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OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO
ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O PRORA UNU MESTNE
OB INE NOVO MESTO ZA LETO 2009 (II) – skrajšani postopek

Namen:

Obravnava in sprejem predloga odloka o spremembi Odloka o
prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2009

Pravna osnova:

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07, uradno pre iš eno
besedilo, 27/08 in 76/08),
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO),
Statut Mestne ob ine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 96/08 – UPB2).

Poro evalec:

Mag. Sašo Murti , univ. dipl. prav., direktor ob inske uprave

Obrazložitev:

V prilogi

Predlog sklepov:

Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme predlog
odloka o spremembi Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo
mesto za leto 2009 (II).

Alojzij MUHI
ŽUPAN
MESTNE OB INE NOVO MESTO
PRILOGE:
1. Predlog odloka o spremembi Odloka o prora unu MONM za leto 2009
2. Obrazložitve k predlogu odloka
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OB INSKEMU SVETU
MESTNE OB INE NOVO MESTO
OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORA UNA ZA LETO 2009
I. UVOD
Odlok o prora unu Mestna ob ine Novo mesto za leto 2009 je bil sprejet na 21. redni seji
ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto dne 26. 2. 2009 in prva sprememba Odloka o
prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2009 na seji dne 8. 7. 2009.
II. IZOBRAŽEVANJE
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI) v 82. lenu
dolo a, da se iz sredstev lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za pla ilo stroškov za uporabo
prostora in opreme za osnovne in glasbene šole in druge materialne stroške, razen materialnih
stroškov, ki jih po 81. lenu ZOFVI osnovnim šolam zagotavlja država.
To pomeni, da lokalna skupnost osnovnim šolam zagotavlja sredstva za teko e in druge
materialne stroške vezane na prostor, glasbeni šoli pa poleg teh še programsko odvisne
materialne stroške, ki jih osnovnim šolam zagotavlja država in sredstva za nakup in obnovo glasbil.
Teko i materialni stroški so sredstva za elektriko, komunalo, ogrevanje in za zavarovanje
nepremi nin in opreme (skupaj EKOZ).
Drugi materialni stroški pa so drugi stroški vezani na prostor. V primeru financiranja s strani MONM
so to stroški dimnikarskih storitev, varovanje objektov, vzdrževanje dvigala in materialni stroški za
prostore vzete v najem za izvajanje dejavnosti (pouka), lahko pa bi jih razširili tudi na druge
stroške, e bi imeli sredstva.
Programsko odvisni materialni stroški so stroški, ki so vezani na izvedbo programa in jih osnovnim
šolam zagotavlja država, glasbenim šolam pa lokalna skupnost, ki glasbenim šolam zagotavlja tudi
sredstva za nakup in obnovo glasbil.
III. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
V prora unu za leto 2009 je na postavki 03 091 204 »Materialni stroški osnovnih in glasbenih šol«
zagotovljenih 480.000,00 EUR.

Iz te postavke so se oziroma se bodo sredstva v letu 2009 nakazala za:
- teko e materialne stroške – obveznosti prenesene iz leta 2008
- teko e materialne stroške za leto 2009
- programsko odvisne materialne stroške glasbene šole
- za nakup in obnovo glasbil za glasbeno šolo
SKUPAJ:

219.953,00 EUR
241.031,00 EUR
11.016,00 EUR
8.000,00 EUR
480.000,00 EUR

Ocenjena poraba sredstev za teko e materialne stroške osnovnih in glasbene šole za leto 2009 je
689.000,00 EUR, v prora unu pa imamo za ta namen zagotovljenih le 241.031,00 EUR.
Iz zgoraj zapisanega izhaja, da nam za pla ilo teko ih materialnih stroškov za leto 2009 zmanjka
447.969,00 EUR, zato predlagamo, da se manjkajo a sredstva zagotovi z rebalansom prora una
za leto 2009.
Glede na potek in stanje realizacije projekta izgradnje C N v letu 2009 ne bo realizirana
predvidena dinamika financiranja projekta, zato se sredstva zagotovljena na prora unski postavki
za ta namen zmanjšajo.

IV. SOCIALNO VARSTVO
Zakon o socialnem varstvu v 99. lenu dolo a, da se iz prora una ob ine financirajo pravice
družinskega pomo nika, pomo družini na domu, najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in
v višini, za katero je upravi enec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproš en pla ila ter
stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravi enec oziroma drug zavezanec delno ali v
celoti oproš en pla ila.
Sredstva za financiranje pravic in prispevkov oziroma storitev in pomo i se financirajo iz prora una
ob ine, na obmo ju katere ima upravi enec storitev in pomo i prijavljeno stalno prebivališ e.
V. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
V prora unu za leto 2009 je na postavkah:
08 109 002 Posebni socialni zavodi zagotovljenih 104.000,00 EUR. Zaradi popla ila zapadlih
obveznosti iz leta 2008 v prora unu za leto 2009 zmanjka 45.000 EUR, zato predlagamo, da se
manjkajo a sredstva zagotovi z rebalansom prora una za leto 2009;
08 109 003 Varstveno delovni center zagotovljenih 145.000,00 EUR. Zaradi popla ila zapadlih
obveznosti iz leta 2008 zmanjka v prora unu za leto 2009 50.000,00 EUR, zato predlagamo, da se
manjkajo a sredstva zagotovi z rebalansom prora una za leto 2009;
08 109 005 Pomo na domu zagotovljenih 175.000,00 EUR. Zaradi popla ila zapadlih obveznosti
iz leta 2008, oblikovanja novih cen in prehoda na nov obra un storitev v prora unu za leto 2009
zmanjka 96.000 EUR, zato predlagamo, da se manjkajo a sredstva zagotovi z rebalansom
prora una za leto 2009.
Glede na potek in stanje realizacije projekta izgradnje Centralne istilne naprave v letu 2009 ne bo
realizirana predvidena dinamika financiranja projekta, zato se sredstva zagotovljena na
prora unski postavki za ta namen zmanjšajo.

VI. PREDLOG SKLEPA
V predlogu Odloka o spremembah Odloka o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2009
so v posebnem delu prora una predlagane naslednje spremembe po posameznih podro jih
prora una :
-sredstva na postavki 03 091 204 Materialni stroški osnovnih in glasbene šole se
pove ajo za 448.000,00 EUR,
- sredstva na postavki 08 109 002 Posebni socialni zavodi se pove ajo za
45.000,00 EUR;
- sredstva na postavki 08 109 003 Varstveno delovni center se pove ajo za
50.000,00 EUR,
- sredstva na postavki 08 109 005 Pomo na domu se pove ajo za 102.000,00 EUR,
- sredstva na postavki 11 063 003 Investicijski odhodki – Rekonstrukcija centralne istilne
naprave se zmanjšajo za 645.000,00 EUR.

Mateja JERI
VODJA ODDELKA

Na podlagi 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno
pre iš eno besedilo, 27/08 in 76/08), 29. lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in
16. lena Statuta Mestne ob ine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Ob inski
svet Mestne ob ine Novo mesto na
redni seji dne
sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH ODLOKA
O PRORA UNU MESTNE OB INE NOVO MESTO ZA LETO 2009 (II)

1. SPLOŠNA DOLO BA
1. len
(vsebina odloka)
V Odloku o prora unu Mestne ob ine Novo mesto za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 17/2009,
spremembe Ur. l. RS, št. 55/2009) se 2. len spremeni tako, da se glasi:
»2. len
(Sestava prora una in vsebina splošnega dela prora una)
Prora un sestavljajo splošni del, posebni del in na rt razvojnih programov. Splošni del
prora una sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, ra un finan nih terjatev in naložb ter
ra un financiranja. Namen porabe prora una je opredeljen s prora unskimi postavkami.
Splošni del prora una na ravni podskupin kontov v bilanci prihodkov in odhodkov je dolo en v
naslednjih zneskih:
41

42

Teko i transferji
411
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
413
Drugi teko i doma i transferji
Investicijski odhodki
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.922.600,00 EUR
12.338.902,00 EUR
16.436.184,00 EUR

Posebni del prora una sestavljajo finan ni na rti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni
na posamezna podro ja prora unske porabe. Posamezno podro je prora unske porabe je
razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov. Podprogram je razdeljen na prora unske postavke, te pa na podskupine kontov in
konte, dolo ene s predpisanim kontnim na rtom.
Posebni del prora una do ravni prora unskih postavk - kontov in na rt razvojnih programov
sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne ob ine Novo mesto.
Na rt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. len
(Uveljavitev odloka)
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja
pa se za prora unsko leto 2009.
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