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OBRAZLOŽITEV:
Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki
občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh
programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v
katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).
V skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) in internimi akti občine je župan dolžan
predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Osnova za pripravo državnega in občinskih proračunov za leto 2019 je jesenska napoved gospodarskih
gibanj (september 2017) in spomladanska napoved gospodarskih gibanj (pomlad 2018) Urada
Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj. Podatki iz te napovedi so bili podlaga tudi
za pripravo proračuna Občine Mirna Peč za leto 2019. Ob pripravi proračuna smo upoštevali tudi
usmeritev o omejevanju stroškov tekoče porabe ob hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini
nalaga zakonodaja ter upoštevanju pogodbeno prevzetih obveznosti.
Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi.
Ministrstvo za finance nam je predhodne podatke o višini primerne porabe občine za leto, izračunano
na podlagi povprečnine, ki je za leto 2019 opredeljena v višini 558,00 € (Zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2018 in 2019) posredovalo dne 10.10.2017.
Prihodki iz naslova dohodnine so vključeni iz izračunov Ministrstva za finance.
Predlog proračuna Občine Mirna Peč je pripravljen z namenom pravočasnega sprejema in
tekočega izvrševanja proračuna z začetkom leta 2019 in predvsem nemotenega izvajanja
investicij v teku. Pravočasna priprava in sprejem občinskega proračuna je za občino pomembna, saj
se s tem izognemo začasnemu financiranju, ki je za izvajanje investicij občin zelo omejujoče in lahko
pomeni zamude pri izvajanju investicij, predvsem najpomembnejše investicije – izgradnja vodovodne
infrastrukture projekta Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine.
Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2019 smo upoštevali naslednja
izhodišča:

Prihodkovna stran :
Proračunski prihodki za leto 2019 so načrtovani v višini 4.617.834,68 €.
UPOŠTEVANI UKREPI S STRANI DRŽAVNEGA PRORAČUNA
-

-

povprečnina za leto 2019: opredeljena z ZIPRS1819 v višini 558,00 €; izračunana primerna poraba
2.024.657 €, od tega dohodnina 2.024.657 €, finančna izravnava 0 €.
sofinanciranje investicij v višini 3% PPi povratnih in v višini 3% PPi nepovratnih sredstev za leto
2019 – na podlagi obvestila MGRT o načrtovanju sredstev po 23. členu ZFO za leti 2018 in 2019 z
dne 15.2.2018.
Povratna in nepovratna sredstva na podlagi 23. člena ZFO-1 bomo namenili za sofinanciranje
projekta Mirnopeški Slakov center. Višina sredstev je ocenjena na 140.000 €, izračun kvote
sredstev z dne 15.2. 2018 znaša 133.442 €.
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Načrtovanje prihodkov:
Višina davčnih prihodkov, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, je planirana
glede na oceno realizacije iz veljavnega proračuna za leto 2018.
Ostali davčni prihodki so načrtovani glede na realizacijo 2017 oz. 1. rebalans 2018 in glede na prejete
plane - JP Komunala Novo mesto (sredstva okoljskih taks za odpadne vode in najemnine za GJI).
Nedavčni prihodki :
Nedavčni prihodki so v skupnem načrtovani v višini 1.845.923 €, od tega prihodki od premoženja in
udeležbo na dobičku v višini 200.223 €, prihodki iz naslova taks in pristojbin pa v višini 9.200 €
(povečanje prihodkov iz naslova taks za spremembo namenske rabe prostora v višini 5.000 €).
Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev so načrtovani višje kot preteklo leto, saj načrtujemo
tudi prihodke iz naslova vstopnin v Pavčkovem domu (3.000 €) in muzeju Lojzeta Slaka (10.000 €).
Planirani prihodki iz naslova glob in denarnih kazni ostajajo na ravni preteklega leta.
Planirani prihodki iz naslova drugih nedavčnih prihodkov so skupaj načrtovani v višini 1.617.000 €,
od tega največ iz naslova načrtovanih prihodkov od komunalnih prispevkov.
Odstopanja glede na dejansko realizacijo tako na prihodkovni, kot odhodkovni strani se bodo
usklajevala z rebalansi proračunov.
Kapitalski prihodki:
Pri planiranju kapitalskih prihodkov v letu 2019 je predviden le prenos nerealiziranih prodaj iz preteklih
let, ki pa ga ni možno finančno ovrednotiti.
Sofinanciranje iz državnega proračuna in transferni prihodki iz sredstev EU:
V letu 2019 so načrtovani transferni prihodki iz naslova izvajanja investicij:
-

sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine.

-

Sofinanciranje projekta Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč – Novo mesto

-

Sofinanciranje projektov Las DBK – infrastruktura poti Pot Slakove in Pavčkove mladosti.

Ostali že utečeni transferni prihodki iz državnega proračuna: sofinanciranje delovanja skupne občinske
uprave, sofinanciranje investicij – 23. člen ZFO, požarna taksa in za vzdrževanje gozdnih cest, delno
povračilo stroškov za družinskega pomočnika in sofinanciranje javnih del… ostajajo na ravni preteklega
leta.
Račun financiranja:
Načrtovani so izdatki iz naslova poplačil dolgoročnega zadolževanja v višini 953.250,38 € in
Zadolževanje v višini 70.000 € (iz kvote 3% primerne porabe občine za sofinanciranje investicij po 23.
členu ZFO, ki se ne šteje v obseg zadolževanja občine).
Ocena prenesenih sredstev iz leta 2018:
Upoštevan je prenos sredstev iz leta 2018 v višini 17.906,30 € - ocenjen prenos sredstev v sprejetem
proračunu za leto 2018.
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Odhodkovna stran :
Načrtovani proračunski odhodki za leto 2019 znašajo 3.724.491,22 €, od tega za investicijska vlaganja
1.341.634,22 € ali 36 % vseh proračunskih izdatkov.
Izhodišča planiranja proračunskih izdatkov so sledeča:
-

restriktivni pristop pri načrtovanju izdatkov - omejevanje stroškov tekoče porabe ob
hkratnem uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja. Proračunski uporabniki
načrtujejo pravice porabe za blago in storitve prednostno za izvedbo zakonskih obveznosti. Druge
aktivnosti in projekte se načrtujejo glede na prioriteto zastavljenih ciljev čim bolj gospodarno in
učinkovito.
Pri tem smo sledili zmanjševanju tekočih odhodkov, kjer je bilo to mogoče, ki tudi v letu 2019
ostajajo na ravni veljavnega proračuna 2018 - indeks 2019/2018 znaša 99,7;
Predviden obseg tekočih transferov v letu 2019 ostaja enak kot preteklo leto - indeks 2019/2018
znaša 102,4;

-

Pri načrtovanju odhodkov javnim zavodom in javnim podjetjem je ravno tako upoštevano
gospodarno načrtovanje izdatkov za izvajalce javnih služb, ki se financirajo iz proračunskih
virov glede na prioriteto potreb v letu 2019, s ciljem doseganja gospodarnosti in učinkovitosti
zastavljenih ciljev s čim manjšimi proračunskimi sredstvi.
Pri tem smo pri načrtovanju obsega sredstev izvajalcem javnih služb za leto 2019 upoštevali
prejete plane in planska pisma za leto 2018: JP Komunala Novo mesto, JP CeROD, OŠ Toneta
Pavčka Mirna Peč, Knjižnica Mirana Jarca, Razvojni center Novo mesto, OZRK Novo mesto…

-

upoštevanje pogodbeno prevzetih obveznosti

-

pri planiranju investicijskih odhodkov in transferov je prednostno upoštevano zaključevanje
investicij v teku in planirane investicije v preteklih NRP.
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