Proračun Občine Cerkvenjak za leti 2013 in 2014
____________________________________________________________________________________________________________________

SPLOŠNO O PRORAČUNU
Na podlagi 3. člena ZJF je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto.
Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če
proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno
nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno
financiranje).
Če se proračun oziroma spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnotežijo, kljub izvajanju
ukrepov iz 40. člena ZJF, mora župan predlagati rebalans proračuna.
Spremembe proračuna morajo biti vedno sprejete pred začetkom proračunskega leta, medtem ko se rebalans
proračuna sprejema med proračunskim letom.

Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje
proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega
obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.
V primeru sprejemanja proračuna za dve leti državni zbor oziroma občinski svet sprejmeta dva
proračuna, za vsako leto posebej. Priprava proračunov za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega
planiranja proračunskih prejemkov in izdatkov kot tudi učinkovitejše oblikovanje in izvajanje makrofiskalne
politike in večletnih razvojnih programov na posameznih področjih delovanja vlade. Tudi v občinah je na ta
način omogočeno dolgoročnejše planiranje, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog
(investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem proračunskem letu. Le-te se tudi v občinah načrtujejo v načrtu
razvojnih programov, ki je sestavni del občinskega proračuna in ki se pripravlja za obdobje štirih let.
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi
izdatki občine za proračunsko leto, ki je enako koledarskemu. S tem aktom se določijo programi občinskih
organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračunov občine za leti 2013 in 2014 je bilo
potrebno upoštevati globalni makroekonomski okvir razvoja Slovenije, ki zajema podatke iz jesenske
napovedi gospodarskih gibanj 2012 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (realizacija SURS za

leto 2008-2011, pomladanska napoved UMAR za leta 2012-2015, poletne napovedi UMAR za leta
2012-2014 in novelirane jesenske napovedi 2012-2015), v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine
(ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).
Ob pripravi občinskih proračunov je bilo potrebno upoštevati še, da se je gospodarska in s tem
tudi javnofinančna situacija v zadnjih letih bistveno poslabšala, kar posledično pomeni upad
javnofinančnih prihodkov. Za čimprejšnjo konsolidacijo javnih financ je zato v prihodnjih letih nujno
potrebno zniževanje odhodkov, saj je fiskalna kapaciteta bistveno nižja, kot je bila v preteklosti. Ker
so tudi občine del konsolidiranih bilanc javnega financiranja, moramo biti zelo restriktivni tudi pri
načrtovanju odhodkov občinskih proračunov in se zavedati fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne
javne finance.
Na podlagi prioritet se je določil okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki
so podrobneje opredeljene v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavljajo za
neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika
prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki).

Pravne podlage za pripravo proračuna:
-

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, UPB in 110/11-ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF),
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05popr.,138/06 in 108/08);
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun , proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Ur. l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11).
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V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati:
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju:
ZJU-UPB3 ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E in odločbe ustavnega sodišča).
Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine
pa:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/10;v nadaljevanju: ZSPDSLS).
V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno pri pripravi proračuna upoštevati naslednje klasifikacije
javnofinančnih prejemkov in izdatkov:
- institucionalno,
- ekonomsko
- programsko
- funkcionalno.
INSTITUCIONALNA klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor
na vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Institucionalna klasifikacija
proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci
pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna.
Nosilci pravic porabe za financiranje programov so neposredni uporabniki občinskega proračuna in sicer
občinski organi in občinska uprava z režijskim obratom:
- občinska volilna komisija,
- občinski svet,
- župan,
- nadzorni odbor,
- občinska uprava in režijski obrat.
- turistična informacijska pisarna
EKONOMSKO klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, kaj
se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.
PROGRAMSKA klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo proračunska sredstva.
Programska klasifikacija kaže, kaj se financira iz proračuna oziroma na katerih področjih država izvaja svoje
naloge in programe. Določa jo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna.
Ločimo tri nivoje:
1. Področja proračunske porabe so področja delovanja države (izraženo preko izdatkov državnega
proračuna), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
2. Glavni programi so splošni, širše definirani programi za izvajanje strateških ciljev (navadno
srednjeročnih in dolgoročnih), za katere je bila izoblikovana določena politika oziroma strategija.
3. Podprogrami so sestavni deli glavnega programa, ki imajo jasno določene specifične cilje in kazalce
učinkovitosti (indikatorje). Vsak podprogram je v pristojnosti samo enega proračunskega
uporabnika.
Področja proračunske porabe so naslednja:
01 Politični sistem
02 Ekonomska in fiskalna administracija
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
05 Znanost in tehnološki razvoj
06 Lokalna samouprava
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
08 Notranje zadeve in varnost
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09 Pravosodje
10 Trg dela in delovni pogoji
11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
14 Gospodarstvo
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
16 Prostorsko planiranje in stanovanjska izgradnja
17 Zdravstveno varstvo
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
19 Izobraževanje
20 Socialno varstvo
21 Pokojninsko varstvo
22 Servisiranje javnega dolga
23 Intervencijski programi in obveznosti
24 Prispevek v proračun Evropske unije
FUNKCIONALANA klasifikacija je bila pred uvedbo programske klasifikacije zelo pomembna pri
razvrščanju izdatkov proračuna občine. Na podlagi funkcionalne klasifikacije Ministrstvo za finance
obdeluje podatke o mesečni realizaciji odhodkov občin. Za lažje razvrščanje odhodkov občin po obeh
klasifikacijah je Ministrstvo za finance pripravilo povezavo med podprogrami programske klasifikacije in
pododdelki funkcionalne (COFOG) klasifikacije.
Proračun občine sestavljajo:
- splošni del,
- posebni del
- načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP).
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I. SPLOŠNI DEL
A - Bilanca prihodkov in odhodkov
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavljena iz:
-

odhodkov ter

-

prihodkov.

4 – ODHODKI
SKUPAJ

O D H O D K I (40+41+42+43)

2.352.329

2.596.250

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

485.434

535.505

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

185.835

186.546

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

30.901

30.783

402

Izdatki za blago in storitve

239.145

296.575

403

Plačila domačih obresti

10.400

10.400

409

Sredstva, izločena v rezerve

19.153

11.201

595.762

617.667

15.500

15.500

338.338

356.338

59.004

58.058

182.920

187.771

40

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.088.496

1.426.300

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.088.496

1.426.300

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)

182.636

16.778

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam

176.116

11.778

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

6.520

5.000
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40 - TEKOČI ODHODKI
400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Proračun 2014

485.434

535.505

185.835

186.546

V okviru sredstev za plače načrtujemo odhodke za plače in dodatke, regres za letni dopust,
povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ter
izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih v skladu s načrtom delovnih mest in v skladu z
Zakonom o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012, v nadaljevanju ZUJF), v skupni
višini 185.835 EUR za leto 2013 in 186.546 EUR za leto 2014, kar je 95 % glede na oceno
realizacije za leto 2012.

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
30.901

30.783

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost (pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje,
prispevek za starševko varstvo) in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence v letu 2013 načrtujemo 30.901 EUR in v letu 2014 30.783 EUR.

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

239.145

296.575

V okviru teh izdatkov so zajeta sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega
blaga in opravljenih storitev neposrednih proračunskih uporabnikov, pokrivajo izdatke, ki so
namenjeni operativnemu delovanju vseh proračunskih uporabnikov, kot tudi za izvedbo
nekaterih programskih nalog. Sem štejemo izdatke za pisarniški material in storitve, za energijo,
komunalne storitve in komunikacije, založniške in tiskarske storitve, stroške službenih potovanj,
stroške tekočega vzdrževanja, različne članarine v neprofitnih institucijah, sejnine ter druge
oprerativne odhodke posameznih proračunskih uporabnikov.

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

10.400

10.400

V letu 2013 predvidevamo odplačila obresti za dolgoročne kredite v skupni višini 10.400 EUR
in prav toliko v letu 2014. Gre za 3 dolgoročne kredite in sicer sta dva kredita iz leta 2006 za
rekonstrukcijo vodovoda in kredit iz l. 2012 za ŠRC Cerkvenjak.

409 – REZERVE

20.000

12.000

V okviru te vrste odhodkov predvidevamo izločitev dela proračunskih sredstev v stalno
proračunsko rezervo, ki se namenja za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, toča ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče, v letu 2013 v višini 15.000,00 EUR (od tega se je 10.000,00 EUR preneslo iz proračuna
za l. 2012 za odpravo posledic požara pri družini Rojko iz naslova zavarovanja neznanega
objekta) in v letu 2012 7.000,00 EUR.
Načrtujemo tudi oblikovanje splošne proračunske rezervacije v višini 4.153,00 EUR v letu 2013
in 4.201,00 v letu 2014, iz katere se sredstva namenjajo za izdatke, ki niso bili predvideni v
sprejetem proračunu in so nujni za izvajanje določenih nalog.
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41 - TEKOČI TRANSFERI
410 - SUBVENCIJE

Proračun 2014

595.762

617.667

15.500

15.500

V predlogu proračuna za leto 2013 predvidevamo izplačilo sredstev za namene pospeševanja
kmetijstva v višini 15.500,00 EUR in v letu 2014 prav tako 15.500,00 EUR.

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
338.338

356.338

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim
dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov
urejajo posamezni zakoni in podzakonski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je odvisen
od gibanja števila upravičencev.
Največji delež med transferi pozameznikom in gospodinjstvom predstavljajo drugi transferi
posameznikom, kjer večino sredstev predstavlja plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili staršev, plačila šolskih prevozov učencev, regresiranje prehrane učencev, regresiranje
oskrbe v domovih ter izplačila namenjena za družinskega pomočnika.

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
59.004

58.058

Ta podskupina javnofinačnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu in neprofitnemu
sektorju. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, društva (kulturna,
športna, humanitarna, invalidska,...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo
programe v javnem interesu. V to podskupino so uvrščeni tudi transferi političnim strankam.

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

182.920

187.771

Za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja namenjamo za izplačilo prispevka za
zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov.
Največji del teh odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v javnih zavodih – vrtec in
osnovna šola, knjižnična dejavnost, center za socialno delo Lenart.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

1.088.496

1.426.300

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.088.496

1.426.300

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup opreme, zemljišč in naravnih bogastev,
za študije o izvedljivosti projektov, za projektno dokumentacijo, za investicijsko vzdrževanje in
obnovo ter za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.
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43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Proračun 2014

182.636

16.778

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
176.116

11.778

V okviru investicijskih transferov pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki,
načrtujemo sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja PGD Cerkvenjak za
gasilsko vozilo (na ta način bomo sprostili zadolževnaj za potrebe izgradnje vrtca v letu 2014),
sofinacniranje malih čistilnih naprav, sofin. vzdrž. cerkve Sv. Antona ipd.

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
6.520

5.000

Investicjski transferi zajemajo transfere javnim zavodom –investicije in investicijsko
vzdrževanje v osnovni šoli.

7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI
SKUPAJ
70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741
78
787

P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
PREJETE DONACIJE (730+731)
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

2.427.329

2.071.250

1.335.783
1.239.125
61.148
35.510
0
301.303
5.407
1.950
1.300
42.500
250.146
95.696
0
0

1.336.063
1.239.125
61.428
35.510
0
213.048
38.402
2.000
1.500
36.000
135.146
0
0
0

95.696

0

0
0
0
694.548
463.529

0
0
0
522.139
522.139

231.019

0

0
0

0
0
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TEKOČI PRIHODKI

70 - DAVČNI PRIHODKI
700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

Proračun 2014

1.637.086 1.549.111
1.335.783 1.336.063
1.239.125

1.239.125

Med davki na dohodek in dobiček je predviden prihodek iz naslova dohodnine za financiranje
primerne porabe.
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in
javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža 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 tako pripada občinam 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 nižji od primerne porabe.
Povprečnina, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne
izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje
občinskih nalog (Ur. l. RS št. 51/09) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za
ugotovitev povprečnine (Ur. l. RS 53/09). Pri izračunu povprečnine za leti 2013 in 2014 je upoštevano
zmanjšanje stroškov občin zaradi uveljavitve ZUJF, posledično je zmanjšana primerna poraba.
Povprečnina je za 1. polletje l. 2012 znašala 554,50 EUR, za 2. polletje 543,00 EUR, za leto 2013 in
2014 pa znaša 536,00 EUR (ZUJF, Ur. l. RS 40/12 in Dogovor višini povprečnine za l. 2013 in 2014
med Vlado RS in reprezentativnima združenjema SOS in ZOS). Finančna izravnava v letih 2013 in 2014
v skladu z ZUJF občinam ne pripada.

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE

61.148

61.428

Med davki na premoženje predstavljajo največji delež davki na nepremičnine in sicer nadomestilo za
uporabo tavnega zemljišča. Davki na nepremičnine so ocenjeni skupno v višini 43.093,00 EUR za leto
2013 in 43.528,00 € za leto 2014. Za leto 2013 smo zaradi znižanja povprečnine predlagali povišanje
vrednosti točke za iračun NUSZ, da na ta način povišamo del ta del prihodkov. Ocenjujemo, da bomo v
letu 2013 prejeli 8.345,00 EUR in vletu 2014 8.180,00 EUR davkov na dediščine in darila. Pri prihodkih
od davka na promet nepremičnin in finančnega premoženja pa načrtujemo v letu 2013 prilive v višini
9.550,00 EUR in v letu 2014 9.640,00 EUR.

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

35.510

35.510

Med davke za posebne storitve je uvrščen davek na dobitke od iger na srečlo, ki je ocenjen v
višini 300,00 EUR za leto 2013 in za leto 2014 prav tako v višini 300,00 EUR.
Med davčnimi prihodki so tudi drugi davki na blago in storitve, ki so planirani v višini
35.210,00 EUR za leto 2013 in prav toliko v letu 2014. Med te davke so uvrščene okoljske
dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odpadkov v višini 1.500,00 EUR v obeh letih,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višni 32.000,00
EUR (višjo realizacijo načrtujemo zaradi priključitve vaškega vodovoda Ivanjski vrh na javni

Obrazložitev splošnega dela proračuna za leti 2013 in 2014
Proračun 2013

Proračun 2014

vodooskrbnii sistem in s tem posledično obremenitev z okoljsko dajatvijo). Znotraj teh davkov
je evidentirana tudi turistična taksa, priključne takse in pristojbina za vzdrž. gozdnih cest vse v
manjših zneskih.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

301.303

213.048

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
5.407

28.402

V letu 2013 načrtujemo 5.407,00 EUR in v letu 2014 28.402,00 EUR prihodkov iz naslova
udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja. Načrtujemo tudi 200,00 EUR prihodkov od
obresti v obeh letih.
Med nedavčnimi prihodki znašajo prihodki od premoženja 5.207,00 EUR v letu 2013 in
38.202,00 EUR v letu 2014, to so prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od najemnin za
poslovne prostore ter prihodki od podeljenih koncesij.

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE

1.950

2.000

Gre za prihodke od upravnih taks in pristojbin, ki so pobrane v upravnih postopkih pri izdajanju
raznih odločb in dovoljenj.

712 - DENARNE KAZNI

1.300

1.500

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni vključujejo prihodke iz naslova nadomestila za
degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.000,00 EUR v obeh letih in globe za prekrške v
višini 300,00 EUR v letu 2013 in 500,00 EUR v letu 2014.

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
42.500

36.000

Gre za prihodke iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodke iz naslova plačil vrtca otrok iz
drugih občin (plačilo razlike ekonomske cene programa vrtca), v letu 2013 pa je načrtovan tudi
prihodek iz nalova prodaje obstoječe kosilnice – raiderja ter nakup druge kosilnice (načrtuje se
samo zamenjava), ki bo primenrješa za uporabo zaradi nakupa kosilnice mastif za košnjo na
ŠRC, prihodki od uporabe objektov ŠRC ter prihodki od prodaje v TIP-u.

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

250.146

135.146

Gre za prihodke iz naslova odmere komunalnega prispevka pri razprešeni gradnji, priključitve
na vodovod ali kanalizacijo, največji delež pa predstavljajo prihodki iz naslova komunalnega
prispevka v POC (Poslovno-obrtna cona Cerkvenjak). Za leto 2013 so ocenjeni prihodki iz tega
naslova v višini 250.146,00 EUR, vletu 2014 pa 135.146,00 EUR.
V okviru teh prihodkov je predvideno tudi nakazilo prihodka od Zavoda za zapoposlovanje
Republike Slovenije v okviru javnih del, refundacije bolniških ZZZRS, prihodki iz nalova
uporabe skupnih prosotorov pošte.

Obrazložitev splošnega dela proračuna za leti 2013 in 2014
Proračun 2013

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Proračun 2014

95.696

0

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
95.696

0

Kapitalski prihodki so prihodki iz naslova prodaje prodaje zemljišč. Kapitalski prihodki so
ocenjeni na 95.696,00 EUR za leto 2013 – v skaldu z načrtom razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

694.548

522.139

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
463.529
522.139
Transferni prihodki so za leto 2013 in 2014 predvideni le za sofinanciranje investicij in sicer
sofinanciranje izgradnje vrtca s strani MŠŠ v letu 2013 v višini 153.140,00 EUR, v letu 2014 pa
207.058,00, razliko do 807.197,00 EUR pa v naslednih treh letih, požarna taksa je namenski
prihodek proračuna, ki je ocenjena v višini 3.444,00 EUR v obeh letih, namenja pa se gasilski
dejavnosti in na odhodkovni strani predstavlja investicijski transfer PGD Cerkvenjak
sofinacniranje komasacije Andrenci v letu 2013 v višini 152.914,00 EUR in v letu 2014 v višini
55.132,00 EUR, sofinacniranje izvedbe agromelioracije Andrenci pa v l. 2013 40.511,00 EUR
in v letu 2014 162.042,00 EUR ter prihodki iz naslova skupne občisnke uprave (redarstvo in
komunalna inšpekcija ) v višini 5.638,00 EUR v obeh letih.
V obeh proračunskih letih načrtujemo tudi sofinanciranje na podalgi 23. čl. ZFO v višini
87.225,00 EUR (delež sredstev, ki je namenjen za sofinanciranje investicij iz načrta razvojnih
programov posamezne občine, se določi za vsako proračunsko leto tako, da ga lahko občina
porabi v tekočem proračunskem letu na podlagi načrta porabe za financiranje: stroškov nakupa
zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta; stroškov predhodnih študij, investicijske
in projektne dokumentacije, stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, stroškov
gradbenega nadzora, drugih upravičenih stroškov, opredeljenih v navodilih organa upravlja
sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o odobrenih sredstvih sklada ali skladov Evropske
unije. Delež posamezne občine iz prejšnjega odstavka se izračuna po enačbi iz 23. čl. ZFO).

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
231.019

0

Sredstva prejeta iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno
politiko so načrtovana za leto 2013 v višini 231.019,00 EUR za sofinanciranje izgradnje vrtca.
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B - Račun finančnih terjatev in naložb

Proračun 2014

0

C - Račun financiranja
5 - RAČUN FINANCIRANJA

600.000

50 - ZADOLŽEVANJE

600.000

500 - DOMAČE ZADOLŽEVANJE

600.000

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov
v računu financiranja. V računu financiranja za leto 2014 se načrtuje zadolževanje v višini
600.000,00 za financiranje investicije izgradnje vrtca zaradi dinamike nakazail sredstev s strani
MIZKŠ, ki nam bo srestva nakazovalo še 3 leta po zaključku investicije. Dinamika nakazil bo
sledeča: 153.140,00 EUR v letu 2013, 207.058,00 EUR v letu 2014, 177.058,00 EUR v letu
2015, 97.058,00 EUR v letu 2016 in 172.883,00 EUR v letu 2017. Ker pa v proračunu ne
moremo zagotoviti zadostnega obsega lastnih sredstev, saj bodo predvidoma do leta 2014
izčrpani skoraj vsi viri iz naslova POC, prav tako bodo do leta 2014 izčprana vsa sredstva iz
strukturnih skladov pročauna EU, je potrebno zadolževanje tudi za sredstva lastne udeležbe in
sicer v višini 153.000,00 EUR. Skupno je torej predvideno zadolževanje v letu 2014 v višini
600.000,00 EUR.

55 - ODPLAČILA DOLGA
550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

75.000

75.000

75.000

75.000

Za odplačilo dolga po obstoječih kreditnih pogodbah v letu 2013 in prav tako v letu 2014
predvidevamo odplačilo v višini 75.000,00 EUR. Gre za odplačilo kreditov za izgradnjo
vodovoda Cerkvenjak v letu 2002, izgradnjo vodovoda Župetinci-Smolinci v letu 2006 in
izgradnjo ŠRC v letu 2012.
Plačilo obresti za kredite je upoštevana med tekočimi odhodki.

