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                 Nadzorni odbor 

 

 

                                                                          Jurovski Dol, 26.11.2009/26.12.2009/25.2.2010 

                                                                                                                Zadeva: 032-1/2009 

 
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,  Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah vezano na 11. redno sejo/nadzorna, ki je bila dne 26.11.2009, izdaja: 

 

  
KONČNO POROČILO  

O OPRAVLJENEM NADZORU št.15/09 - 

 

 Odlok proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. za leto 2010 

 
 

 

I. UVOD 
Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. gor. je na 11.seji NO obravnaval predlog odloka 

proračuna občine za leto 2010. O predlogu proračuna je na seji poročala strokovna delavka 

občinske uprave Simona Črnčec.   

 

 

Cilj nadzora –  pregled predloga proračuna občine za leto 2010 in podaja mnenja.  

 

 

II. UGOTOVITVENI DEL  

 
NO je pregledal predlog proračuna za 2010 na 11. nadzorni  in nato še v dopolnjeni  varianti, 

ki je bila sprejeta na 23. seji OS. V drugem branju je bil namreč prvotni predlog proračuna 

dopolnjen z manjšimi dopolnitvami, ki pa slike o proračunu glede na prvo varianto bistveno 

ne spremeni. 

 

V predlogu proračuna za 2010 je tako načrtovanih 3.180.547 EUR prihodkov (v 2009/ 

3.185.579,00 EUR ) in  3.411.171,00 EUR odhodkov  (v 2009/ 3.640.550,00 EUR). 

 

PRIHODKE proračuna v višini 3.180.547 EUR   sestavljajo: Tekoči prihodki v deležu 

58,19% (1.850.887 EUR),  kapitalski prihodki  v deležu 9,23% (293.668 EUR) in transferni 

prihodki v deležu 32,57% (1.035.992 EUR – od teh se planiranih 658.717 EUR iz sredstev 

proračuna EU za kohezijsko politiko. Realizacija tu bo predvsem odvisna od uspeha na 

razpisih.) 
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ODHODKE proračuna v višini 3.411.171,00 EUR  sestavljajo: Tekoči odhodki v deležu 

27,8%(947.175 EUR), Tekoči transferi 16,4%(560.531 EUR), investicijski odhodki 

54,1%(560.531 EUR), Investic. transferi 1,7%(59.465 EUR)  

Investicijski odhodki v višini 54,1% planiranih odhodkov  oz. 1.844.000 EUR so opredeljeni 

v Načrtu razvojnih programov za 2010 - 2013  in so namenjeni nakupu in gradnji osnovnih 

sredstev  (nakup zgradb in prostorov -20.000 EUR, nakup opreme 43.208 EUR, novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije 1479.310 EUR, ter  nakup zemljišč 139.099 EUR, načrti in druga 

projektna dokumentacija v višini 70.676,00 EUR in investicijski nadzor 13.454 EUR.  

 

Planirani proračunski primanjkljaj (PRIHODKI minus ODHODKI) znaša – 230.624,00 

EUR (v 2009 - 454.971,00 EUR) . Primanjkljaj se bo pokril iz ostanka sredstev na računu iz 

2009  v višini 290.944 EUR. Za leto 2010 tako ni predvideno dodatno zadolževanje. 

 

NO ugotavlja, da je proračun planiran uravnoteženo, razlika med planiranimi prihodki in 

odhodki je sprejemljiva,  dodatno zadolževanje v  letu 2010 ni predvideno. 

 

Končni izplen proračuna bo zelo odvisen od uspeha pri prijavah na razpise oz. uspešne 

pridobitve evropskih sredstev.  

Nekateri večji investicijski projekti so v teku (Prometna povezava urbanega središča z 

avtocesto (še 456.359EUR za 2010, pokritje v 2010  odvisno od prejema transfera iz 

državnega proračuna v višini 360.115 EUR, ostalo lastna sredstva), večja postavka je še na 

Upravljanju in tekočem vzdrževanju občinskih cest 140.218 EUR in drugo. V pripravi so novi 

projekti za realizacijo v 2010, zlasti na področju komunalne infrastrukture, v skladu s 

funkcionalno klasifikacijo proračunske porabe (funkcionalna klasifikacija): Prostorsko 

planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost v višini 584.181 EUR (Ureditev vodovoda in 

kanalizacije 239.660EUR za 2010, ter po 216.202 za 2011 in 216.202 za 2012).  

Za ureditev kulturnega doma je zaenkrat planiranih 192.596 EUR, v razmišljanju  so tudi še 

druge variante vezane na morebitni odkup kulturnega doma ali gradnjo novega. 

 

Tudi še ni v celoti poplačana investicija dogradnje šole in vrtca ter ureditve okolja v višini 

522.088 EUR, v proračunu tako planirano za 2010, oz. ureditev okolja še v letu 2011. 

 

Upati je, da bo država v 2010 zmogla svoje obveznosti do občine poravnavati brez velikih 

zaostankov.  

Za leto 2010  se sicer v proračunu na prihodkovni strani planira približno enaka višina 

sredstev kot za 2009, odhodkov je za 224.374,00 EUR  več, kar je po mnenju NO 

sprejemljivo.  

Za pridobitev potrebnih sredstev za realizacijo proračuna bodo pravočasno in korektno 

izvedena dela po prijavljenih investicijskih projektih in pravočasno oddana poročila zelo 

pomembna. Enako pomembna bo kvalitetna izdelava novih prijav za uspešno pridobitev 

sredstev iz vseh razpoložljivih domačih in evropskih virov. Če tu ne bi bili uspešni na 

prihodkovni strani, se bo nujno poznalo na realizaciji zastavljenih ciljev. 

 

 

III. IZREK MNENJA   
 

NO daje soglasje k predlogu proračuna za leto 2010. 
 

Menimo, da je proračun oblikovan optimistično glede na krizne razmere v katerih se trenutno 

nahaja SLO. Tudi zato naj se med letom skrbno pazi in tekoče izvaja potrebno, da bi bili  na 
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prihodkovni strani izpolnjeni prav  vsi pogoji, na katere ima vpliv občina. Paziti bo potrebno 

pri realizaciji programov, da se predvideni odhodki/stroški v fazah izvedbe posameznih 

projektov in vseh drugih postavk  tekočih odhodkov občine ne bi povečevali med letom 

(dnevna kontrola stroškov), kar bi bilo slabo za realizacijo programov  v 2010 in v naslednjih 

letih. 

NO  tudi opozarja, da naj se še pravočasno uredijo  tista še odprta razmerja z občino 

Lenart, kjer bi lahko prišlo do zastaranja v škodo občine Sv. Jurij. 

 

 

IV. KONČNO POROČILO 
 

Po izvedenem nadzoru,  se je izdelal osnutek nadzornega poročila , ki  se je obravnaval na 13. 

seji NO, nato pa posredoval nadzorovani osebi    

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 

 

 

 

 

 
 

 

 


