta, potrjenega
projekta in veljavnega projekta:
1. Izvedljiv projekt je tisti projekt, za katerega se na podlagi strokovnih podlag
ugotovi, da ga je mogoče uresničiti.
2. Potrjen projekt je projekt, ki je potrjen s sklepom nosilca projekta oz. pri
investicijskih projektih s sklepom investitorja ter pripravljen na podlagi
predpisane investicijske dokumentacije, izdelane skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ.
3. Veljaven projekt je projekt, ki je vključen v veljaven NRP.
Predlog NRP mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih
uporabnikov.
Podrobnejša vsebina NRP je predpisana v 42., 43. in 44. členu Uredbe o dokumentih
razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga drţavnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti.
Če predlog NRP ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj uskladiti s
proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna, običajno pa se uskladi ţe v postopku
sprejemanja proračuna (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010, str. 35).
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3.3.1.3.2 Načrt razvojnih
transfere

programov

za

investicije

in

investicijske

Investicije so naloţbe v povečanje in ohranjanje premoţenja občine ali drţave in
drugih vlagateljev v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter drugega
opredmetenega in neopredmetenega premoţenja , vključno naloţbe v izobraţevanje,
usposabljanje, razvoj novih tehnologij, izboljšanje kakovosti ţivljenja in druge
naloţbe, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.
Investicijski cikel projekta je sestavljen iz naslednjih faz: priprava investicije, izvedba
investicije, obratovanje investicije, ki jih je potrebno upoštevati pri uvrščanju
investicijskih projektov v NRP.
V času priprave investicijskega projekta je potrebno izdelati investicijsko
dokumentacijo (investicijski program ali drug dokument) v skladu z uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ.
Vrste investicijske dokumentacije:
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),
predinvesticijska zasnova (PIZ),
investicijski program (IP),
študija izvedbe investicije,
poročilo o izvajanju investicijskega projekta in
poročilo o spremljanju učinkov investicije.
Od 1. 1. 2007 dalje za projekte občin, ki se sofinancirajo iz drţavnega proračuna,
pred njihovim začetkom ni več potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance.
Pogoj za njihovo sofinanciranje iz drţavnega proračuna je obvezna vključenost teh
projektov v NRP tako občinskega kot tudi drţavnega proračuna. Soglasje Ministrstva
za finance bo potrebno le še za projekte, za katere so občine prejele sklep o dodelitvi
sredstev iz drţavnega proračuna pred 1. 1. 2007 (glej MF, Proračunski priročnik za
pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 37).

3.3.1.3.3 Načrt razvojnih programov za drţavne pomoči
Občine imajo lahko v svoje NRP vključene tudi drţavne pomoči. V tem primeru
morajo ravnati v skladu z ZSDrP.
Po določbah 15. točke prvega odstavka 3. člena ZJF so drţavne pomoči izdatki in
zmanjšani prejemki drţave oz. občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu
tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje in
sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s trţno
proizvodnjo blaga in storitev.

31

Konkretne oblike teh pomoči so: subvencije, odpis terjatev, poroštva, ki jih daje
drţava ali subjekt javnega prava po ugodnejših pogojih, nadomestila za tekoče
poslovanje, davčne izjeme, zniţanja ali odpisi, izjeme od plačil prispevkov za
zdravstveno in socialno zavarovanje.
Na ravni občin so najpogostejše oblike drţavnih pomoči subvencioniranje obrestnih
mer ter subvencije. V skladu z ZSDrP upravljavci drţavnih pomoči posredujejo
vsebino posamezne drţavne pomoči Ministrstvu za finance (Sektorju za spremljanje
drţavnih pomoči). Enako velja tudi za dopolnitev ali spremembo ţe obstoječe drţavne
pomoči ter za določitev drţavne pomoči po pravilu »de minimis2«. Izjema od tega
določila so drţavne pomoči kmetijstvu (razen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in
ribištvu, ki ji obravnava Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo
vlogo obravnava ter oceni, če je primerna za posredovanje Evropski komisiji. V
primeru, da je primerna, Evropski komisiji priglasitev posreduje najkasneje v roku 45
dni od njenega prejema. O tem obvesti upravljavca drţavne pomoči. Če ministrstvo
meni, da vloga ni primerna za posredovanje Evropski komisiji, o tem obvesti
upravljavca pomoči ter mu svetuje pri potrebnih popravkih. Ministrstvo samo v celoti
obravnava ter ocenjuje pomoči, ki pomenijo skupinsko izjemo, in pomoči po pravilu
»de minimis« ter daje mnenje o njihovi skladnosti s pravili na področju drţavnih
pomoči. Mnenje o skladnosti za skupinske izjeme izda ministrstvo najkasneje v roku
45 dni, za pomoči po pravilu »de minimis« pa najkasneje v roku 15 dni od njihovega
prejema.
Obveznost priglasitve drţavne pomoči velja za vse institucionalne enote, ki so v
sektorju drţave naslednje: enote centralne ravni drţave, neposredni uporabniki
drţavnega proračuna, drţavni skladi, druge enote centralne ravni drţave, enote
lokalne ravni drţave, neposredni uporabniki proračunov občin, skladi lokalne ravni
drţave, druge enote lokalne ravni drţave, skladi socialnega zavarovanja.
Individualna drţavna pomoč je pomoč, ki je namenjena konkretno določenemu
prejemniku za določene namene. Ministrstvo za finance (Sektor za spremljanje
drţavnih pomoči) svetuje upravljavcem drţavnih pomoči pri pravilni uporabi in
tolmačenju pravil na področju drţavnih pomoči, nudi pomoč pri pripravi pravnih
podlag za dodeljevanje drţavnih pomoči ter opozarja in predlaga ukrepe pri odpravi
morebitnih nepravilnosti in odstopanjih pri dodeljevanju drţavnih pomoči (glej MF,
Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 38).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur ima NRP za obdobje 2009–2012 razdeljen na sedemnajst poglavij
(glej Priloga 2). Iz NRP Občine Šentjur je razvidno, da Občina Šentjur daje
pomembno vlogo prometni infrastrukturi, kamor sodijo projekti na drţavnih cestah,
2

»Pomoči po pravilu »de minimis«: so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogroţajo
konkurence in ne predstavljajo drţavne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (ES št. 69/2001 o
uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za drţavno pomoč »de minimis«
(UL L 83, z dne 27. 3. 1999, vključno z vsemi spremembami.« (ZSDrP, 2. člen )

32

modernizacija lokalnih cest, investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest in ostali projekti.
Prometni infrastrukturi sledi šolstvo, nato ravnanje z odpadno vodo in tako naprej.
Več podatkov je razvidnih iz Priloge 2. V NRP ni predvidenih drţavnih pomoči.
3.3.2 Obrazloţitev predloga občinskega proračuna
Obrazloţitev občinskega proračuna mora slediti strukturi proračuna: splošni del,
posebni del in NRP. Zaradi preglednosti mora obrazloţitev posebnega dela slediti
zaporedju finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, v okviru
finančnih načrtov le-teh pa zaporedju področij proračunske porabe, glavnih
programov, podprogramov in proračunskih postavk v okviru posameznega
finančnega načrta. Podoben sistem velja tudi za obrazloţitev NRP.
V primeru priprave proračuna za dve leti morajo biti vse obrazloţitve pripravljene
ločeno za vsako leto posebej.

3.3.2.1 Obrazloţitev splošnega dela
Obrazloţitev splošnega dela proračuna pripravi za finance pristojen organ občinske
uprave.
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je obrazloţila splošni del proračuna za leto 2009 in 2010 za vsako leto
posamezno tako, da je najprej obrazloţila v celoti vse prihodke, temu sledi
obrazloţitev vseh odhodkov, nato sledi obrazloţitev finančnih terjatev in naloţb (npr.
kot je to razvidno iz Tabele 5 in Tabele 6) ter na koncu še obrazloţitev računa
financiranja.
1. Obrazloţitev splošnega dela proračuna za leto 2009:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Občina Šentjur v letu 2009 načrtuje 23.248.753,45 € skupnih prihodkov. Čistih
prihodkov brez prihodkov iz naslova zadolţitev, vračil danih posojil in stanja na
računih v preteklem letu načrtuje 22.209.027,28 €. Največji deleţ prihodkov
predstavljajo davčni prihodki, in sicer dohodnina 46 % vseh načrtovanih
prihodkov. 12 % vseh prihodkov načrtuje nedavčnih prihodkov. Planirajo, da
bodo v letu 2009 zbrali 21 % več kapitalskih prihodkov, kot so načrtovali pri
rebalansu 2008. Ti prihodki predstavljajo 9 % vseh načrtovanih prihodkov.
Prejete donacije se nanašajo na donacije, ki jih zberejo krajevne skupnosti in
jih planirajo v višini 20.000,00 €. Načrtujejo povečanje transfernih prihodkov,
kar za 98 % od rebalansa v preteklem letu. Transferni prihodki se ločijo po
tem, ali so prihodki iz drţavnega proračuna (740) ali prihodki iz drţavnega
proračuna iz proračuna EU (741), skupaj predstavljajo 29 % načrtovanih
prihodkov. Prav tako načrtujejo povečanje sredstev iz proračuna EU.
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Celotni odhodki v letu 2009 znašajo 23.254.962,92 €. Če odštejemo odhodke
za odplačilo dolga, znašajo čisti odhodki 21.639.962,92 €, kar je 11 %
povečanje od rebalansa 2008. Največji deleţ predstavljajo investicijski
odhodki, kar 47 %. Če investicijskim odhodkom prištejejo še investicijske
transfere, ugotovimo, da načrtujemo 50 % proračunskih odhodkov za leto
2009 za investicije. Povečujejo pa se tudi tekoči transferi tako posameznikom
in gospodinjstvom kot tudi transferi organizacijam in ustanovam.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB
Tabela 5: Račun finančnih terjatev in naloţb za leto 2009
KS oz. JZ
znesek vračila dolga v EUR
Ponikva
2.815,34
Dolga gora
383,91
Slivnica
4.000,00
Vrbno
10.410,41
Ljudska univerza
22.116,51
SKUPAJ
39.726,17
Vir: Proračun Občine Šentjur za leto 2009
Iz računa finančnih terjatev in naloţb je razvidno, da letos pričakujejo vračila
danih posojil. Novih danih posojil ne predvidevajo.
RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazuje zadolţevanje občine in vračila posojil. V
proračunu 2009 planirajo zadolţevanje za 1.000.000,00 € dolgoročnega
kredita, ki ga načrtujejo za investicije iz NRP.
Na drugi strani računa financiranja predvidevajo odplačila dolga (glavnic
kreditov) v višini 1.615.000,00 €. Načrtovano je odplačilo kratkoročnega
kredita, ki so ga imeli najetega 31. 12. 2008 za pokrivanje financiranja
projektov iz EU in odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov iz preteklih let.
2. Obrazloţitev splošnega dela proračuna za leto 2010:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V letu 2010 načrtujejo 19.847.293,89 € skupnih prihodkov. Čistih prihodkov
brez prihodkov iz naslova zadolţitev, vračil danih posojil in stanja na računih v
preteklem letu načrtujejo 18.773.684,23 €. Največji deleţ prihodkov
predstavljajo davčni prihodki, in sicer dohodnina – 55 % vseh prihodkov. 13
% vseh prihodkov načrtujejo nedavčnih prihodkov. Planirajo, da bomo v letu

34

2010 zbrali enako višino kapitalskih prihodkov kot v letu 2009. Ti prihodki
predstavljajo 12 % vseh načrtovanih prihodkov. Prejete donacije se nanašajo
na donacije, ki jih zberejo krajevne skupnosti in jih planiramo v enaki višini kot
v letu 2009, in sicer 20.000,00 €. Načrtujejo zmanjšanje transfernih prihodkov
v primerjavi z letom prej. Transferni prihodki znašajo v tem letu 2.848.660,33
€ in predstavljajo 16 % načrtovanih prihodkov. Neposredno iz proračuna EU
bodo prejeli 24.780,00 €.
Celotni odhodki v letu 2010 bodo znašali 19.817.293,89 €. Če odštejemo
odhodke za odplačilo dolga, le ti znašajo 19.565.293,89 €, kar je zmanjšanje
od leta 2009. Največji deleţ predstavljajo investicijski odhodki, kar 39 %. Če
investicijskim odhodkom prištejemo še investicijske transfere, ugotovimo, da
načrtujejo 49 % proračunskih odhodkov za leto 2010 za investicije. Povečujejo
pa se tudi tekoči transferi tako posameznikom in gospodinjstvom kot tudi
transferi organizacijam in ustanovam.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB
Iz računa finančnih terjatev in naloţb je razvidno, da leta 2010 pričakujejo
vračila danih posojil. Novih danih posojil ne predvidevajo.
Tabela 6: Račun finančnih terjatev in naloţb za leto 2010
Krajevna skupnost
znesek vračila dolga v EUR
Ponikva
2.815,34
Dolga gora
383,91
Vrbno Podgrad
10.410,41
SKUPAJ
13.609,66
Vir: Proračun Občine Šentjur za leto 2009
RAČUN FINANCIRANJA
V proračunu 2010 planirajo zadolţevanje za 1.000.000,00 € dolgoročnega
kredita za izvrševanje občinskega proračuna za investicije iz NRP.
Na drugi strani računa financiranja predvidevamo odplačila dolga (glavnic
kreditov) v višini 252.000,00 €.

3.3.2.2 Obrazloţitev posebnega dela proračuna (predlogov finančnih
načrtov neposrednih uporabnikov)
Na podlagi določb 16. člena ZJF mora obrazloţitev vsebovati:
predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju,
zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in
programi,
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usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega
razvojnega načrtovanja in proračunskim memorandumom,
izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev,
druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in
programov,
poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja
neposrednega uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta.
Pri tem pa je potrebno upoštevati 10. člen Navodila o pripravi zaključnega računa
drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseţenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (Ur. list RS, št.
12/01, 10/06 in 8/07, saj le-ta vsebuje tudi določbo, da neposredni uporabnik
pripravi poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih, izhajajoč iz obrazloţitve svojega
finančnega načrta (programa dela). Pri obrazloţitvi finančnega načrta je potrebno
upoštevati še 41. člen Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za
pripravo predloga drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih
skupnosti.
Obrazloţitev finančnega načrta je podlaga za ugotavljanje uspešnosti poslovanja
neposrednega uporabnika oz. ocenjevanje dejanske učinkovitosti in rezultatov na
koncu proračunskega leta, tako da se primerjajo doseţeni rezultati z načrtovanimi
rezultati in viri sredstev, ki so bili sprejeti s proračunom. Iz obrazloţitve naj bi bila
razvidna povezava ciljev iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja in
predpisov z letnimi izvedbenimi cilji. Ti naj bi bili uresničeni z rezultati izvajanja
aktivnosti, projektov in investicijskih projektov znotraj glavnih programov in
podprogramov oz. področij proračunske porabe. Zato je pomembno, da neposredni
uporabniki navedejo predvidene rezultate, ki naj bi jih v posameznem proračunskem
letu dosegli z izvajanjem dejavnosti po proračunskih postavkah (aktivnosti, projekti,
investicijski projekti).
Obrazloţitev finančnega načrta pomeni letni izvedbeni načrt neposrednega
uporabnika, v katerem naj bi bil prikazan način uresničevanja ciljev iz dokumentov
dolgoročnega razvojnega načrtovanja in ciljev sprejetih predpisov z določitvijo letnih
ciljev. Ti cilji pa se realizirajo z dejavnostjo neposrednega uporabnika, ki se financira
iz letnega finančnega načrta za posamezno proračunsko leto, da bi neposredni
uporabnik konec leta dosegel načrtovane rezultate.
Za dobro pripravo obrazloţitve finančnega načrta mora zato neposredni uporabnik
poznati dokumente dolgoročnega razvojnega načrtovanja in pravne osnove izvajanja
svoje dejavnosti.
Obrazloţitev posebnega dela proračuna pripravijo vsi neposredni proračunski
uporabniki tako, da pripravijo obrazloţitve svojih predlogov finančnih načrtov.
Obrazloţitev predloga finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika
naj bi bila pripravljena za vsako posamezno področje proračunske porabe v skladu s

36

strukturo predlaganega finančnega načrta (po glavnih programih, podprogramih in
proračunskih postavkah).
V primeru, da občina pripravlja dvoletni proračun, pripravijo neposredni uporabniki
obrazloţitev predloga finančnega načrta ločeno za vsako proračunsko leto posebej
(glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010,
str. 40).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je pripravila obrazloţitve sprememb posebnega dela proračuna od
predloga v splošni razpravi, in sicer na odborih pred 17. sejo Občinskega sveta, na
sami seji, ko je bila izvedena splošna razprava, in v obdobju med sejama je bilo
posredovanih več predlogov za spremembe in dopolnitve predlogov proračunov za
leti 2009 in 2010.
Največ pomislekov se je nanašalo na predlagano najemanje kreditov za realizacijo
načrtovanih projektov. V občinski upravi so zaradi tega izdelali varianto občinskih
proračunov za obe leti brez zadolţevanja. Sprejetje takih proračunov bi imelo
precejšnje posledice na izvajanje projektov v naši občini. Tako bi se večina projektov
premaknila za eno oz. dve leti, kar pomeni, da do konca leta 2010 ne bi realizirali
načrtovanih projektov na področju urejanja občinskih cest, oskrbe s pitno vodo,
šolstva in športa. Realizirali bi lahko projekt izgradnje čistilne naprave Šentjur s
kanalizacijskimi kolektorji. Investicijsko vzdrţevanje lokalne ceste Slatina–Ponikva–
Ponkvica bi zaključili namesto v letu 2009 v letu 2010, investicijsko vzdrţevanje
lokalne ceste Gorica–Drobinsko pa bi morali premakniti v leto 2011. Pri tem bi morali
za ta projekt, kakor tudi za ostale, za katere ţe imamo pogodbe oz. sklepe o
sofinanciranju iz skladov EU in drţavnega proračuna, pri pristojnih ministrstvih in
Sluţbi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, doseči spremembo
dinamike izvajanja in financiranja teh projektov. Še posebej pri projektih,
sofinanciranih iz drţavnega proračuna, obstaja realna nevarnost, da bi v času
splošnega varčevanja kateri izmed projektov v celoti izpadel.
Na podlagi ugotovitev, da bi sprejetje takšnih proračunov pomenilo veliko
upočasnitev nadaljnjega razvoja občine, je bila nato pripravljena vmesna varianta, ki
je bila tudi predlagana v sprejem v drugi obravnavi. V predlogih proračunov so s tem
obdrţali praktično vse projekte, so pa v manjši meri prilagodili obsege njihove
izvedbe, v večji meri pa dinamiko, ki je večja v letu 2010 kot v letu poprej. Tako so
predlagali manjši obseg zadolţevanja od predvidenega, s tem da ostane dolgoročna
zadolţitev po 1 mio € v vsakem letu, kratkoročne zadolţitve preko proračunskega
obdobja pa ne predvidevajo več.
Prihodki:
V obeh letih predlagajo manjše povečanje prihodkov zaradi popravljenega izračuna
davčnih prihodkov, ki pripadajo občini iz drţavnega proračuna.

37

Odhodki:
Na strani odhodov predlagajo naslednje spremembe:
povečanje odhodkov za dodatno opremo operativnih gasilskih enot v letu
2010,
povečanje odhodkov za ukrepe lokalne kmetijske politike v letu 2009,
zmanjšanje odhodkov za razvojne programe in projekte,
povečanje odhodkov za izvajanje zimske sluţbe na lokalnih cestah in javnih
poteh v letu 2009,
spremembo dinamike odhodkov, in sicer zmanjšanje v letu 2009 ter
sorazmerno povečanje v letu 2010 za investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest,
izvedbo projektov na področju oskrbe s pitno vodo, komunalno opremljanje,
nakupe zemljišč ter projekte na področju kulture, šolstva, zdravstva,
dejavnosti mladih in športa,
povečanje odhodkov za turistično rekreacijske poti,
zmanjšanje odhodkov za izdelavo dokumentacije na področju urejanja
prostora v letu 2009 in povečanje v letu 2010,
povečanje odhodkov za vzdrţevanje hidrantnega omreţja v letu 2010,
sprememba dinamike odhodkov za vključitev nove postavke Pokopališče
Šentvid.

3.3.2.3 Obrazloţitev načrta razvojnih programov
NRP mora biti obrazloţen po posameznih projektih oz. drţavnih pomočeh, danih iz
občinskega proračuna v okviru predloga obrazloţitve finančnega načrta
neposrednega uporabnika. V obrazloţitvi NRP morajo biti zajeti vsi načrtovani
investicijski izdatki občine kot tudi morebitne nedokončane investicije občine.
Potrebno je vključiti tudi tiste investicije, za katere ima občina sklenjene pogodbe o
finančnem najemu (leasing) oz. morebitne druge oblike zasebnih vlaganj (glej MF,
Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 43).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur nima obrazloţitve načrta razvojnega programa, ima pa temeljito
izdelan NRP Občine Šentjur za obdobje 2009–2010.

3.3.2.4 Obrazloţitev kadrovskega načrta
Sestavni del obrazloţitve proračuna je tudi kadrovski načrt. Sklepanje delovnih
razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni mora potekati v skladu s
kadrovskim načrtom, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in
sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB3. Za pripravo in predloţitev
kadrovskega načrta neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko smiselno
uporabijo Pravilnik o kadrovskih načrtih drţavnih organov (Ur. list RS, št. 63/03).
S kadrovskim načrtom se prikaţe dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih v
skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa. V kadrovskem načrtu
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se za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih
mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene
zaposlitve za določen čas. V njem se prikaţe tudi predvideno zmanjšanje števila
delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest ter določi najvišje moţno število
pripravnikov, vajencev, dijakov in študentov (glej MF, Proračunski priročnik za
pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 44).
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4 DOKUMENTI ZA OBRAVNAVO OBČINSKEGA PRORAČUNA NA
OBČINSKEM SVETU
4.1 SHEMA DOKUMENTOV, POTREBNIH ZA OBRAVNAVO OBČINSKEGA
PRORAČUNA NA OBČINSKEM SVETU
Spodaj je prikazana shema dokumentov (naslovi le-teh), ki so potrebni za obravnavo
na občinskem svetu.
PRORAČUN OBČINE – GRADIVO ZA OBČINSKI SVET
ODLOK
I. PRORAČUN – SPLOŠNI DEL
II. PRORAČUN – POSEBNI DEL
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
OBRAZLOŢITVE:
SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
--------------------------------------------------------LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA
FINANČNEGA PREMOŢENJA
FINANČNI NAČRTI JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ
PREDLOGI PREDPISOV OBČINE
--------------------------------------------KADROVSKI NAČRT
LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŢENJEM
OBČINE
Občinski svet Občine Šentjur je sprejel hkrati odlok o proračunu (glej Priloga 3 in
Priloga 4), splošni in posebni del proračuna ter NRP kot sestavni del odloka 12. 03.
2009. Pri tem je pomembno, da so bili vsi dokumenti usklajeni, saj bi bilo v
nasprotnem primeru potrebno v 30 dneh po uveljavitvi proračuna dokumente, ki niso
bili skladni s sprejetim proračunom, uskladiti (NRP). NRP se lahko uskladi z
amandmaji ţe v postopku sprejemanja občinskega proračuna na občinskem svetu,
tako da predlagatelj proračuna (ţupan) predlaga amandmaje, s katerimi se predlog
NRP uskladi s predlogom posebnega dela proračuna.
Kadrovski načrt, usklajen s proračunom, sprejme predstojnik uprave samoupravne
lokalne skupnosti najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. Posredni uporabnik,
ki se v preteţnem delu (več kot 50 % prihodkov v finančnem načrtu posrednega
uporabnika) financira iz proračunskih sredstev, sprejme finančni načrt v 30 dneh po
sprejetju proračuna. Kot samostojna dokumenta občinski svet sprejema letni
program prodaje občinskega finančnega premoţenja in letni načrt pridobivanja in
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razpolaganja z nepremičnim premoţenjem občine. V kolikor letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoţenja ni usklajen s sprejetim proračunom, ga ţupan uskladi s
sprejetim proračunom v 30 dneh od uveljavitve proračuna.
4.2 DOKUMENTI, PREDLOŢENI OBČINSKEMU SVETU NA PODLAGI ZJF
Na podlagi 13. člena ZJF ţupan predloţi občinskemu svetu:
predlog občinskega proračuna z obrazloţitvami,
program prodaje občinskega finančnega premoţenja za prihodnje leto, ki je
potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazloţitvami,
predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih
ustanovitelj je občina, z obrazloţitvami,
predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega
proračuna.
4.2.1 Letni program
obrazloţitvami

prodaje

občinskega

finančnega

premoţenja

z

Vsebina programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoţenja
pojasnjuje, kaj namerava občina v prihodnjem letu prodati, in sicer upoštevaje 80. č
člen ZJF. Ta program določa spremembe v bilanci stanja občinskega finančnega
premoţenja.
Kupnina od prodaje kapitalskih naloţb in vlog je namenski prejemek občinskega
proračuna, saj se lahko uporabi za odplačila dolgov v računu financiranja ali za
nakup novega stvarnega in finančnega premoţenja drţave oz. občine, če presega
obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolgov v računu financiranja ali če ni glavnic
dolga, ki zapadejo v plačilo v proračunskem letu. Lahko se uporabi tudi za plačilo
stroškov pripravljalnih dejanj za prodajo kapitalske naloţbe in drugih stroškov,
povezanih s prodajo naloţbe.
Podlaga za pripravo programa prodaje kapitalskih naloţb so določbe 80. č člena ZJF.
Predlog letnega programa prodaje občinskega finančnega premoţenja predlaga
občinskemu svetu ţupan. V letnem programu prodaje se navede seznam finančnega
premoţenja, ločeno po kapitalskih naloţbah.
Program prodaje občinskega finančnega premoţenja vsebuje okviren seznam naloţb,
namenjen prodaji z navedbo odstotnega deleţa v lasti občine in odstotnega deleţa,
predvidenega za prodajo v posameznem proračunskem letu ter navedbo skupnega
zneska, ki ga bo predvidoma mogoče iztrţiti s prodajo kapitalskih deleţev. Ta
program vsebuje tudi podrobnejšo obrazloţitev prodaje vsakega posamičnega
kapitalskega deleţa (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov
za leti 2009 in 2010, str. 46).

41

Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur nima izdelanega letnega programa prodaje občinskega finančnega
premoţenja z obrazloţitvami, ker ne razpolaga s finančnim premoţenjem.
4.2.2 Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij, katerih
ustanovitelj je občina, z obrazloţitvami
Javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina, predloţijo predloge finančnih
načrtov z obrazloţitvami za finance pristojnemu organu občinske uprave, ki jih hkrati
s predlogom občinskega proračuna predloţi ţupanu, ta pa občinskemu svetu. Le-ta
jih v tej fazi še ne sprejema.
Predlogi finančnih načrtov javnih skladov in agencij sledijo strukturi dokumentov, ki
so določeni za občinski proračun (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010, str. 47).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur nima nobenih javnih skladov in agencij, zato tudi nima predlogov
finančnih načrtov.
4.2.3 Predlogi predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev občinskega
proračuna
Predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna,
predlaga ţupan v odvisnosti od ocenjenih prihodkov. Če občina v predlogu proračuna
predvideva povečanje določenih prihodkov, ki imajo podlago v spremembi predpisa,
mora občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna predloţiti tudi predlog
predpisa, s katerim bo omogočena realizacija predvidenih prihodkov (na primer:
predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča oz. predlog sklepa o
določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča)
(glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010,
str. 47).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je imela le en predlog, ki je bil potreben za izvršitev občinskega
proračuna, in sicer Letni program Športa v Občini Šentjur za leto 2009.
V Občini Šentjur je šport eden tistih, ki je dosegel najvišjo stopnjo razvoja in prav
zaradi tega zahteva organiziran pristop v smislu izvajanja strokovnih, organizacijskih
in upravnih nalog.
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4.3 DOKUMENTI, PREDLOŢENI OBČINSKEMU
PRORAČUNA NA PODLAGI ZJU IN ZSPDPO

SVETU

OB

PRIPRAVI

4.3.1 Kadrovski načrt
Kadrovski načrt je sestavni del obrazloţitve proračuna. Predlog kadrovskega načrta
poda predstojnik neposrednega uporabnika občinskega proračuna ob pripravi
proračuna in mora biti usklajen s predlogom proračuna.
Ker v občini proračun sprejema občinski svet, kadrovski načrt pa mora biti usklajen s
proračunom, to dejansko pomeni, da število in strukturo zaposlenih dejansko določi
občinski svet in ne ţupan, čeprav mora dejansko kadrovski načrt sprejeti predstojnik
neposrednega uporabnika občinskega proračuna in ga tudi uskladiti s sprejetim
proračunom, in sicer v 60 dneh po uveljavitvi proračuna (glej MF, Proračunski
priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 47).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur v letih 2009 in 2010 na podlagi kadrovskega načrta (npr. kot je to
razvidno iz Tabele 7) ne predvideva zaposlitev funkcionarjev, prav tako tudi
predvideno število javnih usluţbencev ostaja na ravni potrjenega predloga
kadrovskega načrta za leti 2007 in 2008, kar je razvidno iz spodnje tabele, prav tako
pa v kadrovskem načrtu ostajata še naprej predvideni dve pripravniški delovni mesti.
Začasne odsotnosti in kratkotrajno povečan obseg dela bodo v Občini Šentjur
nadomeščali z delom študentov in dijakov v okviru obveznega praktičnega
usposabljanja.
Tabela 7: Kadrovski načrt Občine Šentjur za leti 2009 in 2010
Opis

I.

Število
Dovoljeno število
Predlog
Predlog
zaposlenih zaposlenih na dan dovoljenega dovoljenega
na dan 31. 31. 12. 2008 iz
števila
števila
12. 2008
kadrovskega
zaposlenih
zaposlenih
načrta za leto
na dan 31.
na dan 31.
2008
12. 2009
12. 2010
0
0
0
0

Število
funkcionarjev
II. Število javnih
usluţbencev
37 + 2*
42
42
III. Število
0
2
2
pripravnikov
SKUPAJ
39
44
44
* nadomeščanje JU na porodniškem dopustu
Vir: Priloga proračuna Občine Šentjur za leti 2009 in 2010
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42
2
44

V skladu z rokovnikom je bil za dne 10. 11. 2008 določen rok za izdelavo
kadrovskega načrta. Predlog kadrovskega načrta za leti 2009 in 2010 je Občina
Šentjur pripravila 5. 1. 2009, dokončno pa je bil potrjen 12. 3. 2009.
4.3.2 Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem
občine
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem občine
sprejema na predlog ţupana občinski svet na podlagi sedmega odstavka 11. člena
ZSPDPO. Občinski svet lahko odloči, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoţenjem občine pod določeno vrednostjo sprejme tudi ţupan.
Vsebina in postopek sprejema letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoţenjem sta predpisana z Uredbo o stvarnem premoţenju drţave,
pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/07 in 94/07).
Na podlagi šestega odstavka 12. člena ZSPDPO letni načrt pridobivanja in
razpolaganja s premičnim premoţenjem občine sprejme ţupan v rokih, določenih za
pripravo proračuna. Vsebino in postopek sprejema letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja s premičnim premoţenjem predpiše vlada.
Primer: Občina Šentjur
V načrtu razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoţenja občine Šentjur za
obdobje 2009–2010, za področje razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoţenja je zabeleţeno, da Občina Šentjur ne more zanesljivo napovedati oz.
načrtovati natančnega obsega in vrste prodaje ali nakupa zemljišč, saj je preteţni del
prometa vezan na interes posameznih investitorjev oz. potencialnih kupcev, nakup
nepremičnin pa je vezan na posamezne investicije oz. izdelane projekte.
Predvidevajo tudi, da se zaradi dolgotrajnih postopkov prodaje premoţenja ne bodo v
celoti realizirale vse napovedane prodaje v letu 2009 in 2010, zato tudi v proračunu
za leti 2009 in 2010 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v načrtu
razpolaganja, prav tako pa se tudi predvideva, da vsi napovedani nakupi ne bodo v
celoti realizirani v letu 2009 oz. v letu 2010, zato tudi v proračunu za leti 2009 in
2010 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem načrtu
pridobivanja.
Občina Šentjur ima namen, da bo s prodajo in menjavo zemljiških parcel v njeni lasti,
omogočala investitorjem pridobivati in zaokroţevati gradbene parcele za načrtovane
investicije, sredstva od prodaje pa bi namenjala za pripravo in urejanje stavbnih
zemljišč in za pridobivanje dodatnih zemljišč za potrebe strateških razvojnih planov in
ureditev zemljiškoknjiţnih stanj po zaključku raznih investicij. S tem bi se omogočil
tudi nemoten in smotrn gospodarski in socialni razvoj.
Program prodaje bi Občina Šentjur prioritetno usmerjala v zazidalna in ureditvena
območja, ki so ţe delno ali preteţno komunalno urejena, v območja, kjer je interes,
da se čim prej dokončajo ţe pričete gradnje, in v območja, kjer je izkazano večje
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povpraševanje investitorjev za smotrno zaokroţitev posameznih parcel. Prav tako bo
občina nadaljevala z aktivno zemljiško politiko in odprodajo ostalih zemljišč, ki
obsegajo nepremičnine, ki so v naravi opuščeno javno dobro, zemljišča, ki jih občina
pridobi na podlagi plačila domske oskrbe občanov in podobno. V slednjih primerih
gre večinoma za kmetijska zemljišča.
Občina Šentjur predvideva prodajo tudi nezasedenih oz. praznih stanovanj, kakor
tudi zasedenih (najemniških) stanovanj. Prihodke od prodaje stanovanj bi Občina
Šentjur namenila za nakup in izgradnjo novih stanovanj ter za nakup zemljišč oz.
komunalno ureditev zemljišč za gradnjo stanovanjskih objektov.
4.4 VSEBINA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
Proračun se sprejme po ZJF z odlokom. Odlok o proračunu občine opredeljuje
vsebine, ki jih določa ZJF in ZFO -1 in se nanašajo na:
določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela
proračuna (5. člen ZJF),
izvrševanje proračuna,
posebnosti upravljanja, prodaje in finančnega premoţenja drţave,
obseg zadolţevanja in poroštev občine in javnega sektorja.
4.4.1 Določitev višine splošnega dela proračuna in programske strukture
posebnega dela proračuna
Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna se določi z
odlokom o proračunu občine. Določiti je potrebno, da posebni del proračuna
sestavljajo področja proračunske porabe, glavni programi, podprogrami in
proračunske postavke, ki so razdeljene na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom. V odloku o proračunu se določi tudi, na katerem
nivoju kontov se proračun objavi ter način objave posebnega dela proračuna in NRP.
Občinski proračun naj bi bil objavljen do ravni proračunskih postavk – podskupin
kontov.
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je v splošnem delu proračuna prikazala prejemke in izdatke po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov, posebni del proračuna pa prikazuje prejemke
in izdatke do ravni proračunskih postavk – kontov. NRP sestavljajo projekti. Posebni
del proračuna Občine Šentjur sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki
so razdeljeni na programske dele, in sicer na področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le-te pa na konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna in NRP Občine Šentjur sta prilogi k odloku o proračunu Občine
Šentjur in se objavita na spletni strani Občine Šentjur.
4.4.2 Izvrševanje proračuna
Občina Šentjur bo izvrševala proračun za leti 2009 in 2010 na ravni proračunske
postavke – konta. V proračunu 2009 in 2010 ima poleg namenskih prihodkov, ki jih
določa prvi odstavek 43. člena ZJF tudi prihodke od premoţenja, pristojbin,
namenskih sredstev občanov, krajevnih skupnosti, drugih občin, drţave in EU. V
primeru, da se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva
sorazmeren izdatek in v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna. Namenska sredstva, ki niso porabljena
v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Kot osnovo za
prerazporejanje pravic porabe ima zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
oz. finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti med glavnimi programi v okviru
področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika ţupan oz.
predsednik sveta krajevne skupnosti. Ţupan o realizaciji proračuna poroča
občinskemu svetu s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in z zaključnim
računom proračuna. Neposredni uporabniki proračuna lahko v tekočem letu razpišejo
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v NRP, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme
presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika. Te omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oz. lahko
preide iz najemodajalca na najemnika. Prav tako ne velja za prevzemanje obveznosti
za dobavo elektrike, telefona, vode in komunalnih storitev in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti, ki
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun za leto, na
katero se nanašajo.
Predstojnik neposrednega uporabnika (ţupan oz. predsednik sveta KS) lahko
spreminja vrednost projektov v NRP. Projekte, katerih vrednost spremeni za več kot
20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Zaradi prijav na razpise za sofinanciranje projektov iz skladov EU in drţavnega
proračuna lahko predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika uskladi NRP
Občine Šentjur za obdobje 2009–2012, tako da se vnesejo ustrezni nazivi projektov
in zneski sofinanciranje iz investicijske dokumentacije (DIIP, IP), ki jo potrjuje
predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja
prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v NRP po uveljavitvi proračuna.
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Proračunska rezerva se v Občini Šentjur v letu 2009 oblikuje v višini 445.039,06 €, v
letu 2010 pa v višini 418.056,24 €.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF
odloča ţupan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.
O razpolaganju s stvarnim in finančnim premoţenjem občine, ki se izvaja na podlagi
določil ZJF in podzakonskih aktov, ţupan poroča občinskemu svetu.
V kolikor so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko ţupan dolţniku
do višine 5.000,00 € odpiše oz. delno odpiše plačilo dolga.
Zaradi kritja preseţkov odhodkov nad prihodki v bilanc prihodkov in odhodkov,
preseţkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naloţb ter odplačila
dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolţi do višine dovoljene z ZFO in
sicer za investicije iz NRP (glej Prilogo 3 in 4).
4.4.3 Posebnosti upravljanja
premoţenja drţave

in

prodaje

stvarnega

in

finančnega

V občinskem odloku o proračunu se lahko določi višina dolga, ki ga lahko ţupan
delno ali v celoti odpiše. To se lahko določi, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatev. Višino zneska določi vsaka občina sama glede na
potrebe in moţnosti občine. Določi se skupna višina dolgov, do katere lahko ţupan
odpiše dolgove dolţnikom do občine (glej ZJF, 77. člen).
Primer: Občina Šentjur
Z Odlokom o proračunu Občine Šentjur za leto 2009 ter z Odlokom o proračunu
Občine Šentjur za leto 2010 je določeno, da lahko ţupan dolţniku odpiše oz. delno
odpiše plačilo dolga največ v višini 5.000,00 €. To velja tako za leto 2009 kot leto
2010 (glej Prilogo 3 in 4).
4.4.4 Obseg zadolţevanja in poroštev občine in javnega sektorja
»Občina lahko v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, določi tudi obseg
zadolţevanja in vseh predvidenih poroštev občine.« (ZJF, 5. člen). V odloku o
proračunu je potrebno določiti skupni obseg zadolţevanja in skupni obseg izdanih
poroštev posrednih proračunskih uporabnikov, javnih gospodarskih zavodov, javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugih pravnih oseb, v katerih ima
občina prevladujoč vpliv.
Zadolţevanje občin in izdajanje poroštev občin urejajo 85. in 86. člen ZJF ter 10. a do
10. e člen ZFO. Na podlagi predvidene zadolţitve v proračunu občine mora
Ministrstvo za finance izdati občini soglasje k zadolţitvi v skladu s Pravilnikom o
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postopkih zadolţevanja občin (Ur. list RS, št. 52/07), pri čemer se upošteva največji
obseg moţnega zadolţevanja občine na podlagi 10. b člena ZFO. Občina mora
pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance, pred vsako zadolţitvijo, pri kateri
črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu.
Občina se lahko zadolţi s črpanjem posojila doma za izvrševanje občinskega
proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu, ali za upravljanje z
dolgom občinskega proračuna (črpanje posojil za vračilo občinskega dolga pred
njegovo dospelostjo). V tekočem proračunskem letu se lahko občina zadolţi, če
odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in
blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev
za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseţe 8 %
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu
pred letom zadolţevanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz
drţavnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU ter prihodke
reţijskih obratov.
V okviru zadolţevanja za izvrševanje občinskega proračuna se občina lahko zadolţi
tudi za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU, in sicer do višine
odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Obsega
zadolţevanja za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna EU ni potrebno
določiti v odloku o proračunu občine.
Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa
ţupan. Zadolţevanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine urejajo
88. člen ZJF in 10. g člen ZFO. Posredni uporabniki občinskega proračuna (javni
zavodi, javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno
ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolţujejo in izdajajo poroštva s soglasjem
občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet, in če imajo te osebe zagotovljena
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Soglasje izda občinski svet.
Izdana soglasja se ne štejejo v največji moţni obseg zadolţevanja občine.
Občine smejo dajati poroštva le za obveznosti iz naslova zadolţevanja posrednih
uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina. Poroštva smejo dajati
v obsegu in po pogojih, ki jih določa odlok o proračunu občine in če imajo te osebe
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Ţupan lahko na
podlagi sklepa občinskega sveta in ob izpolnjenih pogojih iz 10. f. člena ZFO zamenja
obstoječo poroštveno pogodbo z novo poroštveno pogodbo (glej MF, Proračunski
priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 53).
Primer: Občina Šentjur
Iz odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2009 in iz odloka o proračunu Občine
Šentjur za leto 2010 je razvidno, da se bo Občina Šentjur zadolţila v letu 2009 samo
za izvrševanje občinskega proračuna v višini 1.000.000,00 €, v letu 2010 pa prav
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tako za 1.000.000,00 €. Pri tem je pomembno, da se bo Občina Šentjur zadolţila za
izvrševanje občinskega proračuna doma (glej Prilogi 3 in 4).
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5 SPREJEM IN OBJAVA PRORAČUNA TER NJEGOVO POROČANJE
5.1 SPREJEMANJE OBČINSKEGA PRORAČUNA
Občinski proračun se pripravi do najniţjega nivoja, to je do proračunskih vrstic
(proračunskih postavk – podkontov). Na občinskem svetu se obravnava in sprejme
do nivoja proračunskih vrstic (proračunskih postavk – kontov ali podkontov).
Objavljen je lahko le do nivoja proračunskih postavk-podskupin kontov (trimestni
konti) s tem, da je splošni del občinskega proračuna, določen v odloku o proračunu
občine, posebni del proračuna in NRP pa sta prilogi k odloku o proračunu občine.
Kot ločena dokumenta občinski svet sprejme letni program prodaje občinskega
finančnega premoţenja in letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoţenjem občine (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov
za leti 2009 in 2010, str. 56).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je dala prvič v obravnavo oz. splošno razpravo občinski proračun za
leti 2009 in 2010 občinskemu svetu 29. 01. 2009, v drugi obravnavi pa sta bila
proračuna sprejeta 12. 03. 2009. Do takšnega zamika je prišlo zaradi potrebe po
uskladitvi med prihodki in odhodki, pri čemer je bilo potrebno upoštevati predloge in
pobude, ki so bili podani na predhodni splošni obravnavi občinskega sveta.
5.2 OBJAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA
Proračun občine, spremembe proračuna, rebalansa in zaključnega računa je potrebno
obvezno v skladu s 154. členom ustave objaviti še preden le-ti začnejo veljati. Z
objavo proračuna občine zadostijo proračunskemu načelu javnosti proračuna, na
podlagi katerega je širši javnosti omogočeno, da je seznanjena s proračunskimi
prihodki in nameni njihove porabe. Objava občinskega proračuna mora vsebovati
odlok o proračunu, splošni in posebni del proračuna ter NRP. Občinski proračun mora
biti objavljen v uradnem glasilu občine, ki ga ima občina določenega v svojem
statutu. To je lahko Uradni list Republike Slovenije ali lokalno uradno glasilo (glej MF,
Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010, str. 56).
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je zaradi obseţnosti objave celotnega proračuna v odloku o proračunu
občine določila, da se posebni del proračuna in NRP, ki sta prilogi k odloku o
proračunu občine, objavita na spletni strani Občine Šentjur na naslovu
www.sentjur.si. V Ur. listu RS, št. 24/09, 31. 03. 2009, pa je Občina Šentjur objavila
Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2009 in Odlok o proračunu Občine Šentjur
za leto 2010.
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5.3 POROČANJE O SPREJETEM OBČINSKEM PRORAČUNU
O sprejetem občinskem proračunu se poroča na način, ki je predpisan s Pravilnikom
o predloţitvi sprejetih občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 115/07). »Ţupan predloţi
občinski proračun ministrstvu, pristojnemu za finance, v 30 dneh po njegovem
sprejetju.« (ZJF, 31. člen.) Občine morajo poslati Ministrstvu za finance celotno
gradivo v zvezi z občinskim proračunom, ki ga je sprejel občinski svet, in sicer odlok
o proračunu, splošni in posebni del proračuna, NRP ter obrazloţitve.
Primer: Občina Šentjur
Občina Šentjur je sprejela odloka o proračunu Občine Šentjur za leti 2009 in 2010 12.
03. 2009 (glej Priloge 2, 3 in 4) ter ju po njegovem sprejetju skupaj z NRP in
obrazloţitvami posredovala na elektronski naslov Ministrstva za finance 10. 04. 2009
iz elektronskega naslova občine, katerega je predhodno sporočila Ministrstvu za
finance, medtem ko je splošni in posebni del proračuna občine posredovala s spletno
aplikacijo za poročanje občin. Preko spletne aplikacije je sporočila podkonte za
prihodke in druge prejemke ter šifrant neposrednih uporabnikov občinskega
proračuna, šifrant proračunskih postavk občinskega proračuna in proračunske vrstice
(proračunske postavke – podkonte) za odhodke in druge izdatke.
Na podlagi zgoraj navedenega Ministrstvo za finance razpolaga z enotnimi podatki o
sprejetih proračunih občin, ki jih nato obdela na ravni drţave. Sprejeti NRP pa so za
neposredne uporabnike drţavnega proračuna (ministrstva) skladno z določbami ZFO
tudi podlaga za dodelitev sredstev iz drţavnega proračuna za sofinanciranje investicij
v občinah.
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6 PREDSTAVITEV OBČINE ŠENTJUR
6.1 SPLOŠNI PODATKI O OBČINI
Zahodni in severni del občine spadata v celjsko kotlino, jugozahodni del pa v
razgibano območje Kozjanskega. Na severu jo omejuje Konjiška gora, na jugu je
najvišje pogorje Bohor z Javornikom. Sama pokrajina je vodnata, kar dokazujejo
številni večji in manjši ribniki, največ jih je na območju Blagovne.
V občino Šentjur je zdruţenih 13 krajevnih skupnosti: Šentjur – mesto, Šentjur –
Rifnik, Planina pri Sevnici, Prevorje, Kalobje, Loka pri Ţusmu, Ponikva, Dolga Gora,
Dramlje, Slivnica pri Celju, Vrbno – Podgrad, Grobelno in Blagovna. Občinsko
središče je Šentjur, po katerem nosi občina svoje ime.
Sledovi človeške kulture v neposredni bliţini Šentjurja, na Rifniku in pod njim, segajo
vse do mlajše kamene dobe. Tako je Rifnik postal evropsko znamenito arheološko
najdišče.
Šentjur se je prvič omenjal ţe leta 1340, ko se je pričel razvijati okoli prvotne cerkve
sv. Jurija. Jedro mesta sestavljata dva povezana dela, in sicer Zgornji in Spodnji trg.
Od leta 1384 ima Šentjur trške pravice, mesto pa je postal 24 septembra 1990. Na ta
dan je praznik občine. V Zgornjem trgu so se rodili skladatelji Ipavci. Obnovljena
Ipavčeva hiša z muzejem, poročno dvorano, Gustavovim salonom za kulturne in
protokolarne prireditve, galerijo, vinoteko ter Plečnikovim vodnjakom na dvorišču
posebej izstopa v sicer edinstvenemu kulturnemu spomeniku v Zgornjem trgu.
Priljubljene izletniške točke so poleg Rifnika še 682 m visok hrib Resevna s
planinskim domom in razglednim stolpom z daljnogledom, grič Rozalija ipd.
Med naravnimi znamenitostmi pa moram omeniti cvetlico s svilnato ţametnim
stebelcem in vijoličastimi cvetovi – velikonočnico, ki zgodaj spomladi zacveti v
Boletini pri Ponikvi. Severni del občine je bogato vinoroden, juţni del s prostranimi
gozdovi pa je pravi raj za lovce na divjad. V Dobrini je izvir termalne vode.
Gričevnata pokrajina predstavlja pogoje za razvoj sodobne kmetijske proizvodnje s
poudarkom na ţivinoreji, sadjarstvu in vinogradništvu. Občina spodbuja razvoj malih
obratovalnic in podjetij, nekaj pa je tudi večje proizvodnje in storitvene dejavnosti.
Obiska vredne so tudi naše kmetije odprtih vrat z bogato domačo kulinarično in
vinsko ponudbo, pa tudi kar nekaj dobrih gostiln boste našli tu. Gostom pa nudijo
tudi prenočišča.
V centru Šentjurja se nahaja nova pokrita trţnica, športni park z nogometnim
stadionom, bazenom, teniškimi igrišči, dvema asfaltiranima igriščema za košarko in
mali nogomet, v Hruševcu je športna dvorana, posamezni športni objekti pa so tudi v
drugih krajih občine.
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Za izboljšanje ţivljenjskih razmer v občini je bil v zadnjih letih narejen vodovod
Hrastje, obvoznica, nova Osnovna šola Hruševec, plinsko omreţje, kilometri novih in
obnovljenih cest, podvoz Hruševec, dom upokojencev ipd.
Občina šteje skoraj 19.000 prebivalcev in se razprostira na površini 223 km2 ter jo
sestavlja 108 naselij. Sedeţ Občine Šentjur je na Mestnem trgu 10 v Šentjurju,
zastopa pa jo ţupan mag. Štefan Tisel.
6.2 PREDSTAVITEV PRORAČUNSKIH DOKUMENTOV OBČINE ŠENTJUR ZA
LETI 2009 IN 2010
Proračun Občine Šentjur za leti 2009 in 2010 zajema naslednje proračunske
dokumente:
1. UVOD
V uvodu so navedeni predpisi, na osnovi katerih sta bila pripravljena predloga
proračuna za leti 2009 in 2010. V tem dokumentu ni zaslediti, da bi Občina
Šentjur upoštevala pri pripravi predloga proračuna za leti 2009 in 2010 ZJU in
ZSPDPO. Poleg predpisov, ki so navedeni in naj bi jih občine uporabile pri pripravi
predloga proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov
občine (glej MF, Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti
2009 in 2010, str. 4), pa je Občina Šentjur upoštevala še ZLS, ZFO, Uredbo o
podlagah in postopkih za pripravo predloga drţavnega proračuna in Proračunski
priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010.
Čeprav v uvodu občina ni omenila ZJU in ZSPDPO, je iz priprave gradiva za
proračuna Občine Šentjur za leti 2009 in 2010 razvidno, da je upoštevala oba
zakona, saj sta bila sestavni del gradiva tudi dva dokumenta, pripravljena na
podlagi ZJU oz. ZSPDPO, in sicer Kadrovski načrt občinske uprave Občine Šentjur
za leti 2009 in 2010 in Načrt razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoţenja
Občine Šentjur za obdobje 2009–2010 za področje nepremičnin.
2. PRORAČUNSKA NAČELA
Občina Šentjur s proračunskimi načeli zagotavlja enakomeren razvoj vseh
krajevnih skupnosti in dejavnosti v občini Šentjur v obdobju štirih let, ki se veţe
na mandatno obdobje ţupana in občinskega sveta. Na podlagi kriterijev, ki jih
določajo ta načela, se vzpostavlja pregleden način financiranja posameznih
proračunskih področij in postavk.
Ta načela po zakonodaji niso predvidena, jih pa Občina Šentjur uporablja
predvsem za enotno razdelitev sredstev oz. razdelitev sredstev po vnaprej
znanem ključu za krajevne skupnosti, kar se mi zdi zelo smiselno in praktično.

53

3. ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠENTJUR ZA LETO 2009 in 2010
Odloka o proračunu Občine Šentjur sta v celoti izdelana po vzorcu Odloka o
proračunu, ki je priloga Proračunskega priročnika za pripravo občinskih
proračunov za leti 2009 in 2010.
Odlok o proračunu občine Šentjur za leto 2009 in Odlok o proračunu Občine
Šentjur za leto 2010 vsebuje splošno določbo, višino splošnega dela proračuna in
strukturo posebnega dela proračuna, postopke izvrševanja proračuna, posebnosti
upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoţenja drţave, obseg
zadolţevanja in poroštev občine in javnega sektorja in prehodne in končne
določbe.
Po mojem mnenju sta oba odloka pripravljena v skladu s področno zakonodajo
(PRILOGA 3 in 4). V Tabeli 8 so prikazani podatki o prihodkih in odhodkih
sprejetih proračunov za leti 2009 in 2010 ter rebalans proračuna za leto 2008.
Tabela 8: Prihodki in odhodki Občine Šentjur za leta 2008, 2009 in 2010
PRIHODKI
ODHODKI
REBALANS 2008
18.108.987
19.514.075
PRORAČUN 2009
22.209.027
21.639.963
PRORAČUN 2010
18.773.684
19.565.294
Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov za leti 2009 in 2010
Iz Tabele 8 je razvidno, da bodo v letu 2009 prihodki za 4 mio oz. 3,5 mio € večji
kot leta 2008 oz. leta 2010. Zanimivo je tudi to, da so odhodki za leti 2008 in
2010 višji kot prihodki, odhodki za leto 2009 pa niţji od prihodkov. Skupno pa so
odhodki za vsa tri leta večji od prihodkov za 1,6 mio €. Podatki so prikazani tudi
na Sliki 1.
Slika 1: Prihodki in odhodki Občine Šentjur za leta 2008, 2009 in 2010
PRIHODKI IN ODHODKI OBČINE ŠENTJUR
ZA LETA 2008, 2009 IN 2010
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Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov za leti 2009 in 2010
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4. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
V nadaljevanju sledi splošni del proračuna, ki vsebuje bilanco prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naloţb in račun financiranja.
Iz splošnega dela proračuna za leti 2009 in 2010 je razvidno, da so prihodki in
odhodki izdelani po ekonomski klasifikaciji, da bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naloţb ter račun financiranja za leti 2009 in 2010
vsebuje konte in podkonte z dosledno upoštevanimi nazivi, ki izhajajo iz
ekonomske klasifikacije. Iz bilance prihodkov in odhodkov so razvidni prihodki, kot
so davčni, nedavčni, kapitalski in transferni prihodki, prejete donacije in prejeta
sredstva iz EU, ter odhodki, kot so tekoči in investicijski odhodki, tekoči in
investicijski transferi. Bilanca prihodkov in odhodkov pa ne vsebuje odhodka z
nazivom plačila sredstev v proračun EU, saj so občine prejemnice teh sredstev in
ne plačnice.
Splošni del proračuna Občine Šentjur vsebuje tudi račun finančnih terjatev in
naloţb ter račun financiranja. Bilanco sestavlja rebalans za leto 2008, plan
proračuna za leto 2009, plan proračuna za leto 2010 ter izračun indeksov glede
na plan proračuna za leto 2009 v primerjavi z rebalansom za leto 2008 in izračun
indeksov glede na plan proračuna za leto 2010 v primerjavi s planom proračuna
za leto 2009. Na koncu je razviden tudi proračunski preseţek ali primanjkljaj, iz
računa finančnih terjatev in naloţb so vidna vsa prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deleţev, iz računa financiranja pa je razvidno stanje
sredstev na računu zadnji dan preteklega leta.
5. POSEBNI DEL PRORAČUNA
Posebni del proračuna Občine Šentjur za leto 2009 in 2010 vsebuje prihodke,
prihodke po proračunskih uporabnikih, odhodke po funkcionalni klasifikaciji,
odhodke po programski klasifikaciji (nivo konti) in odhodke po programski
klasifikaciji (nivo podkonti).
Iz prihodkov je razvidno, da so razdeljeni na šifro in naziv področja proračunske
porabe, nato so le-ti razdeljeni na šifro in naziv glavnega programa in na šifro in
naziv podprograma. Tabela prihodkov vsebuje prihodke rebalansa za leto 2008,
plan prihodkov proračuna za leto 2009, plan prihodkov proračuna za leto 2010 ter
izračun indeksov glede na plan prihodkov proračuna za leto 2009 v primerjavi z
prihodki rebalansa za leto 2008 in izračun indeksov glede na plan prihodkov
proračuna za leto 2010 v primerjavi s prihodki plana proračuna za leto 2010.
Iz prihodkov po proračunskih uporabnikih je razvidno, da so tabeli prihodkov
dodani še prihodki po proračunskih uporabnikih, ki vsebujejo šifro in naziv
proračunskega uporabnika, le-ti pa so razdeljeni še na šifro in naziv področja
proračunske porabe, v nadaljevanju na šifro in naziv glavnega programa in le-ti
še na šifro in naziv podprograma. Občina Šentjur ima trinajst neposrednih
proračunskih uporabnikov oz. KS.
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Odhodki po funkcionalni klasifikaciji zajemajo celotne javnofinančne izdatke po
posameznih funkcijah občine. Občina med te funkcije prišteva javnofinančne
izdatke, ki se nanašajo na javno upravo, obrambo, javni red in varnost,
gospodarske dejavnosti, varstvo okolja, stanovanjsko dejavnost in prostorski
razvoj, zdravstvo, rekreacijo, kulturo in dejavnost neprofitnih organizacij,
izobraţevanje in socialno varnost. Iz tabele je razvidno, da ima vsaka dejavnost
oz. funkcija poleg šifre in naziva glavnega programa še šifro in naziv pododdelka
funkcionalne dejavnosti, šifro in naziv podprograma (proračunska postavka).
Odhodki po programski klasifikaciji (nivo konti) zajemajo proračunske uporabnike
kot so občinski svet, nadzorni odbor, ţupan, občinska uprava in pa krajevne
skupnosti (vsako posamezno). Iz odhodkov po programski klasifikaciji (nivo konti)
je razvidno, da ima vsak proračunski uporabnik svojo šifro, da so njegovi odhodki
razdeljeni na šifro in naziv področja proračunske porabe, nato sledi šifra in naziv
glavnega programa in nato šifra in naziv podprograma. Še dodatno pa je razvidna
še postavka in pa konto.
Odhodki po programski klasifikaciji (nivo podkonti) so razdeljeni enako kot
(programska klasifikacija (nivo konti) s tem, da so v stolpcu Konto namesto
štirimestnih kontov uporabljeni šestmestni konti, kar je v skladu s področno
zakonodajo.
6. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Občina Šentjur ima NRP izdelan za obdobje 2009–2012. Iz NRP Občine Šentjur je
razvidno, da so odhodki proračuna prikazani po posameznih projektih, da vsebuje
finančno konstrukcijo, ki je prikazana za obdobje 2007–2012 in tudi po letu 2012
za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2012. Iz NRP Občine Šentjur je
razvidno, da vsebuje 17 projektov, ki so razdeljeni po proračunskih postavkah,
vsak posamezen projekt označuje identifikacijska številka projekta in kratica
krajevne skupnosti, v katero projekt sodi, celotna vrednost posameznega projekta
z vsemi viri financiranja (občinski proračun, sredstva EU, sredstva drugih občin,
drugi viri). NRP za leti 2011 in 2012 ne predvideva velikih investicij, saj bo nove
investicije planiralo vodstvo, ki bo izvoljeno na lokalnih volitvah konec leta 2010.
NRP ne vsebuje drţavnih pomoči.
7. OBRAZLOŢITVE IN OSTALI DOKUMENTI
Gradivo najprej vsebuje obrazloţitve splošnega dela proračuna za leto 2009, temu
sledi obrazloţitev splošnega dela proračuna za leto 2010. V nadaljevanju so
opredeljene obrazloţitve sprememb posebnega dela proračuna od predloga v
splošni razpravi za obe leti skupaj, temu pa še sledijo obrazloţitve porabe
sredstev po posameznih proračunskih postavkah.
Gradivo ne vsebuje obrazloţitev predloga NRP, kar je v nasprotju s področno
zakonodajo. Tega se pristojni na občini zavedajo, zato bodo v bodoče pripravili
tudi obrazloţitve NRP.
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Obrazloţitvam sledi predlog Kadrovskega načrta občinske uprave Občine Šentjur
za leti 2009 in 2010, Letni plan razvoja in vzdrţevanja občinskih cest občine
Šentjur za leti 2009 in 2010, Letni program športa v občini Šentjur za leto 2009
ter Načrt razpolaganja in pridobivanja stvarnega premoţenja Občine Šentjur za
obdobje 2009–2010 za področje nepremičnin.
Temu še sledijo finančni načrti neposrednih proračunskih porabnikov oz. KS, ki so
v opisni in tabelarični obliki.
6.3 PRIMERJAVA PRORAČUNOV OBČINE ŠENTJUR ZA OBDOBJE 2004–
2006 S PRIMERLJIVIMI OBČINAMI
Za primerjavo proračunov za obdobje 2004–2006 so bili porabljeni podatki iz
internetne strani Fakultete za upravo, in sicer kazalniki po občinah. Proračun Občine
Šentjur sem primerjala še s proračuni štirih občin, ki imajo pribliţno enako št.
prebivalcev, kot jih ima občina Šentjur. V Tabeli 9 so navedene občine, uporabljene v
primerjavi s št. prebivalcev po posameznih letih, in sicer za leta 2004, 2005 in 2006.
Tabela 9: Št. prebivalcev po občinah
OBČINA

LETO
ŠT. PREBIVALCEV
2004
18.663
18.547
ŠENTJUR
2005
18.603
2006
2004
17.807
18.011
VRHNIKA
2005
18.233
2006
2004
18.296
18.404
RADOVLJICA
2005
18.389
2006
2004
18.152
18.046
TRBOVLJE
2005
17.907
2006
2004
18.759
18.827
2005
TREBNJE
18.966
2006
Vir: Fakulteta za upravo, Kazalniki po občinah
Povprečno število prebivalcev v primerljivih občinah v vseh letih je 18.374. Iz tabele
8 oz. iz Slike 2 je tudi razvidno, da je skoraj v vseh občinah št. prebivalcev raslo,
razen v občini Trbovlje je nazadovalo.
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Slika 2: Št. prebivalcev po občinah
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Vir: Fakulteta za upravo, Kazalniki po občinah
V tabeli 10 so prikazani prihodki in odhodki proračunov za obdobje 2004–2006
primerljivih občin.
Tabela 10: Prihodki in odhodki primerljivih občin
OBČINA

LETO

PRIHODKI
2004
10.027.696
ŠENTJUR
2005
11.637.686
2006
13.189.918
2004
9.253.751
VRHNIKA
2005
10.364.906
2006
12.042.284
2004
10.698.819
RADOVLJICA
2005
11.657.161
2006
16.605.463
2004
10.662.627
TRBOVLJE
2005
11.754.778
2006
10.604.436
2004
11.124.111
2005
12.892.155
TREBNJE
2006
15.068.282
Vir: Fakulteta za upravo, Kazalniki po občinah

ODHODKI
9.807.140
12.036.818
13.547.558
9.042.393
10.256.063
12.314.810
11.057.123
12.227.107
15.813.635
10.831.501
11.524.003
10.381.773
10.759.452
11.757.858
14.483.292

Ko primerjamo prihodke in odhodke med občinami, vidimo, da sta največ prihodkov
in odhodkov imeli Občini Radovljica in Trebnje, najmanj pa Občini Vrhnika in
Trbovlje. Občina Šentjur je v sredini, kar je razvidno tudi iz Slike 3.
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Slika 3: Prihodki in odhodki primerljivih občin za obdobje 2004-2006

PRIHODKI

ŠENTJUR

VRHNIKA

RADOVLJICA TRBOVLJE

2006

2005

2004

2006

2005

2004

2006

2005

2004

2006

2005

2004

2006

ODHODKI

2005

18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

2004

VREDNOST V €

PRIMERJAVA MED PRIHODKI IN ODHODKI

TREBNJE

OBČINE PO LETIH

Vir: Fakulteta za upravo, Kazalniki po občinah
Če primerjamo še prihodke in odhodke s št. prebivalcev, ugotovimo, da ima največ
prihodkov in odhodkov Občina Radovljica leta 2006, medtem ko ima tega leta največ
prebivalcev Občina Trebnje, ki pa je druga po prihodkih in odhodkih. Tretja po
prihodkih in odhodkih je Občina Šentjur, po št. prebivalcev pa je druga, medtem ko
je najbogatejša občina med primerjanimi, to je Občina Radovljica, po št. prebivalcev
na tretjem mestu.
Iz te kratke analize lahko ugotovimo, da višina prihodkov ni odvisna le od št.
prebivalcev, ampak tudi od gospodarskega razvoja občin in turizma.
Na Sliki 4 je prikazana korelacijska analiza, iz katere sta razvidni stopnja in smer
povezave med prihodki in odhodki primerljivih občin iz Tabele 10. Slika prikazuje
tesno povezanost med prihodki in odhodki občine oz. pozitivno povezanost, saj se z
rastjo prihodkov povečuje tudi rast odhodkov. Razpršenost vrednosti okoli funkcije je
zelo majhna, kar pomeni, da je jakost povezanosti zelo močna. Korelacijski koeficient
znaša 0,97.
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Slika 4: Korelacijska analiza med prihodki in odhodki primerljivih občin za
obdobje 2004-2006
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Vir: Fakulteta za upravo, Kazalniki po občinah
Tabela 11: Št. prebivalcev in odhodki primerljivih občin
OBČINA

LETO ŠT. PREBIVALCEV
2004
18.663
18.547
2005
18.603
ŠENTJUR
2006
2004
17.807
18.011
2005
18.233
VRHNIKA
2006
2004
18.296
18.404
2005
18.389
RADOVLJICA 2006
2004
18.152
18.046
2005
17.907
TRBOVLJE
2006
2004
18.759
18.827
2005
18.966
TREBNJE
2006

ODHODKI
9.807.140
12.036.818
13.547.558
9.042.393
10.256.063
12.314.810
11.057.123
12.227.107
15.813.635
10.831.501
11.524.003
10.381.773
10.759.452
11.757.858
14.483.292

Vir: Fakulteta za upravo, Kazalniki po občinah
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Tabela 11 prikazuje razmerje med št. prebivalcev po primerljivih občinah v obdobju
2004-2006 s odhodki. Iz teh podatkov je na Sliki 5 prikazana regresijska analiza.
Glede na rast števila prebivalcev se povečujejo tudi odhodki občine, vendar prihaja tu
do večjih odstopanj od funkcije. Točke vrednosti odhodkov glede na število
prebivalcev je večja. Jakost povezanosti med prebivalci in odhodki je zmerna.
Korelacijski koeficient je v tem primeru 0,47.

Odhodki

Slika 5: Regresijska analiza med prihodki in odhodki primerljivih občin za
obdobje 2004-2006
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Vir: Fakulteta za upravo, Kazalniki po občinah
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7 ZAKLJUČEK
Na podlagi posredovanih proračunov za posamezno proračunsko leto je MF ugotovilo,
da je pristop občin pri oblikovanju tega dokumenta zelo neenoten. Prav zaradi
neenotnosti tega dokumenta MF ţe od leta 2001 pomaga občinam pri pripravi enotno
oblikovanih proračunov, in sicer tako, da za vsako proračunsko leto pripravi občinam
proračunski priročnik, ki jim sluţi kot pomoč pri izdelavi proračuna. Leta 2005 je MF
poleg priročnika pripravilo tudi računalniško aplikacijo APPrA-O, ki omogoča
računalniško podporo za poenoteno sestavo proračuna. Z uvedbo dodatnih novosti,
kot sta uvedba programske klasifikacije in uvedba finančnih načrtov za oţje dele
občin v letu 2006, naj bi prišlo do poenotenja priprave in oblike (sestave) občinskih
proračunov.
Tako naj bi bili proračuni občin iz leta v leto enotnejši. Iz prejetih proračunov iz strani
občin je MF ugotovilo, da občine pri sestavi splošnega in posebnega dela proračuna v
preteţni meri upoštevajo veljavne predpise, vendar pa se še nekaj teţav pojavlja pri
sestavi NRP.
Zato je MF pri pripravi proračunskega priročnika za sestavo občinskih proračunov za
leti 2009 in 2010 zasledovalo cilje iz preteklih let. Tako kot MF sem tudi sama
ugotovila, da prihaja do neenotnega oblikovanja proračunov med občinami zaradi
nevključitve finančnih načrtov oţjih delov občine v proračun, zaradi neupoštevanja
obrazloţitev programske klasifikacije, zaradi nepovezovanja podatkov med
programsko in funkcionalno klasifikacijo, zaradi neupoštevanja vsebinskih navodil za
pripravo občinskega proračuna za neposredne proračunske uporabnike, zaradi
neuporabe aplikacije APPrA-O oz. ne zagotovijo prenosa podatkov v aplikacijo APPrAO iz drugih aplikacij ter zaradi sestave NRP.
Prav zaradi tega MF opozarja občine, da je pri pripravi občinskih proračunov za leti
2009 in 2010 potrebno:
dosledno upoštevati nazive kontov in podkontov iz pravilnika o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava ter obrazloţitev programske klasifikacije, ki je objavljena na spletni
strani Ministrstva za finance;
pri sestavi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov zagotoviti
povezavo med programsko in funkcionalno klasifikacijo;
prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna pripraviti
z APPrA-O, v kolikor pa občine tega ne storijo, pa morajo obvezno zagotoviti
prenos teh podatkov v APPrA-O;
podatke o projektih v NRP pripraviti oz. zagotoviti njihov prenos v APPrA-O,
saj bo to v bodoče osnova za poročanje o NRP;
vključiti v občinski proračun vse oţje dele občin, ne glede na to, ali so pravne
osebe ali ne;
pripraviti za vsak oţji del občine posebej samostojen finančni načrt;
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upoštevati temeljno enoto za izvrševanje proračuna, in sicer proračunska
postavka – konto ali proračunska postavka – podkonto (odvisno, na katerem
nivoju je proračun sprejet);
upoštevati stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta (kumulativno iz
vseh preteklih let), ki se v poslovnih knjigah izkazujejo v bilanci stanja na
kontu 9009 Splošni sklad za drugo in je ugotovljen z zaključnim računom;
v posebnem delu proračuna zajeti finančni načrt vseh neposrednih
uporabnikov proračuna;
izdelati NRP, ki je tretji obvezni del proračuna po pravilih, določenih v ZJF, kar
omogoča APPrA-O;
pripraviti obrazloţitve proračuna, ki zajemajo vse tri sestavne dele proračuna;
pripraviti letni program prodaje občinskega finančnega premoţenja in letni
načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem občine, ki ga
mora sprejeti občinski svet poleg odloka o proračunu občine;
obvezno zajeti v odloku o proračunu občine določbe o višini splošnega dela
proračuna in strukturi posebnega dela proračuna, o izvrševanju proračuna, o
višini dolga dolţnikom, ki ga lahko odpiše ţupan, o višini zadolţevanja občine
za izvrševanje proračuna in za upravljanje z dolgom občinskega proračuna, o
višini zadolţevanja javnega sektorja na ravni občine ter o višini izdanih
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine;
obvezno objaviti odlok o proračunu in splošni del proračuna – v uradnem
glasilu občine ter posebni del proračuna in NRP – na spletni strani občine ali
na drug krajevno običajen način.
Glede na vse zgoraj omenjeno lahko rečemo, da je Občina Šentjur v večji meri
upoštevala vsa navodila in priporočila iz priročnika.
Navodila za pripravo občinskega proračuna je začela pripravljati ţe v sredini leta
2008. Proračunski uporabniki so pravočasno oddali svoje finančne načrte, vendar je
vodstvo občine oz. ţupanova koalicija, to so ţupan in podţupani, ocenila, da ni
primerno predlagati v sprejem proračuna za leti 2009 in 2010 ţe v novembru 2008,
kot je bilo z rokovnikom planirano, saj je bilo potrebno predhodno uskladiti prihodke
in odhodke. Zaradi razlike med prihodki in odhodki se je bilo potrebno dogovoriti in
odločiti glede najema kredita. Tako sta bila proračun za leti 2009 in 2010 dana v
splošno razpravo občinskemu svetu konec januarja 2009, dokončno pa je bil sprejet
v začetku marca 2010, kar ni popolnoma v skladu s proračunskim priročnikom.
Bistveno pa je, da je Občina Šentjur svoja proračuna vnesla v aplikacijo APPrA-O, ki
je namenjena tudi poročanju o izvrševanju proračuna, ter zagotovila začasno
financiranje.
Občina Šentjur ima tudi izdelan NRP. Pri tem je pomembno, da ga je izdelala v
Excelovi tabeli in ga nato uvozila v aplikacijo Cadis. Te podatke še mora vnesti v
APPrA-O, ampak trenutno aplikacija tega še ne omogoča. Pri NRP pa je šibka točka
Občine Šentjur, da nima izdelane obrazloţitve, kar ni popolnoma v skladu s

63

proračunskim priročnikom. Ti podatki pa bodo v bodoče sluţili za poročanje o
realizaciji NRP.
Bistveno je, da Občina Šentjur v svojih evidencah ţe dve leti spremlja izvrševanje
NRP.
Kot lahko vidimo iz diplomske naloge, je Ministrstvo za finance s pripravo
proračunskega priročnika in aplikacije APPrA-O poenotila obliko proračuna za občine,
s tem pa uvedla tudi mehanizme za enotno poročanje in primerjavo med občinami.
Vse to je namenjeno preglednejšim financam, ki pa so v Občini Šentjur urejene
skladno s predpisi in dostopne vsakomur. Poudariti je še potrebno, da si vodstvo
občine in zaposleni v občinski upravi prizadevajo in jim je poglavitni cilj oblikovati
občinski proračun popolnoma v skladu s predpisi, kar se odraţa pri pripravi dvoletnih
proračunov. Priprava dvoletnih proračunov je praksa ţe od leta 2005.
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PRILOGE
Priloga 1: Navodilo za pripravo proračunov Občine Šentjur za
leti 2009 in 2010
Številka: 007-16/2008 (220)
Šentjur, 22. 10. 2008
VSEM NEPOSREDNIM IN POSREDNIM UPORABNIKOM
PRORAČUNA OBČINE ŠENTJUR
ZADEVA: Navodilo za pripravo proračunov Občine Šentjur za leti 2009 in
2010
To navodilo je izdano na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu s pristojnostmi
občine. Namenjeno je vsem neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom
kot usmeritev za pripravo dokumentov za izdelavo proračunov občine za naslednji
dve leti.
1.

NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

Neposredni proračunski uporabniki so občinski svet, nadzorni odbor, ţupan, občinska
uprava in krajevne skupnosti. Za predloţitev finančnih načrtov neposrednih
proračunskih uporabnikov so odgovorni njihovi predstojniki. V občini je predstojnik
neposrednih proračunskih uporabnikov ţupan, razen za krajevne skupnosti, kjer so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
Neposredni proračunski uporabniki so na osnovi določil Zakona o javnih financah (v
nadaljevanju ZJF) (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/2002) dolţni
pripraviti finančne načrte posameznih proračunskih postavk in sicer za prihodke in
odhodke na nivoju šestmestnih kontov z obrazloţitvami ter po stroškovnih mestih,
kjer jih uporabljajo. Za pripravo finančnih načrtov so operativno odgovorni vodje
oddelkov in sluţb Občinske uprave Občine Šentjur (v nadaljevanju OU) za postavke,
ki spadajo v področje posameznega oddelka oz. sluţbe. Vodje oddelkov in sluţb
izdelajo tudi predlog načrta razvojnih programov na področjih v njihovi domeni.
Planiranje se izvaja v skladu s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov, s tem da je potrebno upoštevati naslednje zakonske predpise:
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo
predloga drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št.
43/00),
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-

Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list
RS, št. 57/05, 88/05-popr. in 138/06),
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 34/04 in 141/04, 117/05
in 138/06).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa je
potrebno upoštevati:
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) in
- Zakon o spremljanju drţavnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
V nadaljevanju v skladu z 18. členom ZJF navajamo izhodišča za pripravo občinskega
proračuna:
1.1.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga
občinskega proračuna

Ministrstvo za finance je dne 14. 10. 2008 posredovalo občinam novelirana izhodišča
za pripravo proračunov lokalnih skupnosti za leti 2009 in 2010, ki so javno objavljena
na spletni strani Ministrstva za finance. V makroekonomskih izhodiščih za pripravo
proračunov za leti 2009 in 2010 se po podatkih UMAR-ja predvideva 3,2 %
povprečna rast cen za leto 2009 in 2,9 % rast za leto 2010. Dogovorjena rast plač za
leto 2009 je 1,45 %.
1.2.

Opis načrtovanih politik občine

Z Dolgoročnim razvojnim programom Občine Šentjur, sprejetim na Občinskem svetu,
dne 17. 2. 2005, smo si zastavili jasno vizijo in dolgoročne razvojne cilje občine. Pri
pripravi občinskih proračunov je zato potrebno prvenstveno upoštevati doseganje
načrtovanih dolgoročnih ciljev občine in s tem izrazito ciljno usmerjanje v rezultate, ki
jih ţelimo kratkoročno in dolgoročno dosegati. Pri pripravi proračunov je potrebno
upoštevati tudi Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega za obdobje 2007
– 2013, Načrt razvojnih programov Občine Šentjur za obdobje 2007 – 2010 in
razvojne programe po posameznih področjih. V krajevnih skupnostih morajo
upoštevati tudi določila Odloka o delovanju in pristojnostih krajevnih skupnosti v
občini Šentjur (Ur. list 58/2006).

70

1.3. Ocena
uporabnika

prihodkov

in

odhodkov

posameznega

proračunskega

Za oceno prihodkov je zadolţena vodja Oddelka za proračun in finance v sodelovanju
z vodji oddelkov in sluţb OU ter predsedniki Svetov krajevnih skupnosti. Za oceno
odhodkov so odgovorni vodje oddelkov in vodje sluţb ter predsedniki krajevnih
skupnosti. Izhodišča za oceno prihodkov in odhodkov so navodila Ministrstva za
finance za pripravo občinskih proračunov in ocena realizacije proračuna občine za
leto 2008.
Ocena prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti je razvidna iz priloţenega
dokumenta Izhodišča za pripravo proračunov za Krajevne skupnosti za leti 2009 in
2010.
1.4.

Okvirni predlog finančnega načrta posameznega neposrednega
proračunskega uporabnika v prihodnjih dveh letih

Vodje oddelkov in sluţb ter predsedniki Svetov krajevnih skupnosti pripravijo predlog
finančnega načrta s pisno obrazloţitvijo, ki mora biti sestavljena v skladu z drugim
odstavkom 16. člena Zakona o javnih financah in sicer:
- predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju;
- zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in
programi;
- usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega
razvojnega načrtovanja;
- izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev;
- druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in programov
in
- poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja
neposrednega uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta.
Finančni načrt naj zajema vse načrtovane aktivnosti v navedenem obdobju, saj bo leta podlaga za določitev sredstev iz proračuna občine Šentjur in kasnejše vključevanje
dodatnih aktivnosti v sofinanciranje ne bo več moţno.
1.5. Način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in
predlogov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
Terminski načrt priprave občinskih proračunov je v prilogi.
Prioriteta projektov po krajevnih skupnostih, ki je bila podlaga za izdelavo Načrta
razvojnih programov za obdobje 2007 – 2010, je bila ţe določena ob pripravi
proračunov za leti 2007 in 2008 (v prilogi pregled prioritetnih projektov). V primeru
da v krajevnih skupnostih ugotavljajo morebitna odstopanja od te prioritete,
predsedniki krajevnih skupnosti posredujejo spremembe skupaj s finančnimi načrti.
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2. POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
Posredni proračunski uporabniki (javni zavodi, agencije, skladi) posredujejo
pristojnim oddelkom oz. sluţbam OU ter Oddelku za proračun in finance natančne
finančne načrte za leto 2009 in 2010 z obrazloţitvami.
Pripravila:
Brigita Škoberne

mag. Štefan Tisel
ţupan

Priloge:
- Rokovnik,
- Izhodišča za pripravo proračunov za krajevne skupnosti za leti 2009 in 2010,
- Pregled prioritetnih projektov po KS za obdobje 2007 – 2010
Dostavljeno:
- vsem krajevnim skupnostim
- vsem posrednim proračunskim uporabnikom
- vodjem oddelkov in vodjem sluţb OU
- direktorju OU
- podţupanoma občine
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Priloga 2: Načrt razvojnih programov Občine Šentjur za obdobje
2009–2012
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Priloga 3: Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2009
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2,
27/08 – Odl. US RS in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), 10. in 10. a do 10. g člena Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US RS in 57/08), Pravilnika o
postopkih zadolţevanja občin (Uradni list RS, št. 108/08) in 113. člena Statuta Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine
Šentjur na 18. redni seji, dne 12. marca 2009 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE ŠENTJUR ZA LETO 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šentjur za leto 2009 določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolţevanja in poroštev občine ter javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I.
A.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2009

Skupina/Podskupina kontov

proračun 2009 (v EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoţenje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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22.209.027,28
13.628.779,96
11.141.518,08
10.024.068,08
686.450,00
431.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nepredm. dolg.
sred.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

2.487.261,88
431.350,00
17.000,00
4.500,00
5.000,00
2.029.411,88
2.110.000,00
100.000,00
2.010.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sred. EU
4.341.263,36
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za
strukturno politiko
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
11.658,96

6.407.446,36
2.066.183,00

Skupina/Podskupina kontov

20.000,00
20.000,00

42.800,96
31.142,00

proračun 2009 (v EUR)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TANSFERI

21.639.962,92
4.979.715,79
823.079,46
141.662,28
3.339.934,99
230.000,00
445.039,06
5.738.374,87
46.658,00
3.171.103,20
1.385.954,67
1.134.659,00
10.117.806,26
10.117.806,26
804.066,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali preseţek)
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220.231,00
583.835,00

569.064,36

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB
Skupina/Podskupina kontov

proračun 2009 (v EUR)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deleţev
753 Prejeta vračila danih posojil vključenim v EZR
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŢEV (440+441+442)
44 POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV
440 Dana posojila
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŢEV (IV.-V.)

C.

39.726,17

39.726,17
0,00

0,00

39.726,17

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

proračun 2009 (v EUR)

VII. ZADOLŢEVANJE (500)
50 ZADOLŢEVANJE
500 Domače zadolţevanje

1.000.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

1.615.000,00

1.000.000,00

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

1.615.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-6.209,47

X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

-569.064,36

XI. Stanje sredstev na računu zadnji dan preteklega
leta

6.209,47

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le - ti pa na konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih
programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Šentjur.

79

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi prihodki od
premoţenja, pristojbin, namenskih sredstev občanov, prihodkov krajevnih skupnosti,
drugih občin, drţave in Evropske unije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek
in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za
tekoče leto.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna oziroma finančnih načrtih
posameznih krajevnih skupnosti med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika ţupan oziroma predsednik sveta
krajevne skupnosti.
Ţupan o realizaciji proračuna poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o
izvrševanju proračuna in z zaključnim računom proračuna.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna lahko v tekočem letu razpišejo javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti
z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika. Prav tako navedeni določbi ne
veljata za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode in komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
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Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v
proračun za leto, na katero se nanašajo.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (ţupan oziroma predsednik sveta KS) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost
se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Zaradi prijav na razpise za sofinanciranje projektov iz skladov Evropske unije in
drţavnega proračuna lahko predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika uskladi
načrt razvojnih programov Občine Šentjur za obdobje 2009 - 2012, tako da se vnesejo
ustrezni nazivi projektov in zneski sofinanciranja iz investicijske dokumentacije (DIIP,
IP), ki jo potrjuje predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
8. člen
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 445.039,06 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča ţupan o porabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in o tem
obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
PREMOŢENJA DRŢAVE

IN

PRODAJE

STVARNEGA

IN

FINANČNEGA

9. člen
O razpolaganju s stvarnim in finančnim premoţenjem občine, ki se izvaja na podlagi
določil ZJF in podzakonskih aktov, ţupan poroča občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko ţupan dolţniku do višine
5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŢEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja preseţkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
preseţkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naloţb ter odplačila
dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolţi do višine dovoljene z Zakonom o
financiranju občin in sicer za investicije iz načrta razvojnih programov.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-16/2008
Šentjur, 12. 3. 2009
ŢUPAN
mag. Štefan TISEL
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Priloga 4: Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2010
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2,
27/08 – Odl. US RS in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), 10. in 10. a do 10. g člena Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US RS in 57/08), Pravilnika o
postopkih zadolţevanja občin (Uradni list RS, št. 108/08) in 113. člena Statuta Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine
Šentjur na 18. redni seji, dne 12. marca 2009 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE ŠENTJUR ZA LETO 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šentjur za leto 2010 določajo proračun, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolţevanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA
PRORAČUNA

DELA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I.
A.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2010

Skupina/Podskupina kontov

proračun 2010 (v EUR)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoţenje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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18.773.684,23
13.770.243,93
11.397.166,05
10.314.766,05
706.900,00
375.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nepredm. dolg.
sred.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

2.373.077,88
431.850,00
17.000,00
4.616,00
5.000,00
1.914.611,88
2.110.000,00
100.000,00
2.010.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sred. EU
2.062.815,00
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za
strukturno politiko
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2.780,00

2.848.660,30
785.845,30

Skupina/Podskupina kontov

20.000,00
20.000,00

24.780,00
22.000,00

Proračun 2010 (v EUR)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki
niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ ali preseţek)
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19.565.293,89
4.715.794,40
841.981,23
145.912,14
3.072.844,79
237.000,00
418.056,47
5.403.735,20
46.658,00
3.202.889,20
1.039.899,00
1.114.289,00
7.596.939,29
7.569.939,29
1.848.825,00
751.090,00
1.097.735,00

-791.609,66

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2010 (v EUR)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deleţev
753 Prejeta vračila danih posojil vključenim v EZR
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŢEV (440+441+442)
44 POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŢEV
440 Dana posojila
VI..PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŢEV (IV.-V.)

C.

13.609,66

13.609,66
0,00

0,00

13.609,66

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

proračun 2010 (v EUR)

VII. ZADOLŢEVANJE (500)
50 ZADOLŢEVANJE
500 Domače zadolţevanje

1.000.000,00
1.000.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

252.000,00

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

252.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-30.000,00

X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

791.609,66

XI. Stanje sredstev na računu zadnji dan preteklega
leta

30.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so
razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne
programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, le - ti pa na konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih
programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Šentjur.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega
odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi prihodki od
premoţenja, pristojbin, namenskih sredstev občanov, prihodkov krajevnih skupnosti,
drugih občin, drţave in Evropske unije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren izdatek
in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov
poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za
tekoče leto.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna oziroma finančnih načrtih
posameznih krajevnih skupnosti med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika ţupan oziroma predsednik sveta
krajevne skupnosti.
Ţupan o realizaciji proračuna poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o
izvrševanju proračuna in z zaključnim računom proračuna.
6. člen
Neposredni uporabniki proračuna lahko v tekočem letu razpišejo javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti
z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika. Prav tako navedeni določbi ne
veljata za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode in komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v
proračun za leto, na katero se nanašajo.
7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (ţupan oziroma predsednik sveta KS) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost
se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Zaradi prijav na razpise za sofinanciranje projektov iz skladov Evropske unije in
drţavnega proračuna lahko predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika uskladi
načrt razvojnih programov Občine Šentjur za obdobje 2009 - 2012, tako da se vnesejo
ustrezni nazivi projektov in zneski sofinanciranja iz investicijske dokumentacije (DIIP,
IP), ki jo potrjuje predstojnik neposrednega proračunskega uporabnika.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz
predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
8. člen
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 418.056,24 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča ţupan o uporabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF in o tem
obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
PREMOŢENJA DRŢAVE

IN

PRODAJE

STVARNEGA

IN

FINANČNEGA

9. člen
O razpolaganju s stvarnim in finančnim premoţenjem občine, ki se izvaja na podlagi
določil ZJF in podzakonskih aktov, ţupan poroča občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko ţupan dolţniku do višine
5.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŢEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja preseţkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
preseţkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naloţb ter odplačila
dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolţi do višine dovoljene z Zakonom o
financiranju občin in sicer za investicije iz načrta razvojnih programov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjur v letu 2011, če bo začasno financiranje
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka: 007-1/2009
Šentjur, 12. 3. 2009
ŢUPAN
mag. Štefan TISEL
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Absolventka Fakultete za Upravo Andreja Tisel, rojena 29. 10. 1980 v Celju,
stanujoča Na Lipico 1, 3230 Šentjur izjavljam, da je diplomsko delo »Proračunski
priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2009 in 2010 ter njegova
uresničitev v Občini Šentjur« moja avtorska stvaritev. Kot absolventka Fakultete za
Upravo dovoljujem, da se moje diplomsko delo objavi na internetnih straneh.
Lektoriranje diplomskega dela je opravila absolventka Filozofske fakultete v Ljubljani,
smer slovenski jezik in knjiţevnost Polonca Jazbinšek.
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