2. UVOD K PRORAČUNU OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2012
Ţupan Občine Zagorje ob Savi je na redni seji Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi dne 14.11.2011 predstavil 1.
predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2012. Na osnovi sklepa Občinskega sveta, ki je predlog proračuna
potrdil kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna, je bil 1. predlog proračuna posredovan
v petnajstdnevno javno obravnavo, ki je trajala do vključno 29.11.2011.
Po opravljeni javni obravnavi je predlagatelj proračuna, v sodelovanju s strokovnimi sluţbami občinske uprave, proučil
prispele predloge in pobude ter nekatere od njih, v skladu z moţnostmi, upošteval v 2. predlogu proračuna Občine
Zagorje ob Savi za leto 2012.
1. Povzetek razlik med 1. in 2. predlogom proračuna 2012
Na osnovi sprememb in dopolnitev 1. predloga proračuna 2012 so nekatere vrste prihodkov in odhodkov v 2. predlogu
proračuna za leto 2012 spremenjene. V nadaljevanju so prikazane glavne spremembe, ki se nanašajo na splošni del
proračuna (A. Bilanco prihodkov in odhodkov, B. Račun finančnih terjatev in naloţb in C. Račun financiranja).
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
 Spremembe na strani prihodkov
- skupni prihodki se glede na 1. predlog zvišujejo za + 216.167 EUR oziroma 1,1%; in sicer:
- davčni prihodki se ne spreminjajo;
- nedavčne prihodke zniţujemo za - 15.500 EUR oziroma 1,4%. Zniţanje nedavčnih prihodkov v 2.
predlogu proračuna izhaja iz višje planiranih prihodkov od premoţenja oziroma najemnin za
stanovanja +58.000 EUR; višje planiranih prihodkov od prodaje blaga in storitev +500 EUR, ter niţe
planiranih drugih nedavčnih prihodkov -74.000 EUR;
- kapitalske prihodke v 2. predlogu proračuna zvišujemo za +20.000 EUR;
- v 1. predlogu planirane donacije se z 2. predlogom ne spreminjajo;
- transferne prihodke zvišujemo za + 205.916 EUR oziroma 2,7%; in sicer zvišujemo EU sredstva za
sofinanciranje vrtca enote Smrkci +231.532 EUR, Celovito prenovo degradiranih površin Cesta
B.Kidriča + 29.961, Celovito prenovo degradiranih površin Cankarjev trg +8.908, zniţujemo pa EU
sredstva za energetsko sanacijo javne razsvetljave -64.484 EUR;
- prejeta sredstva iz EU za Remining projekt z 2. predlogom proračuna zvišujemo, in sicer za +5.750
EUR.
 Spremembe na strani odhodkov
- skupni odhodki se glede na 1. predlog zvišujejo za + 116.167 EUR oziroma 0,5%, in sicer:
- tekoči odhodki se zvišujejo za +7.972 EUR oziroma 0,2%;
- tekoči transferi se zniţujejo za -23.000 EUR oziroma 0,3%;
- investicijski odhodki se zvišujejo za +110.512 EUR oziroma 0,9% in
- investicijski transferi se zvišujejo za +20.682 EUR 7,7%.
Proračunski primanjkljaj se z 2. predlogom proračuna zniţuje za 100.000 EUR oz. na 2.886.587 EUR.
V 2. predlogu proračuna 2012 predlagane spremembe ne vplivajo na razmerje med tekočim in investicijskim delom
proračuna, razmerje med tekočim in investicijskim delom proračuna ostaja 44:56 v korist investicijskega dela
proračuna. Konkretne spremembe odhodkov po proračunskih postavkah so vidne v posebnem delu proračuna.
B. Račun finančnih terjatev in naložb: ni sprememb
C. Račun financiranja
 Zadolţevanje: ni sprememb
 Odplačilo dolga: v 2. predlogu proračuna 2012 občina planira, da bo odplačala 200.000 EUR več glavnic
kreditov.
Neto zadolţevanje občine je v 2. Predlogu proračuna 2012 niţje za 200.000 EUR in znaša 267.587 EUR.
2. Priprava proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2012
Skladno s 17. členom Zakona o javnih financah mora minister pristojen za finance obvestiti občine o temeljnih
ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo drţavnega proračuna. Ministrstvo za finance je z dopisom konec
meseca septembra letošnjega leta posredovalo občinam osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije v obdobju
2010 - 2015. Te informacije so sluţile kot kvantitativno izhodišče pri pripravi občinskega proračuna za leto 2012.

Za laţjo pripravo proračunov je Ministrstvo za finance v mesecu septembru posredovalo občinam proračunski
priročnik, ki naj bi sluţil občinam pri enotnem oblikovanju proračunov. V Proračunskem priročniku za leto 2012 ni
novosti glede sestave proračuna, v posameznih poglavjih pa so dana posebna opozorila, ki izhajajo iz ugotovljenih
nepravilnosti pri pregledu proračunov preteklega leta.
Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2012 smo občine prejele s ciljem, da bi bili pristopi občin
pri pripravi proračunov poenoteni in da se zasledujejo cilji proračunske reforme:
- uskladitev javne porabe z mednarodno prakso;
- izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi;
- vzpostavitev novega pristopa odgovornosti in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju proračuna.
Predlog občinskega proračuna je pripravljen z upoštevanjem predpisanih klasifikacij javnofinančnih prejemkov in
izdatkov in sicer po:
 institucionalni, ki pove KDO porablja proračunska sredstva. To so nosilci pravic porabe za financiranje
programov občinskega proračuna in so neposredni uporabniki občinskega proračuna, ki so hkrati predlagatelji
finančnih načrtov (občinski svet, nadzorni odbor, ţupan, občinska uprava z oddelki in krajevne skupnosti);
 ekonomski, ki daje odgovor na vprašanje KAJ se plačuje iz javnofinančnih sredstev. Podlaga ekonomski
klasifikaciji je Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
 programski, ki pove ZA KAJ se porabljajo javna sredstva. Po tej klasifikaciji so izdatki razvrščeni v področja
porabe, glavne programe in podprograme;
 funkcionalni, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah
drţave oziroma občine skladno z mednarodno COFOG klasifikacijo.
 V skladu z zgoraj navedenimi izhodišči so neposredni uporabniki proračuna ovrednotili programe in pripravili
predlog proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2011.
Za pripravo občinskih proračunov potrebujemo občine podatke o dohodnini in finančni izravnavi.
Ministrstvo za finance je na podlagi 14. In 16. člena Zakona o financiranju občin po sprejetju drţavnega proračuna
občinam dolţno posredovati podatke o prihodkih občine za financiranje primerne porabe oziroma zneske dohodnine in
zneske finančne izravnave.
V mesecu oktobru je Ministrstvo za finance občinam posredovalo podatke o izračunu primerne porabe občin, zneskov
dohodnine in zneskov finančne izravnave.
Primerna poraba
Primerna poraba občine je za posamezno občino ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog. Ministrstvo za finance izračuna primerno porabo vsaki posamezni občini upoštevaje:
- povprečnino (povprečnina je na prebivalca v drţavi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog. Za leto 2012 je po predhodnih izračunih določena povprečnina v višini 554,50
EUR),
- število prebivalcev občine,
- korekcijski faktor ( na višino korekcijskega faktorja vpliva dolţina lokalnih cest in javnih poti v občini,
površina občine, deleţ prebivalcev mlajših od 15 let in deleţ prebivalcev starejših od 65 let).
Pri predhodnem izračunu primerne porabe občin za leto 2012 je upoštevana povprečnina v višini 554,50 EUR. Zaradi
poslabšane javnofinančne situacije pri izračunu dohodnine ni bila upoštevana inflacija za leto 2010, 2011 in 2012,
upoštevani pa so novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolţini
lokalnih cest in javnih poti.
Izračun primerne porabe za občino Zagorje ob Savi za leto 2012:
554,50 €
X
17.251
X
1,029608 =
(povprečnina)
(št.prebiv.)
(korekcij.faktor)

9.848.900 EUR
(primerna poraba)

Dohodnina
Občinam pripada 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30%
dohodnine ter del od 70% dohodnine, 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. Kot dodatna
solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in

solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe
je niţji od primerne porabe.
V letu 2012 bo občina iz naslova dohodnine prejela 9.800.485 EUR.
Finančna izravnava
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz
drţavnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino z delom
davčnih prihodkov.
V letu 2012 bo občina prejela iz državnega proračuna sredstva iz naslova finančne izravnave; in sicer v višini
48.415 EUR.
Po izračunih za leto 2012 je Občini Zagorje ob Savi ugotovljen niţji obseg sredstev za financiranje z zakonom
določenih nalog (primerna poraba) kot v letu 2011.
PRIMERNA PORABA
* Dohodnina
* Finančna izravnava
*Skupaj

2011
9.878.807
9.794.502
71.133
9.865.635

2012
9.848.900
9.800.485
48.415
9.848.900

Razlika
-29.907
5.983
-22.718
-16.735

Gornja tabela kaţe, da bo občina v letu 2012 prejela 16.736 EUR manj sredstev (dohodnina +finančna izravnava) kot v
letu 2011.
Ob pripravi občinskega proračuna smo upoštevali, da se je gospodarska in s tem seveda tudi javnofinančna situacija na
nivoju drţave v zadnjih letih bistveno spremenila oziroma poslabšala, kar posledično pomeni upad javnofinančnih
prihodkov.
3. Prednostne naloge občine v letu 2012
Občina bo v letu 2012 v okviru proračunskih moţnosti in pooblastil skrbela za nemoten razvoj na vseh področjih
svojega delovanja.
 Oddelek za splošne zadeve
Občina bo nadaljevala s postopki informatizacije občinske uprave. V okviru programa dejavnosti občinske uprave bo
skrbela za racionalno administrativno poslovanje občine, financirala delovanje medobčinskega inšpektorata, skrbno
upravljala s premoţenjem potrebnim za delovanje občinske uprave, sofinancirala redno dejavnost civilne zaščite in
gasilske zveze ter opremljanje enot civilne zaščite in gasilske zveze (gasilski avtomobili). V skladu z načrtom ravnanja
z nepremičninami v letu 2012 bo občina v okviru oddelka vodila vse potrebne postopke za nakup, prodajo oziroma
menjavo občinskega premoţenja. S ciljem, da bo javnost čim bolj obveščena o vseh pomembnih dogodkih, bo le te
oglaševala v ustreznih medijih.
 Oddelek za javne finance
Oddelek bo v letu 2012 v skladu z računovodskimi standardi evidentiral vse poslovne dogodke in pripravljal obračune
in ustrezna poročila za notranje ter zunanje uporabnike, koordiniral pripravo Zaključnega računa za leto 2011 in
Polletnega poročila o izvrševanju proračuna 2012. Oddelek bo redno spremljal izvrševanje proračuna, skrbel za
poravnavanje obveznosti bankam iz naslova zadolţitev, poravnavanje obveznosti v skladu z zakonitimi plačilnimi roki
in gospodarno ravnanje z likvidnostnimi preseţki ter koordiniral izvajanje notranje revizije poslovanja občinskega
proračuna oziroma notranje revizije poslovanja posrednih uporabnikov proračuna. V skladu s sklepom Občinskega
sveta bo vodil postopke zadolţevanja občine v letu 2012. Pripravil bo navodila in vodil postopke za pripravo
proračuna 2013, s ciljem, da bi bil le ta sprejet v letu 2012. V letu 2012 bo občina nadaljevala z vodenjem finančno
računovodskih opravil za krajevne skupnosti Kotredeţ, Čemšenik, Mlinše, Tirna, Šentlambert, Podkum, Ravenska vas
oziroma za vse, ki bodo to ţelele.
 Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Oddelek bo organiziral boţično novoletne prireditve in aktivno sodeloval pri organizaciji in izvedbi tudi vseh drugih
protokolarnih dogodkov oziroma prireditev v občini (občinski praznik, drţavni praznik idr.).
V okviru podprograma povezovanja lokalnih skupnosti bo občina sofinancirala razvojne naloge na regionalni ravni,
ki jih izvaja Regionalni center za razvoj d.o.o..
Občina bo v letu 2012 sofinancirala javna dela v skladu s kriteriji Zavoda za zaposlovanje v vzgojno izobraţevalnih
zavodih, ter drugih zavodih in društvih.
V okviru programa kmetijstva bo občina sofinancirala učinkovitejše delovanje društev s področja kmetijstva (razpis) in
naloţbe v posodabljanje kmetijskih gospodarstev za primarno proizvodnjo (razpis), naloţbe v male agromelioracije in
ograditve pašnikov (razpis) s ciljem ohranitve kmetijskih zemljišč. Občina bo sofinancirala tudi vodenje in delovanje

Lokalne Akcijske Skupine (LAS), ki je ustanovljena z namenom črpanja EU sredstev ter zagotovila projektno
dokumentacijo za namen prijave projektov na razne javne razpise za pridobitev EU sredstev.
V okviru področja gospodarstva bo sofinancirala delovanje Zdruţenja potrošnikov Zasavja in Območne obrtne
zbornice. Nadaljevala bo s sofinanciranjem projekta »Podjetno v svet podjetništva«, ki je sofinanciran z EU sredstvi in
kjer mladi v okviru RCR - a razvijajo podjetniške ideje, ki jih nato prenesejo v prakso. Na področju turizma bo občina
sofinancirala delovanje turističnih društev, namenila sredstva za turistično promocijo občine, sofinancirala projekt »Vse
teče v 3 krasne«, ki je sofinanciran z EU sredstvi in se izvaja v okviru RCR-a, z namenom pospešitve razvoja turizma v
regiji, sofinancirala Regionalno destinacijsko organizacijo in delovanje prvega regijskega Turistično informacijskega
centra.
Na področju zdravstvenega varstva bo občina v letu 2012 financirala izvajanje preventivnih programov Zdravstvenega
doma Zagorje, mrliško ogledne sluţbe in zagotavljala prispevke za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb.
V okviru programa kulture bo občina sofinancirala dejavnost Knjiţnice Zagorje, Delavskega doma Zagorje, JSKD OI
Zagorje, Slikarske kolonije in preko razpisa društev, ki delujejo na področju kulture. Investicije na tem področju
kulture se bodo v letu 2012 izvajale v Delavskem domu Zagorje (zamenjava talnih oblog, talnih svetilk, preoblačenje
stolov in zamenjava vrat na balkonu velike dvorane), in na oz. v Kulturnem domu Kisovec (za financiranje tega
projekta bo občina kandidirala na razpisu za EU sredstva) . Izvedle pa se bodo tudi manjše naloţbe v nakup opreme
(nakup računalnikov in knjiţnih polic) za potrebe Knjiţnice Zagorje.
Občina bo nudila finančno podporo za delovanje posebnih skupin in sicer: Zdruţenja slovenskih časnikov, OO ZB
NOV Zagorje, OZ VV za Slovenijo, OZ policijskih veteranov Sever, Društva upokojencev in Društva General Maister
za Zasavje.
V okviru programa šport bo občina preko razpisa (so)financirala delovanje športnih društev, dejavnost Zavoda za šport
in delno zagotavljala sredstva za obratovanje smučišča Marela in delno za nakup kombija za potrebe Smučarskega
kluba Zagorje.
Programe za mladino bo občina podpirala s (so)financiranjem dejavnosti Društva prijateljev mladine, Šklaba in
Mladinskega centra Zagorje.
Občina bo v letu 2012 na osnovi veljavne zakonodaje sofinancirala dejavnost Vrtca v Zagorju in dejavnost drugih
vrtcev, v katerih so vključeni otroci s stalnim bivališčem v Zagorju. Na področju vrtcev bo občina v letu 2012 izvedla
»veliko« naloţbo - odkup objekta » Lisca«, ki ga ima Vrtec trenutno v najemu in v katerem se od septembra 2011 ţe
izvaja dejavnost predšolske vzgoje. V naslednjih letih namerava občina odkupljeni objekt preurediti za potrebe
sedem oddelčnega vrtca in v objektu urediti tudi centralno kuhinjo. Za financiranje tega projekta bo občina kandidirala
na razpisu za EU sredstva.
V okviru programa osnovno šolstvo in glasbeno šolstvo bo občina zagorskim osnovnim šolam in glasbeni šoli
zagotavljala materialne stroške in sredstva za dodatni program. V okviru investicij bo na tem področju nadaljevala s
pripravo projektne dokumentacije za investicijo v OŠ Tone Okrogar in izgradnjo bazena, ter z opremljanjem šol z
računalniki. Občina bo financirala prenovo parketa v telovadnici OŠ Ivana Skvarče, nabavo igral ob podruţnični šoli
Čemšenik in zagotavljala odplačilo obrokov za plačilo novega kombija za potrebe OŠ dr. Slavka Gruma. Občina bo
organizirala in na osnovi obstoječe zakonodaje zagotavljala brezplačne prevoze za osnovnošolske otroke. Preko razpisa
bo tudi v letu 2012 razdelila nagrade diplomantom.
V letu 2012 bo občina preko dejavnosti in programov Univerze za tretje ţivljenjsko obdobje in Zasavske ljudske
univerze sofinancirala tudi izobraževanje odraslih.
Na področju socialnega varstva bo občina v letu 2012 (so) financirala sledeče socialno varstvene programe:
zagotavljala bo izplačila enkratnih pomoči staršem ob rojstvu otroka, zagotavljala bo izplačila nadomestil za druţinske
pomočnike, (so)financirala bo domsko oskrbo občanov v socialnih zavodih, zagotavljala sredstva za izvajanje socialno
varstvene storitve pomoč na domu, plačila pogrebnih storitev za umrle brez dedičev in zagotavljala subvencioniranje
stanarin ter plačilo prehrane učencem iz socialno šibkih okolji.
Občina bo (so)financirala dejavnost OO RK Zagorje in preko razpisa tudi dejavnost drugih organizacij ter društev,
delujočih na področju socialnega varstva.
 Oddelek za gospodarske javne službe
Oddelek bo upravljal in vzdrţeval poslovne prostore in vodil investicijske aktivnosti obnove trţnice v Zagorju.
Občina bo v letu 2012 sofinancirala javna dela v skladu s kriteriji Zavoda za zaposlovanje v Komunali Zagorje d.o.o..
V okviru področja energetike bo občina sodelovala pri koordinaciji regionalnih energetskih aktivnosti Odbora za
razvoj energetike v Zasavju, izvajala investicijo širitve daljinskega ogrevanja v mestu Zagorje, nadaljevala s projektom
energetskega knjigovodstva v 18 javnih zavodih in izvajala aktivnosti v okviru raziskovalne enote OLEA.
Poleg rednega letnega in zimskega vzdrţevanja cest, gozdnih cest ter vzdrţevanja avtobusnih postajališč in parkirišč bo
občina na cestnem programu nadaljevala in v letu 2012 končala projekta, ki sta sofinancirana z EU sredstvi, t.j.
Celovita prenova degradiranih površin –Cesta Borisa Kidriča in – Cankarjev trg. Sanirala bo most pri IGM Zagorje,
začela z aktivnostmi izgradnje pločnika na Mlinšah in Kisovec, ter prenovo prometne ureditve na Izlakah. V okviru
postavke investicije in investicijsko vzdrţevanje občinskih cest bo oddelek izvajal aktivnosti v skladu s prioritetami. V
okviru drţavnih cest se bodo nadaljevale aktivnosti pri pridobivanju zemljišč na obvoznici Ruardi in začele aktivnosti
na drţavni cesti C. zmage-Kolodvorska cesta.

Na programu razsvetljave bo občina v letu 2012 poleg tekočega vzdrţevanja in upravljanja javne razsvetljave
izvajala investicijo »energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave«. Za financiranje tega projekta se je občina ţe
prijavila na razpisu za EU sredstva.
V okviru programa zbiranje in ravnanje z odpadki bo občina v letu 2012 financirala eno pomembnejših investicij; in
sicer izgradnjo medobčinskega centra za ravnanje z odpadki-Ceroz II.faza. Investicija se bo izvajala do leta 2013
oziroma 2015. Celotna vrednost investicije znaša cca10 mio EUR, na občino Zagorje ob Savi odpade vrednost 2,6 mio
EUR. Investicija bo financirana s sredstvi EU, sredstvi proračuna RS in lastnimi sredstvi občin, slednjih bo v celotni
vrednosti investicije cca 35%.
V okviru programa ravnanje z odpadno vodo občina planira, da bo v letu 2012, v kolikor ne bo pritoţb oziroma
zapletov pri izbiri izvajalcev, pričela z izgradnjo »Čistilne naprave Zagorje-Kisovec in kolektorskim sistemom«. To je
vrednostno največja investicija v občinskem proračunu; in sicer je ocenjena na cca 9,5 mio EUR. Investicija bo
zaključena v letu 2014 oziroma 2015, financirana pa bo s sredstvi EU, sredstvi proračuna RS in lastnimi sredstvi
občine, le teh bo v celotni vrednosti investicije cca 10%.
Na programu oskrbe z vodo bo občina v letu 2012 izvajala investicijska dela na vodovodih, ki jih upravlja oziroma
ima v najemu JP Komunala d.o.o. Zagorje (vodovodni sistem Peške Kandrše, vodno zajetje Šemnik, vodovod Izlakenajem od. 01.01.2012 dalje in vzdrţevanje javnih vodovodnih sistemov Zagorje-Kisovec). Občina bo v letu 2012
nadaljevala z investicijami v vodovodni sistem Prvine, vodovodni sistem Podkum, vodovodni sistem Čemšenik in
vodovodni sistem Mlinše; kajti dokončanje investicij na teh vodovodih je pogoj, da jih občina prenese v najem oziroma
upravljanje JP Komunali Zagorje d.o.o.. Minimalna investicijska vlaganja bo občina izvajala tudi na vodovodnem
sistemu Čolnišče in vodovodnem sistemu Šentlambert.
Na programu urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost bo občina v letu 2012 izvajala investicijska dela na
pokopališčih, ki jih upravlja oziroma ima v najemu JP Komunala d.o.o. Zagorje (mrliška veţica Zagorje, pokopališki
objekt Šentlambert in pokopališče Zagorje) in pričela z aktivnostmi za izgradnjo Mrliške veţice v Kolovratu, ki bo ob
dokončanju prenesena v najem in upravljane JP Komunali d.o.o..
Občina bo v letu 2012 tekoče in investicijsko vzdrţevala objekte za rekreacijo in skrbela za primerno praznično
okrasitev naselij in izobešanje zastav.
V okviru programa stanovanjske gradnje bo občina redno in investicijsko vzdrţevala obstoječi stanovanjski fond v
skladu s planom investicijsko vzdrţevalnih del, ki ga pripravi Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, novogradenj na
področju stanovanj v letu 2012 ni predvidenih.
 Oddelek za okolje in prostor
Oddelek bo tudi v letu 2012 sofinanciral delovanje zavetišč za živali, saj je lokalna skupnost dolţna urejati
problematiko zapuščenih ţivali, na področju ravnanja z odpadki bo občina sanirala črna odlagališča in nedovoljene
posege v prostor, na področju izboljšanja stanja okolja bo občina izvajala okoljske projekte in sofinancirala društva in
šole (razpis) za izvajanje okoljevarstvenih programov.
V okviru programa prostorskega planiranja bo občina financirala vzpostavitev in aţuriranje evidenc stavbnih
zemljišč, izvajala potrebne geodetske posnetke in vzdrţevala prostorski informacijski sistem PISO. Glede na to, da je
občina v letu 2011 sprejela OPN, bo v letu 2012 vodila predvsem aktivnosti izdelave novih OPPN-občinskih podrobnih
prostorskih načrtov, sprememb in dopolnitev obstoječih izvedbenih aktov ter strokovnih podlag za pripravo prostorskih
dokumentov. Oddelek bo skrbel za primerno zasaditev in ureditev cvetočih javnih površin.

4. Dodatna pojasnila
Ministrstvo za finance je v letu 2009 spremenilo Pravilnik o pošiljanju sprejetih proračunov, na osnovi katerega
moramo občine pripraviti proračune na enak način kot je pripravljen drţavni proračun. Pri t.i. »programsko
usmerjenem proračunu«, ki je v veljavi od leta 2010, je poudarek tudi na obrazloţitvah višjih nivojev (podprogram,
glavni program, področje proračunske porabe in proračunska postavka) in ne zgolj na obrazloţitvah proračunskih
postavk.
V nadaljevanju sledijo:
 tabele proračuna - TABELARIČNI PREGLED - vključuje tabele za:
Splošni del proračuna
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naloţb
C. Račun financiranja
Posebni del proračuna (Finančni načrti neposrednih uporabnikov)
Načrt razvojnih programov
V tabelaričnem delu splošnega in posebnega dela proračuna so prikazani naslednji stolpci:
- Realizacija proračuna 2010
- Sprejeti proračun 2011
- 1. Rebalans proračuna 2011
- Proračun 2012-1. predlog
- Proračun 2012-2. predlog

-

Indeks: Proračun 2012-2. predlog/ 1. Rebalans proračuna 2011
Indeks: Proračun 2012-2. predlog/ Proračun 2012-1. predlog



obrazloţitve proračuna - OBRAZLOŢITVE - vključujejo obrazloţitve:
- Splošnega dela proračuna
- Posebnega dela proračuna. Obrazloţitve posebnega dela proračuna so razdeljene na dva dela; in sicer
na del, ki razlaga področja porabe, glavne programe in podprograme proračuna in na del, ki razlaga
posamezne proračunske postavke znotraj neposrednih uporabnikov proračuna oziroma oddelkov
- Načrta razvojnih programov

Obrazloţitve splošnega dela proračuna je pripravila vodja oddelka za javne finance, obrazloţitve posebnega dela proračuna in Načrta
razvojnih programov pa so pripravili v.d. direktor občinske uprave, vodje oddelkov in skrbniki proračunskih postavk.

Obrazloţitve posebnega dela proračuna so razdeljene na dva dela; in sicer na del, ki razlaga področja porabe, glavne
programe in podprograme proračuna in na del, ki razlaga posamezne proračunske postavke znotraj neposrednih
uporabnikov proračuna oziroma oddelkov.

