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                 Nadzorni odbor 

 

 

                                                                                    Jurovski Dol, 29.12.2008/11.2.2009 
                                                                                                                Zadeva: 032-1/2008 

 
Na podlagi 43. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ter 33. in 34. čl. Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, je Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah vezano na 9. redno sejo/nadzorna, ki je bila dne 16.12.2008, izdaja: 
 

 KONČNO POROČILO  

O OPRAVLJENEM NADZORU št. 11 –   

Obravnava predloga Odloka proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. za 

leto 2009 

 
 

 

I. UVOD 
Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. je v sestavi predsednice nadzornega odbora 
Hermine Križovnik ter članov Jožeta Škrleca in Milana Zoreca v okviru letnega programa 
dela,  pregledal predlog odloka proračuna občine za leto 2009. Na 9. seji NO je o proračunu 
poročala članica občinske uprave Jasna Senekovič.   
 
Cilj nadzora – je bil pregledati predlog proračuna občine za leto 2009 in podati mnenje.  
 
Člani NO so prejeli v obravnavo predlog Odloka proračuna občine za 2009, oz. material za 
16. redno sejo občinskega sveta, ki je bila sklicana za 19.12.2008. 
 
 
II. UGOTOVITVENI DEL  

 
NO je pregledal predlog proračuna za 2009. Predsednica se je tudi udeležila 16. seje 
občinskega sveta z drugo obravnavo odloka.  
 
NO ugotavlja, da je v predlogu proračuna za 2009 načrtovanih  3.185.579,00 EUR prihodkov 
in  3.640.550,00 EUR odhodkov. Planirani proračunski primanjklaj znaša - 454.971,00 EUR 
Naj bi se pokril iz ostanka sredstev iz preteklega leta in z zadolževanjem v višini 397.000,00 
EUR, kar je v mejah sprejemljivega in zakonsko dovoljenega.  
Značilnost proračuna je močna investicijska naravnanost. Investicije so opredeljene v Načrtu 
razvojnih programov. Investicijski odhodki znašajo 65,44 % odhodkov proračuna, oz. so 
ocenjeni na 2.382.413,00 EUR. Med največje investicije spadajo trije projekti, ki jih je občina 
prijavila na razpise, ter uspela za dva od njih pridobiti evropska sredstva, ki jih bo mogoče 
črpati v 2009 (Izgradnja mreže malih čistilnih naprav in Prometna povezava urbanega 
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središča z avtocesto). Rezultata za tretji projekt sicer  še ni, sredstva pa so sicer v proračunu 
že planirana. Skupno planiranih  evropskih sredstev je 771.000 EUR.  
 
Upati je, da bo država svoje obveznosti do občine poravnavala tekoče, zaradi ročnosti plačil. 
Za leto 2009  se sicer v proračunu planira nad 1 mio EUR več prihodkov kot v 2008, znotraj 
tega tudi prej navedenih 771.212,00 EUR transfernih prihodkov, pričakovanih iz državnega 
proračuna EU za kohezijsko politiko.  Pogoj za pridobitev teh sredstev bodo tudi  pravočasno 
in korektno izvedena dela po prijavljenih investicijskih projekti in pravočasno oddana 
poročila,  čemur bo potrebno posvetiti vso potrebno pozornost. 
 
Na področju planiranih odhodkov je iz enakih razlogov za leto 2009 planiranih cca 770.000 
EUR več odhodkov kot predhodno leto ( 2.861.392,00 EUR  :   3.640.550,00 EUR), ki so 
planirani kot investicijski odhodki. 
Večji investicijski projekti občine v 2009 so tudi še sofinanciranje pri nakupu gasilskega 
avtomobila, izdelava vpadnih tabel in drugo. 
 
 
III. IZREK MNENJA   
 
NO daje soglasje k predlogu proračuna za leto 2009. 
 
PREDLAGA, da občinska uprava skrbno pazi in tekoče izvaja  potrebno, da bi bili  na 
prihodkovni strani izpolnjeni prav  vsi pogoji, na katere ima vpliv občina.  
Zelo bo potrebno paziti pri realizaciji programov, da se predvideni odhodki/stroški v fazah 
izvedbe posameznih projektov, oziroma velja seveda  tudi za vse postavke  tekočih odhodkov 
občine, ne bi bistveno povečali še med letom (dnevna kontrola stroškov), saj bi to lahko bilo 
zelo slabo za realizacijo programov v 2009 in zlasti za naslednja leta. 
Strokovnim službam občine  priporoča, da se proračunske postavke vodijo čimbolj nazorno za 
normalno transparentnost proračuna ali zaključnega računa  
 
 

VI. KONČNO POROČILO 
 
Nadzorovana oseba  v predpisanem roku 15 dni na prejeti osnutek poročila o nadzoru ni  
ugovarjala. Osnutek  poročila o nadzoru (O), se je po navedenem pritožbenem roku 
preimenoval v končno poročilo.  
 
 
                                                                                          Predsednica NO: 
                                                                                          Hermina Križovnik 
 
 
 


