III. NAý RT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Naþrt razvojnih programov obþinskega proraþuna je sestavni del proraþuna in predstavlja
njegov tretji del, v katerem so odhodki proraþuna prikazani v obliki konkretnih projektov
oziroma programov, njihova finanþna konstrukcija pa je prikazana za obdobje od leta 2007 do
leta 2010. Naþrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte v
obþini v štiriletnem obdobju oziroma do zakljuþka projekta.
Kot investicije in investicijsko vzdrževanje je potrebno projektno obravnavati vse naložbe v
osnovna sredstva pri vseh proraþunskih uporabnikih, ki se knjigovodsko vodijo kot
investicijski odhodki ali investicijski transferi. Skladno z 12. þlenom ZJF se v naþrtu
razvojnih programov izkazujejo naþrtovani izdatki za investicije in investicijske transfere v
prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
- posameznih projektih ali programih,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proraþune prihodnjih
let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.
Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter
vkljuþujejo izdatke za gradnjo in nakupe poslovnih prostorov in zgradb, nakupe opreme,
prevoznih sredstev ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in
adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in drugih osnovnih
sredstev.
Investicijski transferi so sredstva, ki se iz obþinskega proraþuna namenijo kot namenska
sredstva za doloþene investicije prejemnikom sredstev, ki niso neposredni proraþunski
uporabniki (sredstva za investicije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom,
javnim skladom, javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb).
Projekti in programi se v naþrtu razvojnih programov naþrtujejo za celotno obdobje njihovega
trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki
spremembi proraþuna (pri pripravi proraþuna ali rebalansa proraþuna).
Pri naþrtovanju projektov za naslednje štiriletno obdobje se praviloma v naþrt razvojnih
programov najprej uvrsti že zaþete projekte v izvajanju, preostala predvidena sredstva pa se
nameni za projekte, ki se jih v naþrt razvojnih programov uvršþa na novo.
V procesu priprave naþrta razvojnih programov se torej izhaja iz projektov, ki so že vkljuþeni
v NRP, kjer se najprej preveri, v kolikšni meri podatki iz veljavnega naþrta financiranja
ustrezajo dejanskemu stanju ter novim proraþunskim okvirom. V nadaljnjih korakih je
potrebno podatke uskladiti in jih prilagoditi razpoložljivim možnostim þrpanja virov
financiranja. Zatem se v NRP lahko uvrstijo tudi novi projekti, pri þemer je potrebno poleg
opredeljenih prioritet upoštevati razpoložljive vire sredstev.
Vrednost projekta, ki je ocena celotne vrednosti projekta, zajema vse priþakovane stroške
oziroma izdatke za vso dobo trajanja izvedbe, izražene v tekoþih cenah ob upoštevanju
dinamike, kot izhaja iz terminskega plana izvedbe projekta.
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Od 1.1.2007 dalje za projekte obþin, ki se bodo sofinancirali iz državnega proraþuna, pred
njihovim zaþetkom ne bo veþ potrebno pridobiti soglasja M inistrstva za finance. Pogoj za
njihovo sofinanciranje iz državnega proraþuna bo obvezna vkljuþenost teh projektov v naþrt
razvojnih programov tako obþinskega kot tudi državnega proraþuna. Soglasje M inistrstva za
finance bo potrebno le še za projekte, za katere so obþine prejele sklep o dodelitvi sredstev iz
državnega proraþuna pred 1.1.2007.
Naþrt razvojnih programov obþinskega proraþuna za leto 2007 znaša 6.974.588 EUR in
vkljuþuje:
- investicijske odhodke posebnega dela proraþuna v znesku 2.579.434 evrov,
- investicijske transfere posebnega dela proraþuna v znesku 3.746.006 evrov,
- investicijske odhodke za obnovo LC 490081 Zabukovica – M atke v znesku 228.676
evrov in obnovo JP 991230 na Brnico v znesku 79.286 evrov iz sredstev rezerv
obþine,
- investicijske odhodke za nakup in vzdrževanje stanovanj iz naþrta proraþunskega
stanovanjskega sklada v višini 341.186 evrov.

143

