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občinski svet občine Vodice sprejme osnutek odloka o proračunu
občine Vodice zaleto 2020.
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odlok o proračunu obÖine Vodice za leto 2020 _ osnutek l. branje

tce

oBRAZLoŽITEV
odloka o proračunu oběine Vodice zaleto 2020

1.

PRAVNAPODLAGA:

Področje javnih financ' računovodstva in nadzora drŽavnih pomoči uĘajo Številni predpisi. Ti predpĺsi
se uporabljajo tako pri pripravi drŽavnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri
pripravi predloga občĺnskegaproraěuna in finaněnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov
občina uporablja naslednje predpise:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11l11 - uradno prečiščenobesedilo, 14l13 - popr''
101l13,55/'ĺ5 - ZFisP, 96/'ĺ5 - zlPRs'ĺ617 in 13/18: v nadaljevanju ZJF)'
Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15)'
Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga dżavnega
proraěuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.44ĺ07in 54/10)'
odredbo o funkcionalni klasifikacijijavnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00)'
Pravilnik o programskĺ klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57105'
88/05-popr., 1 38/06 in 1 08/08)
občinskih
Navodilo o pripravi finančnih naěrtov posrednĺh uporabnikov drŽavnega
proračunov (Uradni list RS, Št.91/00 in 122100).
Zakon o računovodstvu (Uradni list Rs, št. 23199, 30102 _ ZJF-C in 114106 _ ZUE; v
nadaljevanju: ZR),
Pravilnik o enotnem kontnem naÖrtu za proraČun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list Rs, št. 112109,58/10, 104110, 104111' 97l12, 108/13' g4l14,

o
.
.
o
.
.
o
o

in

100/15, 84/16 in 75117).

V delu proračuna, ki se nanaŠana pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati;
o Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, Št.60/06' 54110 in 27116),
o Zakon o spremljanju dżavnih pomoči (Uradni list RS' št. 37104).
Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo
Zakon o javnih usluŽbencih (Uradni list RS, št' 63/07 _ uradno prečiščenobesedilo, 65/08' 69/08 _
zTFl-A,69/08 - ZZavar-Ein 40l12 - ZUJF), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in

razpolaganje

s

stvarnim premoŽenjem obÖine

pa Zakon o stvarnem

premoŽenju drŽave

in

samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11l18) in Uredbo o stvarnem premoŽenju drŽave
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št' 31/18).

2.

RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN:
Skladno s predpisi, navedenimi v prvi točki, ki predstavljajo pravno podlago za sprejem Predloga
proraěuna občine Vodice za leto 2020, je župan lełega dolŽan predloŽiti občĺnskemusvetu. V
predlogu odloka o proračunu občine so prikazani predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in
drugi izdatki občine za prihodnje leto'

3. VRSTE PRORACUNOV:
Zaradijasnega ločevanja pojmov: proračun, spremembe proračuna in rebalans proraÖuna, je potrebno
le{e pojasniti.
Na podlagi 3. člena ZJF:
je proraÖun akt drŽave oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter
odhodki in drugi izdatki drŽave oziroma občine za eno leto;
so spremembe proračuna akt o spremembah in dopolnitvah drŽavnega oziroma občinskega
proračuna, ki ga vlada predloŽi v spĘem drŽavnemu zboru oziroma żupan občinskemu svetu
pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša;
je rebalans proračuna akt drŽave oziroma občine o spremembi proračuna med letom.

_
-

ProraČun se spĘema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se spĘema. Če
proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu
(začasno financira nje).

Prav tako mora občinski svet pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun nanaša, sprejeti
spremembe občinskega proračuna. Če spremembe proračuna niso sprejete pred začetkom leta, na

katerega se Že sprejeti proračun nanaša, se izvršuje sprejeti proračun. Če se proračun oziroma
spremembe proračuna v teku proračunskega leta ne uravnoteŽijo, kljub izvajanju ukrepov iz 40' ělena
ZJF, mora Župan predlagati rebalans proračuna. Spremembe proračuna morajo biti vedno spĘete
pred zaěetkom proraěunskega leta, medtem ko se rebalans proračuna sprejema med proračunskim
letom.

Na podlagi navedenega se sprejema odlok o proračunu občine Vodice zaleto 2O2O.

4. VSEBINA oDLoKA o PRoRACUNU oBčINE
V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z

odlokom.

V odloku' s

katerim se sprejme

proračun, se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF, da se
uredijo s tem odlokom' odlok o proračunu občine opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFo-1, da
morajo biti uĘene v odĺoku o proračunu oběine.
NanaŠajo se na:

-

-

5.

določitev višine spIošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proraěuna:
o določitev višine splošnega dela proraěuna in strukture posebnega dela proraÖuna (5.
člen ZJF);
izvrševanjeproračuna:
. pooblastila Županu pri izvrŠevanju proračuna za posamezno leto (5. člen ZJF):
prerazporejanje proračunskih sredstev - prerazporejanje pravic porabe (38' člen ZJF),
o določitev še drugih namenskih pĘemkov
proračuna, ki niso našteti V prvem odstavku
43. člena zJF (43. člen ZJF),
o višino prihodkov proraěuna, kĺse odvedejo v proraÖunsko rezervo (49. člen ZJF),
. določĺtevzgornje meje sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere na predlog za
finance pristojnega organa občinske uprave odloča Župan (49. člen ZJF),
o določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih
letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu (51. člen ZJF) ter
spremĺnjanje naÖrta razvojn ih programov,
. določbe o naěinu porabe sredstev splošne proračunske rezervacije (42. člen ZJF),
posebnosti upravljanja in prodaje in finančnega premoženja dľŽave
o določitev višine dolga, ki ga lahko Župan delno ali v celoti odpiše, če bi bili stroški
postopka izterjave V nesorazmerju z višino terjatve (77 . č:len ZJF);
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja:
o višina zadolŽitve občine za izvrševanje proračuna in izdanih poroštev občĺne
posrednim uporabnikom in javnĺm podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, ter
pogoje za izdĄo poroštev (5' ělen ZJF in 10. a ter 10. e Ölen zFo-1),
o višina zadolŽitve in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna
(avni zavodi, javni skladi in agencije), javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina, ter drugĺh pravnih oseb, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv (10. g člen zFo-1),
o vĺšinazadolŽitve oběine za upravljanje z dolgom občinskega proraÖuna (10. c člen
zFo-1).

OCENA STANJA IN POGLAVITNE RESITVE:

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodkĺ občine in drugi prejemki, ter vsi odhodki in

drugi izdatki občine za leto, za katerega se sprejema. Proračun je najpomembnejŠi akt, ki ga za
posamezno leto spĘme občinski svet, saj je temeljni instrument delovanja občine. Je dokument, ki
navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik oz. je ovrednoteni plan dela občine za leto, ki ga

obravnava.

Predlog proračuna občĺneVodice za leto 2020 je pripravljen v skladu s 13. členom Zakona o javnih
fĺnancah (Uradni list RS, št. 1'1lí1 - uradno prečiŠčenobesedilo, 14113 _ popr., 10'ĺ/13, 55/15 ZFisP, 96/15 - ZlPRs1617 in 13118), Proračunskim priročnikom za prĺpravo proraěunov občine zaleti
2019 in 2020 (Ministrstvo za finance, oktober 2018) ter predpisi navedeni v prvitočki.
Proračun občine Vodice za leto 2020 je akt občine Vodice, v katerem so prikazani predvideni prihodki
in drugi prejemkiter odhodki in drugi izdatki občine zaleto2020.

Za obravnavo in sprejem proračuna na občinskem svetu smo pripravili
ODLOK
l. SPLoŠNl DEL PoRoRAČUNA (EKoNoMsKA KLAslFlKAclJA)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
B' RAČUN FINANČNlH TERJATEV lN NALoŽB
c. RAČUN FlNANclRANJA
ll. PosEBNl DEL PRoRAČurun
Po posrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa: po področjih proračunske porabe,

lll.

lV.

glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah in podskupinah kontov

NAČRT RAZVoJNlH PRoGRAMoV
oBRAZLoŽlTVE:

-

sploŠnegadela proračuna
posebnega dela proračuna
načrta razvojnih programov

6.

IzHoDlŠcA zA PRIPRAVo PRoRAGUNA:

.
.
.
.
.
.

sprejetega proraÖuna občine Vodice za leto 2018 skupaj
programov NRP 20'1 8-2021,
na podlagi investicij v teku in načrtovane sočasne gradnje,
podpisanih pogodb in dogovorov z DRSI,
povečanja tekočih transferov,
zakonskihobveznosti.

Predlog proračuna občine Vodice za leto 2020 je pripravljen na osnovi:
ocene realizacije prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine za
leto 2018,

s

sprejetim Načrtom razvojnih

uvrstitev v NRP 2019-2022
občina Vodice v trenutno veljavnem NRP-ju vodi projekte oz. investicije, ki se nadaljujejo tudi v letu
20'19. Pomembnejši projekti v veljavnem NRP:
- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja
povezovalnega kanala C0 v MOL (projekt je v izvajanju),
- Vrtec Škratka Svita - dograditev kuhinja in dva oddelka (projekt je fizično dokončan, pridobljeno
uporabno dovoljenje,izvajalec je dolŽan odpraviti še nekatere preostale pomanjkljivosti in predloŽitivso
potrebno dokumentacijo za dokončno primopredajo in končni obračun objekta)'
- Agromelioracija - osrednji del občine Vodice (Rok za dokončanje del, ki je bil prvotno predviden

lnvesticiie v izvaianiu

-

jeseni 2O18, se je podaljšal zaradi pozne izdaje odloČbe o pravici do sredstev in posledično kasnejše
zakljucene izbire izvajalca del. Prav tako pa se podaljšuje rok za izvedbo nekaterih agromelioracijskih
del, kitangĺrajo traso povezovalnega kanala C0 in bo njihova izvedba vezana na predhoden zaključek
del na tem projektu).
Zaradi zgoraj navedenega se ti projekti uvrščajo v NRP za obdobje 2019-2022.
Pri vseh treh navedenih projektih je obÖina Vodice prejela tudi nepovratna sredstva, in sicer za:
Kanal C0: 3.325.419,17 EUR (občina prejme sredstva na podlagi vloŽenega zahtevka na
MoP na podlagizačasnih gradbenih situacij),

-

-

Vńec škratek Svit: 'ĺ91 .771,00 EUR (občina bo prejela nepovratna sredstva s strani Eko
sklada po zaključku investicije, plačilu vseh situacij in predloŽitvi zahtevanih dokazil o
zrakotesnosti objekta),
Agromelioracija: 264.600,90 EUR (občina bo prejela nepovratna sredstva s strani
ARSKTRP po zaključku investicije in plačilu vseh situacij)'

Uvrstitev novih investicii v NRP 2019-2022
občina Vodice bo v letu 2019 sočasno z gradnjo Kanala C0 skozi naselja Polje, Bukovica in Utik
pričela z gradnjo komunalne infrastrukture v Polju, Bukovici in Utiku (v proračunu so te investicije

prikazane na sledečĺhproračunskih postavkah: PP 043239 lnfrastruktura Polje - Lc 462151, JP
962501 (čez Polje) in JP 962511 (PolŠak)ter PP 051220 ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0
kanalizacije

(JP Gasilska koča - Tesarstvo Kranjc, LC Skaručna Utik). Načrtuje se

gradnja

vodovodnega in kanalizacijskega (fekalna in meteorna kanalizacija) omreŽja in celotne obnove ostale
cestne infrastruktu re.

ob tem pojasnjujemo, da je za uspeŠno Örpanje kredĺta in prĺčeteksoěasne gradnje potreben zakoniti
postopke, kije sledeč:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7

'

SpĘem proratuna
oddaja vloge na banko za pridobĺtev kredita
Pridobitev ponudbe banke
Pridobitev soglasja Ministrstva za finance k zadołŽitvi
Podpis pogodbe z banko
Podpis pogodbe zizvajalci - predvidoma marec 2019
Pričetek del na terenu - sočasna gradnja - predvidoma konec marca 2019

Na podlagi sporazuma z DRS| pa se V letu 2019 naÖrtuje tudi pričetek ureditve regionalne ceste skozi
Skaručno, sočasno s tem pa se bodo tudi komunalno opremile stranske ulice v Skaručni (v proračunu
je ta investicija prikazana na sledeči proračunskĺpostavki: PP 043248 lnfrastruktura Skaručna
(regĺonalna cesta), JP 96256'ĺ (Majkarjev graben), JP 962541(Fučkov graben), JP 96253í (Polarček Poljšek)). Vse štĺriceste bodo celovĺto urejene in fekalna kanalizacija bo vezana na glavni fekalni
kanal C0.

Skupna vrednost teh novih investicij v ĺetu 2019 in 2020 znaša 1 .835.1 14 EUR. Za zagotovitev lastnih
sredstev za plačilo teh investicij se namerava občĺnaVodĺce zadolżiti'

občina Vodice namerava v letu 2019 kandidirati za pridobitev nepovratnih sredstev za Energetsko in
statično sanacijo občĺnskihobjektov Utik 1, Skaručna 42 in vrtec Skaručna. V kolikor bo na razpisu
uspeŠna, se bo sredstva zagotovilo za pripravo razpisov ter nato pristopilo k izvedbĺ projekta'
lnvesticija lzgradnja igriščain večnamenske športne dvorane za oŠin vrtec ter investicija obnova in
razvoj SrediŠčaVodĺc, v proračunu za leto 2019 in 2020 še ne vključujeta prihodkov iz drŽavnega
proračuna ter proračuna EU, zato se bo občina Vodice na morebitne kasneje objavljene razpise
odzvala z rebalansom proraČuna.

Prav tako smo občine v nezavidljivem poloŽaju glede financiranja s stranĺ drŽave. Na podlagi z
zakonom določene metodologije zaizrač,un, bi morala le-ta v letu 2019 znaŠatĺmed 608 EUR in 636
EUR na prebĺvalca in ne 573,50 EUR kot je bilo sprejeto s stranĺ drŽave, kar znese za pribliŽno
í65.600 EUR - 300.000 EUR manj prihodkov iz tega naslova v proraÖun.
občine smo tako za izvĄanje primarnih nalog, ki nam jih nalaga zakonodaja, prikĘšane, potrebe
Želje v lokalni skupnosti pa nenehno naraščajo.

7. FINANČNE lN DRUGE PosLEDlcE SPREJETEGA AKTA
S sprejemom odloka o proračunu občine Vodice za leto 2020 se določi prihodke in
ter odhodke in druge izdatke občine za leto 2020
Pripravila

Barbara Kovačič
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Osnutek odloka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, Št.94/07 _ uradno preÖiščeno
besedito, 1ana,79to9,51t10,4ot12- ZUJF,14115- ZUUJFO, 11118- ZSPDSLS-1 in 30/18), 29.
besedilo, 14ĺ13 _
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št' 11/11- uradno prečiŠčeno
občine Vodice
15.
člena
Statuta
in
popr.,'101t13,55/15- ZFisP,96/15_ ZlPRS1617 in13l18)
. redni
Vodice
na
svet
občine
občinski
(Uradno glasilo občina Vodice, št' 7l2o14 in 3t2018)je
seji,

dne

sprejel

ODLOK
o proraěunu občine Vodice zaleto 2020

1

'

SPLoŠNA DoLoČBA

1.

člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za občino Vodice za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrŠevanjaproračuna
ter obseg zadolŽ.evanja in poroŠtev obÖine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).

2.

VlŠlNA SPLoŠNEGA DELA lN STRUKTURA PosEBNEGA DELA PRoRAoUNA

2.

Člen

(sestava proračuna in višina sploŠnegadela proracuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov
SploŠnidel proračuna Se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih v EUR:
OSN: 2020

oPts

KONTO

A.

BILANCA PRIHODKOV

PRlHoDKl

l. sKUPAJ

[1]

v EUR
IN

ODHODKOV

(70+7í+72+73+74+78l

5.022.735

TEKOCT PRTHODKI (70+71)

4.320.382

DAVCNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.336.416

700

DAVKI NA DOHODEK ltl OOglCeX

2.739.356

703

DAVK| NA PREMoŽENJE

704

oorułcl DAVK| NA BLAGo

706

DRUGI DAVKI

70

516.960

lN sToRlTVE

80.100
0

7',10

ľeolvčtllPRlHoDKl (710+7 1 +7 12+7 13+7 4)
UDELEŽBA nł ooglcxu lN DoHoDKl oD PREMoŽENJA

711

TAKSE

IN

PRISTOJBINE

712

GLOBE

IN

DRUGE DENARNE KAZNI

713

PRIHODKIOD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

714

DRUG| NEDAVcl.ll

71

72

1

1

213.310
7.000

pRlĺooxl

KAPITALSKI PRIHODKI

983.966

(7

20+721 +7 221

104.000

27.500
632.í 56
50.000

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

72',1

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

PRlHoDKl oD PRoDAJE zervu.llŠČlN NEoPREDMETENlHSREDSTEV

50.000

PREJETE DONACTJE (730+731)

0

730

PREJETE DoNAclJE lz DoMAčlH VlRoV

0

731

PREJETE DONACIJE

0

73

IZ

TUJINE

TRANSFERNT PRIHODK|

74

740

(7 40+7

411

652.353

TRANSFERNĺ PRlHoDKl lz DRUGIH JAVNoFlNANČrulx lrĺsĺĺUclu
PREJETA SREDSTVA IZ
UNA IZ SREDSTEV P
EVROPSKE UNIJE

741

78

503.328

49.025

PREJETA SREDSTVA tZ EVROPSKE UNTJE (786+787)

0

786

osTALA PREJETA SREDSTVA lz pnoRĺcuľA EVRoPSKE UNlJE

0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

ll. SKUPAJ

40
400

ODHODKI

(40+41+42+43)

5.605.660

TEKoČl oDHoDKl (4oo+4o1+4o2+403+409)

1.264.268

PLAČE lN DRUG| lzDATKlzAPosLENlM

380.425

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKIZA BLAGO IN STORITVE

403

PLACILA DOMACIH OBRESTI

31.000

409

REZERVE

35.s00

TEKOCI TRANS FERI

4',1

(41

O+

s8.277
759.066

4'l 1 +412+ 419)

1.794.452

4',t0

SUBVENCIJE

411

TRANSFERl PosAMEzNĺKoM lN GosPoDlNJSTVoM

412

57.000
1

.032.100

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

129.100

413

DRUG| TEKocĺ DoMAČl TRANSFER|

576.252

414

TEKoČl TRANSFER| V TUJlNo

42

lNVEsTlclJsKĺoDHoDKl
NAKUP

420

43

IN

0

(420)

2.487.940

GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.487.940

|NVEST|CTJSK| TRANSFERT (431+4321

59.000

431

lNVEsTlclJsKl TRANSFERl PRĄVNlM lN Flz.osEBAM

25.000

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORACUNSKIM UPORABNIKOM

34.000

PRoRAcUNsKl PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (l'

B.

75

tV

- ll.)

-582.925

RAČUN FlNANcNlH TERJATEV lN NALoŽB

PREJETA VRAclLA DANĺH PosoJlL lN PRoDAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

(750+75',1+752)

0

750

PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL

0

751

PRoDAJA KAPlTALsKlH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

DANA PosoJlLA lN PoVEČANJE KAP|TALSK|H DELEŽEV (440+441)

0

440

DANA POSOJILA

0

44',l

PoVECANJE KAP|TALSKIH DELEŽEV lN FlNANoNlH NALoŽB

0

PREJETA MlNUs DANA PosoJlLA lN sPREMEMBE KAP|TALSK|H DELEŽEV (lV. - V.)

0

44 V.

Vl.

C. RACUI'I PINANCIRANJA

50 Vll.
500

ZADoLżEVANJE

(5oo)

DoMAcE ZADoLŽEVANJE

793.790
793.790

2

55 Vlll. oopl-nČlu DoLGA

210.865

(550)

oDPLAČ|LA DoMAČEGA DoLGA

550

210.865

PoVECANJE (ZMANJŠANJE) sREDSTEV NA RAČUNlH (lll.+Vl'+x.)

tx.

(ll.+V.+Vlll.)

x.

NETo

xt.

NETOFTNANCTRANJE

=

(l'+lv.+Vll.) -

zADoLŽevłľue ľll. - Vlll.)

0

582.925
582.925

(Vl.+X.-lX.)

STANJE SREDSTEV ľ.lłRłČurulĺoB KoNcU PRETEKLEGA LETA

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasiÍikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, doloÖene s predpisanim kontnim
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk _ kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani občine Vodice.
Načrt razvojnih programov sestavljalo projekti.
3.

PoSToPKl IZVRŠEVANJA PRoRAČuruR

3.

Ölen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvrŠuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

4.

člen

(namenski prihodki in odhodki proraČuna)

Namenski prihodki in odhodki proraČuna so poleg prihodkov, določenih V prvem stavku prvega
odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. komunalni prispevek za področje, kjer je sprejet OPPN,

2'

3.
4.
5.

prihodki poŽarne takse,
pristojbine zavzdrŽevanje gozdnih cest,

drŽavna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoce
zadeve,
prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoŽenja in odškodnine iz naslova
zavarovanj,
okoljska dajatev za onesnaŽevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za
izboljŠanje sistemov odvajanja odpadnih voda,
7. prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo,
8. turistična taksa'
9. proračunski sklad - vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omreŽje
10. komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.

6'

Čese po sprejemu proračuna vplaca namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki

proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni viŠini, se sorazmerno povečata obseg prihodkov
odhodkov proraČuna.

v
in

Namensko prejeta sredstva, kĺ niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za ĺsti
namen.

NaČrt ravnanja s premičnim premoŽenjem sprejme Župan

3

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna.

o

prerazporedifuah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finanÖnem načrtu neposrednega
uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog
neposrednega uporabnika Župan'

Ą.
Zupan

s poročilom o ĺzvrševanjuproračuna V mesecu juliju in konec leta z zaključnim raČunom poroča
obÖinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
6' člen
(največjidovoljeni obseg prevzetih obveznostiv breme proraÖunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta,ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj naČrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati B0% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plaÖilo v prihodnjih
letih za blago in storitve in za tekoie transfere, ne sme presegati 25%o pravic porabe v sprejetem
fĺnančnemnačrtu neposrednega uporabnika.
omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz

in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
najemodajalca na najemnika,

Prevzete obveznosti ĺz drugega in tretjega odstavka tega člena se načńujejo v finanČnem načrtu
neposrednega uporabnika in naÖrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Żupan lahko spreminja vrednost projektov v naČrtu razvojnih programov' Projekte, katerih skupna

vrednost se spremeni za več kot20o/o, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti,

za

katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz

predhodnega v tekoÖe leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proraČuna.
Novi projekti se uvrstijo v načń razvojnih programov na podlagiodloÖitve občinskega sveta'

Żupan potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, katera je usklajena

razvojnih programov.

s

sprejetim načrtom

8. člen
(proračunski skladi)

Kot proračunski sklad delujeta Sklad proraÖunske rezerve in Proračunski sklad
vlaganj občanov v kanalizacijsko omreżje, oblikovana po ZJF '

-

vračanja preteklih

Proracunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v viŠini5.000 evrov.
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Proračunski sklad _ vraČanja preteklih vlaganj obÖanov

oblikuje v višinĺ20.500evrov.

v kanalizacijsko

omreŽje Se V letu 2020

Na predlog za finance pristojnega organa obČinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. Člena ZJF do viŠine 5.000 evrov Župan in o tem s pisnimi
poročili obveščaobčinski svet.

Sredstva proračunskega sklada - vračanja preteklih vlaganj občanov v kanalizacijsko omreŽje se
uporabljajo izključno za namene vračanja preteklih vlaganj občanov v izgradnjo kanalĺzacijskega
omreŽja. Neporabljena sredstva v proračunskem letu 2020 se prenesejo v naslednje proračunsko leto.

4. PosEBNoSTl UPRAVLJANJA lN PRoDAJE STVARNEGA lN F|NANČNEGA PREMoŽENJA
DRŽAVE

9. člen

(sploŠna proracu nska rezervacija)

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak
zadrżi kot splošna proracunska rezewacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne
proračunske rezervacije v višinĺ10.000 evrov Se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaŽe da niso
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. o uporabi sredstev
splošne proračunske rezervacije odloÖa Župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
10. člen

(odpis dolgov)

Ce so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. ćlena ZJF, lahko Župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki
jih imajo dolŽniki do občine, in sicer največ do skupne viŠine 5.000 evrov.
5.

oBsEG ZAD)LŻEVANJA lN PoRoŠTEV oBČlNE lN JAVNEGA SEKToRJA
11. člen
(obseg zadolŽevanja občine in izdanih poroštev obČine)

Zaradi kritja preseŽkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, preseŽkov izdatkov
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naloŽb ter odplačila dolgov v računu financiranja se obČina
za proračun leta2020 se lahko zadolŽi do viŠine 793.790'00 evrov.
občina Vodice se lahko zadolŽi ĺzključnozafinanciranje projekta:
o lnfrastruktura Polje -Lc 462151, JP 962501 (čez Polje) in JP 962511 (PolŠak)'
o ostala infrastruktura ob sočasni gradnji C0 kanalizacije (JP Gasilska koca - Tesarstvo Kranjc, LC
Skaručna Utik),
o lnfrastruktura Skaručna (regionalna cesta), JP 962561 (Majkarjev graben), JP 962541 (Fučkov
graben), JP 962531 (PolarČek - PoljŠek)'
o oskrba s pitno vodo na obmoČju zgornje Save - 1. Sklop'
ki so opredeljeni v načrtu razvojnih programov, katerije sestavni del tega odloka.

Ce se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrŠevanje proračuna ne more uravnoteŽiti, se
lahko občina likvidnostno zadolži, vendar najvec do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega
proračuna

obcina poroŠtevv letu 2020 ne bo izdajala.
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12. člen
(obseg zadolŽevanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna,in javnih
podjet1' katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljĺca je občina ter druge
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2020 ne smejo

zadolŽiti.

Posredni uporabniki oběinskega proraÖuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2020 ne smejo
izdajati poroŠtva'
6. PREHoDNA lN KoNÖNA

DoLoČBA
13. člen
(začasno fĺnanciranje v letu 202í)

V obdobju začasnega financiranja obÖine Vodice v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o doloěitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati 15' dan po objavi v Uradnem glasilu občine Vodice

Številka
Datum:

oBČlNAVoDlcE
Župnu

Aco Franc

ŠuŠrłR,
l.r.
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