OBRAZLOŽITEV PRORA UNA OB INE ILIRSKA BISTRICA ZA
LETO 2006
UVOD
Prora un je akt, ki ga sprejme ob inski svet kot najvišji organ v ob ini in predstavlja podlago
za financiranje funkcij ob inskih organov, za izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so
opredeljeni z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi.
Pri pripravi predloga ob inskega prora una in finan nih na rtov neposrednih in posrednih
uporabnikov ob ina uporabi naslednje predpise:
- zakon o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF;Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02),
- uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega prora una (Uradni list
RS, št. 45/02),
- navodilo o pripravi finan nih na rtov posrednih uporabnikov državnega in ob inskih
prora unov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- pravilnik o dolo itvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in ob inskih
prora unov (Uradni list RS, št. 46/03 in popravki),
- odredbo o funkcionalni klasifikaciji javno finan nih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).
Za leto 2006 je za ob ine predpisana programska klasifikacija izdatkov ob inskih prora unov
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov ob inskih prora unov (Ur.list RS št-75/05,
88/05).
V skladu z novo programsko klasifikacijo bo omogo en poenoten pristop pri pripravi
prora unov ob in ter primerljivost med prora uni ob in ter državo.
V prora un ob ine je za leto 2006 potrebno vklju iti tudi finan ne na rte krajevnih skupnosti.
Preoblikovanje ob inskega prora una na podlagi nove programske klasifikacije in z
vklju itvijo planov krajevnih skupnosti bo zaradi velikega obsega dela in usklajevanja s
krajevnimi skupnostmi izdelano naknadno in posredovano ob inskemu svetu do 30.4.2006.
Pri pripravi prora una smo upoštevali tudi podzakonske predpise zakona o ra unovodstvu
(Uradni list RS, št. 23/99) in sicer:
- pravilnik o kontnem na rtu za prora un, prora unske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04,75/04 in 117/04 in 141/04).
V delu prora una, ki se nanaša na pripravo na rta razvojnih programov pa smo upoštevali
zakon o javnih naro ilih (Uradni list RS, št. 36/2004) in zakon o spremljanju državnih
pomo i (Uradni list RS, št. 37/2004 ).
V prora unu so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki predvideni
za posamezne namene.
Prora un mora biti uravnotežen med prejemki in izdatki (2. len ZJF).
Prora un sprejme ob inski svet pred za etkom leta, na katerega se nanaša.
Prora un sestavljajo splošni del, posebni del in na rt razvojnih programov.
Splošni del prora una sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, ra un finan nih
terjatev in naložb ter ra un financiranja.
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V splošnem delu prora una so prikazana planirana sredstva za preteklo leto ( zaklju ni ra un
2004), ocena plana za teko e leto ( rebalans prora una za leto 2005) ter plan prejemkov in
izdatkov za leto 2006. Prihodki in odhodki so izkazani po ekonomski klasifikaciji.
Posebni del prora una sestavljajo finan ni na rti neposrednih uporabnikov - konkretno
finan ni na rt Ob ine Il.Bistrica kot celote.V finan nem na rtu so izkazani odhodki prora una
po posameznih postavkah. Posebej so prikazane naloge, ki se pokrivajo iz neporabljenih
sredstev leta 2005, posebej pa naloge, ki se pokrivajo iz teko ih prihodkov.
Javnofinan ni odhodki so v skladu z veljavno zakonodajo razvrš eni v naslednja podro ja oz.
podpodro ja funkcionalnih dejavnosti:
01 javna uprava
02 obramba
03 javni red in varnost
04 gospodarske dejavnosti
042 kmetijstvo
045 cestni promet
047 turizem
048 drobno gospodarstvo, lokalni in regionalni razvoj
049 javna razsvetljava
0410 vzdrževanje javnih površin
0411 pokopališka dejavnost
0412 upravljanje s poslovnimi prostori in dr.nepremi ninami
05 varstvo okolja
06 stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj
061 stanovanjska dejavnost
062 prostorsko na rtovanje in razvoj
063 oskrba z vodo
07 zdravstvo
08 rekreacija, kultura, dejavnost nevladnih organizacij in institucij
081 šport
082 kulturne dejavnosti
083 ostale dejavnosti ( radio, televizija, založništvo, društva in neprof.org.)
09 izobraževanje
091 predšolska vzgoja
092 osnovno izobraževanje
093 srednješolsko izobraževanje
10 socialno varstvo
Na rt razvojnih programov sestavljajo letni na rti oz. plani razvojnih programov
neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoro nega razvojnega
na rtovanja, posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.
Na rt razvojnih programov ob ine je sestavljen za obdobje 2006 - 2009 in zajema
investicijske odhodke in državne pomo i, ki jih dodeljuje ob ina ( subvencije v kmetijstvo,
drobno gospodarstvo…. ).
Pri pripravi prora una ob ine Ilirska Bistrica za leto 2006 se je upoštevalo temeljna
ekonomska izhodiš a, posredovana s strani Ministrstva za finance za leto 2006 in 2007.
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Povzemamo nekatera pomembnejša izhodiš a in predpostavke, ki smo jih upoštevali pri
pripravi osnutka prora una:
1. rast materialnih stroškov - 2,3%,
2. sredstva za pla e in druge prejemke so planirana po naslednjih izhodiš ih:
a) izhodiš na pla a za negospodarstvo - upošteva se trenutna izhodiš na osnova v višini
54.823 sit,
b) od 1.7.2006 dalje se upošteva pove anje izhodiš ne osnove za 1,15% in sicer za 5
mesecev leta 2006 ( julij - november ),
c) za odpravljanje nesorazmerij pla na rtujemo v letu 2006:
- prenos sredstev, ki so bila za ta namen oblikovana s sklepom župana o prerazporeditvi
in izra unana skladno z Navodilom za izra un višine namenskih sredstev za odpravo
nesorazmerij,
- nova sredstva v višini 1,15% od pla ( osnova je junijska pla a 2006 ) od 1.7.2006 za
5 mesecev teko ega leta,
d) planira se tudi rast sredstev za pla e iz naslova napredovanja in vrednotenja
delovne dobe,
e) planira se sredstva za izpla ilo delovne uspešnosti v višini 2% od sredstev za pla e,
f) premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev planiramo
s povpre no rastjo cen - 2,3% ( ker usklajevanje s socialnimi partnerji še ni
dogovorjeno ),
g) prispevki na bruto pla e se planirajo v enakem odstotku kot v letu 2005,
h) davek na pla e se v letu 2006 znižuje za 20%,
i) regres za letni dopust, povra ila in nadomestila ter drugi izdatki zaposlenim se planirajo
skladno s povpre no letno rastjo cen 2,3%.
Najpomembnejše izhodiš e za pripravo ob inskega prora una je izra un primerne porabe za
leto 2006.
Primerna poraba predstavlja tisti obseg sredstev, s katerimi ob ina lahko zagotavlja izvajanje
ustavnih in zakonskih nalog.
Za leto 2006 še nismo prejeli izra una primerne porabe s strani Ministrstva za finance, zato
smo pri pripravi prora una upoštevali izra un za leto 2005, pove an za ocenjeno rast
2,3 %.
Izra un primerne porabe ob in in zneskov finan ne izravnave za leto 2006, ki ga bo
posredovalo Ministrstvo za finance bomo upoštevali v rebalansu prora una.
Prora un je sestavljen iz:
A.Bilance prihodkov in odhodkov
B.Ra una finan nih terjatev
C.Ra una financiranja
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Celoten sklop prihodkov je razdeljen na:
- dav ne prihodke,
- nedav ne prihodke,
- kapitalske prihodke,
- prejete donacije,
- transferne prihodke.
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DAV NI PRIHODKI
1.Dohodnina je ocenjena na podlagi republiške ocene za leto 2005 in pove ana za 2,3% 785.213.880 SIT.
2.Davki na premoženje znašajo 125.493.216 SIT in vklju ujejo:
- davek od premoženja – 301.785 SIT ( 2,3% rast),
- nadomestilo stavbnega zemljiš a – 103.200.000 SIT ( lanskoletni planirani znesek, pove an
za rast vrednosti to ke 3,2%),
- davki na dediš ine in darila - 13.890.294 SIT ( 2,3% rast),
- davki na promet nepremi nin - 8.101.137 SIT ( 2,3% rast).
3.Doma i davki na blago in storitve znašajo 92.455.802 SIT in vklju ujejo:
- davki na posebne storitve (davek od iger na sre o ) - 3.171.300 SIT ( 2,3% rast ),
- davki na posebne storitve ( taksa na igralne avtomate ) - 1.687.950 SIT ( 2,3% rast ),
- drugi davki na uporabo blaga ali opravljanja storitev znašajo 87.596.552 SIT in zajemajo:
- turisti no takso – 67.518 SIT ( 2,3%);
- pristojbino za gozdne ceste – 13.845.282 SIT ( 2,3%);
- nadomestilo za podrejeno rabo - 433.752 sit ( 2,3%);
- republiško takso za obremenjevanje voda – 48.400.000 SIT;
- republiško takso za obremenjevanje okolja z odpadki - 24.850.000 SIT.
Obe taksi pobira Komunalno podjetje Ilirska Bistrica in na podlagi odlo be Ministrstva za
okolje in prostor usmerja v prora un ob ine za dolo ene namene.
Višino taks je Komunalno podjetje Ilirska Bistrica ocenilo na podlagi porabe prodane vode
in u inka iš enja v istilni napravi (voda) oziroma na podlagi števila oseb in kvadrature
poslovnih prostorov ( odpadki).
4.Prihodki od premoženja so ocenjeni v višini 76.893.772 SIT in vklju ujejo:
a) prihodke od obresti - na rtujemo 5.000.000 SIT prihodkov od vezave sredstev,
b) prihodke od premoženja v višini 71.893.772 SIT in sicer:
- najemnine poslovnih prostorov - Stanovanje d.o.o.– 19.500.000 SIT- sredstva so ocenjena v
nižji višini zaradi nezasednih prostorov;
- najemnine poslovnih prostorov ob ine – 7.201.920 SIT ( 2,3%);
- stanarine Stanovanje d.o.o.– 40.000.000 SIT ( tudi stanarine so ocenjene v nižji višini zaradi
nezasedenih stanovanj);
- najemnina v kompleksu TOKIS - 2.101.242 SIT;
- druge najemnine (najemnina na meji, najemnina za Mobitel, najemnina na gradu Prem) so
planirane v viši ni 826.584 SIT ( 2,3%);
najemnina za uporabo prostorov na gradu Prem ob poro nih obredih se na rtuje
v višini 100.000,00 SIT; vsakokratni celoodnevni najem se obra unava v višini 15.000,00
SIT;
- najemnine zemljiš na Sviš akih in najemnine za vrtove 716.100 SIT;
- prihodki od prodaje smu arskih kart so na rtovani v višini 495.852 SIT ( 2,3%);
- prihodki od podeljene koncesije za rudnine so na rtovani v višini 830.083 SIT;
podjetju Snežnik d.o.o., ki je nosilec rudarske pravice bo za leto 2005 odmerjeno pla ilo
koncesijskih dajatev za izkoriš anje mineralne surovine tehni ni kamen – apnenec na
pridobivalnem prostoru Gabrovec.
- prihodki od koncesije za vodno pravico so na rtovani v višini Ministrstva za finance,
pove ani za 2,3% - 17.391 SIT;
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5.Takse in pristojbine so ocenjene v višini 4.700.685 SIT in sicer :
- upravne takse – 3.022.965 SIT ( ocena ministrstva za finance, pove ana za 2,3%);
- takse od reklamnih napisov - 1.677.720 SIT ( 2,3% ).
6.Denarne kazni so ocenjene v višini 1.566.213 SIT in zajemajo:
- denarne kazni za prekrške v višini 281.325 SIT;
- nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.284.888 SIT.
Oba podatka sta planirana v višini ocene ministrstva za leto 2005, pove ane za 2,3%.
7.Prihodki od prodaje blaga in storitev - 400.000 SIT.
Na rtovani so prihodki od koriš enja po itniških kapacitet v Dugi Uvali.
8.Drugi nedav ni prihodki so ocenjeni v višini 288.675.866 SIT in zajemajo naslednje
prihodke:
- V letu 2006 se na rtuje komunalni prispevek investitorja v višini 10.000.000,00 SIT.
- Obratovalni stroški, ki jih pla ujejo UE in drugi uporabniki ob inskih prostorov so ocenjeni
v višini 7.007.550 SIT ( 2,3%).
- Druge prihodke ( pla ilo stroškov postopka, pla ilo razpisne dokumentacije, bonus
Zavarovalnice… ) na rtujemo v višini 1.043.460 SIT ( 2,3%).
- Prihodki od oskrbovancev so na rtovani v višini 2.046.000 SIT ( 2,3%).
- Sredstva ZD Il.Bistrica za sofinanciranje dvigala so na rtovana v višini 8.000.000 SIT.
Podrobnejša obrazložitev je podana na odhodkovni strani prora una.
- Sredstva ZD Il.Bistrica za preureditev bivše lekarne so na rtovana v višini 4.100.000 SIT.
Podrobnejša obrazložitev je podana na odhodkovni strani prora una.
- Sredstva ZD Il.Bistrica za nabavo zdravniškega vozila so na rtovana v višini 4.600.000
SIT.
Podrobnejša obrazložitev je podana na odhodkovni strani prora una.
- Sredstva ZD Il.Bistrica za rentgen so na rtovana v višini 5.000.000 SIT.
Podrobnejša obrazložitev je podana na odhodkovni strani prora una.
- Sredstva CSD za sofinanciranje pomo i na domu so na rtovana v višini 3.200.000 SIT
na osnovi trenutnega števila upravi encev.
- Sredstva za šolo v naravi so ocenjena v višini 480.606 SIT in se nanašajo na sredstva, ki jih
na rtujemo od OŠ za pokrivanje šole v naravi socialno šibkim kot enkratno pomo .
- Sredstva investitorja vetrnih elektrarn so na rtovana v višini 221.500.000 SIT.
- Za ureditev kanalizacije ob upravni zgradbi, katere ocenjena vrednost znaša 7.500.000,00
SIT, se na rtuje sredstva Servisa skupnih služb Vlade v višini 1.500.000,00 SIT in Banke
Koper v višini 3.750.000,00 SIT. Ob ina financira v višini 2.250.000,00 SIT
- Za sofinanciranje avtomatskih vrat v Ob inski upravi se na rtuje sredstva Servisa skupnih
služb Vlade v višini 900.000,00 SIT.
- Za sofinanciranje prenove strehe na stavbi Ob inske uprave se na rtuje sredstva Servisa
skupnih služb Vlade v višini 3.500.000,00 SI (50%).
- Od vra ila štipendij na rtujemo sredstva v višini 260.514 SIT na podlagi sklenjenih pogodb.
- Za sofinanciranje Razvojnega programa podeželja za ob ine Ilirska Bistrica, Pivka in
Postojna se na rtujejo sredstva sofinanciranja s strani Ob ine Pivka v višini 567.895,00 SIT
(21,43%) in Ob ina Postojna v višini 869.730,00 SIT (32,82%, kar znaša skupaj
1.4537.625 SIT.
- Za sofinanciranje projekta »tematskih poti« se na rtuje sredstva Ob ine Hrpelje-Kozina,
Ob ine Pivka in Ob ine Diva a v višini 300.111,00 SIT.
- Za sofinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste Davor – Podstenje se eviden no na rtuje
sredstva investitorja vetrnih elektrarn v višini 72.000.000,00 SIT.
- Za sofinanciranje rekonstrukcije lokalne ceste Podtabor – glavna cesta se eviden no
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na rtuje sredstva investitorja vetrnih elektrarn v višini 23.000.000,00 SIT.
-V letu 2006 se eviden no na rtuje sredstva krajevnih skupnosti v višini 10.000.000,00 SIT,
od tega KS Pregarje 5.000.000,00 SIT in KS Prem 5.000.000,00 SIT.
-Za dograditev OŠ Jelšane se na rtuje v letu 2006 sredstva KS Jelšane in KS Novokra ine v
višini 10.000.000,00 SIT in 10.000.000,00 SIT v letu 2007.To en znesek bo znan po kon ni
finan ni konstrukciji.
9.Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Iz naslova kupnin za prodana stanovanja po stanovanjskem zakonu na rtujemo sredstva v
višini 8.000.000 SIT.
Prihodki od prodaje poslovnih prostorov so na rtovani v višini 457.468.000 sit.
V znesku je upoštevana zamenjava Provizorija za Dom na Vidmu v višini 21.700.000,00 SIT
ter zamenjava vložka v Gimnazijo Il.Bistrica z nepremi ninami - zemljiš i in stavbami v
kompleksu, za katere je bil sklenjen dogovor z Ministrom za šolstvo in izvedena parcelacija
(skladiš e, nekdanji muzej, sedanja glasbena šola in stavba levo od glasbene šole).
V teku je izdelava cenitve objektov. Trenutna vrednost vložka v Gimnazijo znaša 390.768.000
SIT.
Poleg zamenjav planiramo prodajo poslovnega prostora na Ba u ( 3.000.000 SIT), stare
osnovne šole v Kuteževem ( 2.000.000 SIT), poslovni prostor AMD (12.000.000 SIT),
poslovni prostor v Ulici 7.maja- Romi ( 6.000.000 SIT) ter prodaja po itniške hiše v Njivicah
( 22.000.000 SIT).
Prihodke od prodaje zemljiš na rtujemo v višini 21.161.473 SIT, od tega od kmetijskih
zemljiš 3.423.935 SIT, od stavbnih zemljiš 17.737.538 SIT.
Plan prodaje premoženja ( zemljiš in zgradb ) je priloga prora una.
10.Prejeta sredstva iz državnega prora una
Iz naslova teko ih obveznosti na rtujemo sredstva finan ne izravnave v višini 696.587.298
SIT ( finan na izravnava v višini leta 2005, pove ana za 2,3%) ter sredstva Ministrstva za
kmetijstvo za vzdrževanje gozdnih cest v višini 9.865.835 SIT ( višina iz leta 2005, pove ana
za 2,3%).
Za sofinanciranje investicij na rtujemo iz državnega prora una prihodke v višini
362.807.978 SIT za naslednje namene:
Iz Ministrstva za zdravje na rtujemo 4.400.000 SIT za sofinanciranje zdravniškega vozila.
Podrobnejša obrazložitev je podana na odhodkovni strani prora una.
Iz Ministrstva za zdravje na rtujemo 9.600.000 SIT za preureditev prostorov bivše lekarne.
Podrobnejša obrazložitev je podana na odhodkovni strani prora una.
Sredstva požarne takse na rtujemo v višini 7.956.603 SIT ( prihodek v letu 2005, pove an za
2,3%).
Za ureditev ob inskega zbirnega centra se na rtuje sredstva pridobljena s strani države oz.
Agencije za regionalni razvoj v višini 6.608.156,00 SIT (25% investicije brez DDV).
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Za ureditev vodovoda in rpališ a Kraljevi hrib se na rtuje sredstva pridobljena s strani
države oz. Agencije za regionalni razvoj v višini 10.934.000,00 SIT.
Za izdelavo PGD in PZI dokumentacije IC Ilirska Bistrica se na rtuje sredstva pridobljena s
strani države oz. Agencije za regionalni razvoj v višini 4.500.000,00 SIT.
Za Razvojni program podeželja za ob ine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna se na rtuje
sredstva za opravljene aktivnosti v letu 2006 v višini 2.650.000,00 SIT s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo in N Starod – PGD in PZI se na rtuje
sredstva Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v višini 3.138.000,00
SIT.
Za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo in N Jelšane in Dolenje – PGD in PZI
se na rtuje sredstva Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v višini
5.704.000,00 SIT.
Za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo in N Novokra ine in Sušak – PGD in
PZI se na rtuje sredstva Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v
višini 4.650.000,00 SIT.
Za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vodovoda Nova vas, Novokra ine in
Sušak ter MP Novokra ine – PGD in PZI se na rtuje sredstva Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko v višini 4.020.000,00 SIT.
Za izvedbo predinvesticijskega programa za Sviš ake in Gomance se na rtuje sredstva
pridobljena na javni razpis sosedski program SLO-CRO- HU. Celotna vrednost projekta se
ocenjuje v višini 40.000.000,00 SIT. Sredstva iz sosedskega programa SLO-CRO-HU se
na rtuje v letu 2006 višini 16.000.000,00 SIT in 20.000.000,00 SIT v letu 2007 SIT.
Za izvedbo projekta Rapalska meja, ki se bo izvajal skupaj z Ob ino Pivka in ob inami iz
Hrvaške se na rtuje sredstva pridobljena na javni razpis sosedskega programa SLO – CROHU. Celotna vrednost projekta za vse ob ine se ocenjuje v višini 96.000.000 SIT, za ob ino
Il.Bistrica pa 20.000.000,00 SIT. Sredstva iz sosedskega programa SLO-CRO-HU se na rtuje
v višini 8.000.000,00 SIT v letu 2006 in 10.000.000,00 SIT v letu 2007.
V letu 2006 se na rtuje sofinanciranje ureditve strehe na gradu Prem s strani Ministrstva za
kulturo v višini 16.000.000,00 SIT.
V letu 2006 se na rtuje sofinanciranje obnove Ljudske šole na Premu s strani Ministrstva za
kulturo v višini 10.000.000,00 SIT.
Za sanacijo Globovnika se le eviden no na rtuje sredstva države v višini 42.000.000,00 SIT.
Za ureditev infrastrukture v IC Ilirska Bistrica se na rtuje sredstva Ministrstva za
gospodarstvo v višini 90.000.000,00 SIT.
Podrobnejša obrazložitev je podana na odhodkovni strani.
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Za dokon anje izdelave idejne zasnove in projektne dokumentacije za vodovod Visoki Kras
se na rtuje sredstva Agencije RS za regionalni razvoj – PHARE v višini 6.046.061,00 SIT.
Za dokon anje projekta »tematskih poti« se na rtuje sredstva Agencije RS za regionalni
razvoj – PHARE v višini 3.601.158,00 SIT.
Za izgradnjo 1.faze OŠ Jelšane na rtujemo sredstva Ministrstva za šolstvo in šport v višini
25.000.000 SIT, sredstva Ministrstva za šolstvo in šport - za šport v višini 8.000.000 SIT ter
sredstva Fundacije za šport v višini 10.000.000 SIT.
Podrobnejša obrazložitev s finan no konstrukcijo je podana na odhodkovni strani prora una.
Za izgradnjo športnega kompleksa v bivši vojašnici - 1.faza na rtujemo sredstva Ministrstva
za šolstvo in šport v višini 62.000.000 SIT, sredstva Ministrstva za šolstvo in šport - šport v
višini 10.000.000 SIT ter sredstva Fundacije za šport v višini 24.000.000 SIT.
Ni še opredeljen nosilec investicije.
Podrobnejša obrazložitev s finan no konstrukcijo je podana na odhodkovni strani prora una.
Za sofinanciranje izdelave idejne zasnove in lokacijskega na rta izgradnje stanovanj se
na rtuje sredstva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v višini 10.000.000,00 SIT.
Skupni prihodki po bilanci prihodkov in odhodkov znašajo 2.931.291.018 SIT.
V splošnem delu prora una Ob ine Il.Bistrica za leto 2006 so izkazani odhodki
po ekonomski klasifikaciji. Namen odhodkov je razviden iz finan nega na rta prora una
ob ine Il.Bistrica za leto 2006, zato tu ne podajamo dodatnih obrazložitev.
Skupni odhodki znašajo 3.381.705.090 SIT.
Razlika med prihodki in odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov znaša
- 450.414.072 SIT.
B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
V ra unu finan nih terjatev in naložb prikazujemo:
Prejeta vra ila od posojil posameznikov planiramo v višini 30.000 SIT.
Sredstva se nanašajo na vra ilo kreditov, ki so jih ob ani prejeli za reševanje stanovanjske
problematike v preteklih letih iz ob inskega prora una.
Krediti bodo v letu 2006 dokon no odpla ani.
Razlika med prejetimi sredstvi in danimi sredstvi po ra unu finan nih terjatev in naložb znaša
+ 30.000 SIT.
C. RA UN FINANCIRANJA
V ra unu financiranja izkazujemo zadolževanje in odpla evanje kreditov.
Zadolževanje
Da bi lahko realizirali s prora unom zastavljene naloge, predlagamo zadolževanje za
izvajanje investicij naslednjih:
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Izgradnja Osnovne šole Jelšane
Kanalizacija Topolc - delno
Kanalizacija Zare je
Vodovod Topolc
Vodovod Zal i
Posodobitev rpališ a Kraljevi hrib - delno
Rekonstrukcija kuhinje OŠ Knežak
Skupaj

120.000.000
15.000.000
45.000.000
24.466.666
30.000.000
14.829.500
21.000.000
270.296.166

S spremembo Zakona o financiranju ob in v letošnjem letu ( Ur.list RS, št.90 z dne
10.10.2005) je pove ana možnost zadolževanja ob in iz 10 na 20% realiziranih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov prora una. Možna je tudi zadolžitev ob ine nad 20% za
dolo ene namene (osnovno šolstvo, stanovanjsko gradnjo, oskrbo z vodo in javno
infrastrukturo za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki se sofinancirajo iz sredstev
skladov Evropske unije), e odpla ilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže
8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega prora una,
zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega prora una.
Glede na trenutno zadolžitev, ki znaša 21%, in odpla ilo anuitet, ki znašajo glede na
dosedanje zadolževanje 3,1%, je možno zadolževanje, ki ga predlagamo.
S predlaganim zadolževanjem se pove uje zadolžitev za 14,7 % in znaša skupaj
35,7%. Odpla evanje anuitet za predlagane kredite znaša letno 50.606.000 SIT in pove uje
odpla evanje anuitet za 2,7%, tako da znaša skupaj 5,8%.
Z odlokom o prora unu Ob ine Il.Bistrica je dovoljeno zadolževanje pravnih oseb javnega
sektorja do višini 15 mio SIT in s soglasjem župana.
V ra unu financiranja izkazujemo odpla ilo kreditov za gospodarsko infrastrukturo in
stanovanjske namene, ki jih je Ob ina Il.Bistrica najemala v preteklih letih za te namene.
Planirana odpla ila v letu 2005 znašajo 5.800.000 sit.
V prora unu 2006 ne planiramo odpla ila na novo predlaganih kreditov.
Razlika med zadolževanjem in odpla ilom dolgov po ra unu financiranja znaša
264.496.166 SIT.
Razlika med prihodki in odhodki po vseh treh bilancah prora una je negativna
( odhodki so višji od teko ih prihodkov ) in znaša - 185.887.906 SIT, kar pomeni, da bo
ob ina za pokrivanje programov v letu 2006 uporabila poleg teko ih prihodkov tudi
neporabljena sredstva iz leta 2005, ki so trenutno ocenjena v višini 185.887.906 SIT.
Dejanski presežek prihodkov za leto 2005 bo ugotovljen z zaklju nim ra unom.
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