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Zaključni račun proračuna Občine Borovnica
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Borovnica
(Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je občinski svet na
6. redni seji dne 22. 6. 2015 sprejel

2.268.048

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.262.553

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

882.414

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

143.902

402 Izdatki za blago in storitve

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2014
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Borovnica za
leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb
tekom leta 2014 ter njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Proračun Občine Borovnica za leto 2014 je bil realiziran
v naslednjih zneskih:

I.
70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.490.249

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.249.967

700 Davki na dohodek in dobiček

2.089.601

706 Drugi davki
71

72

107.717
52.649

409 Rezerve
41

240.282

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

187.770

711 Takse in pristojbine

2.115

712 Denarne kazni

4.621

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

3.512

714 Drugi nedavčni prihodki

42.264

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

76.720

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0
76.720

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

42
43

III.

25.208
688.332
0
8.197
1.330.984
9.426
887.737

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

110.127

413 Drugi tekoči domači transferi

323.694

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.974.934

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.974.934

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

74.221

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

31.221

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

43.000

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

–954.386

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

0

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

Realizacija
2014
5.308.167

704 Domači davki na blago in storitve

403 Plačila domačih obresti

v EUR

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

703 Davki na premoženje

473.150

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Borovnica
za leto 2014.

Skupina/Podskupina kontov/Konto

2.741.198

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Borovnica za leto 2014

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

V.

44

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.900.000

50

ZADOLŽEVANJE

1.900.000

500 Domače zadolževanje

1.900.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

945.614
1.900.000
954.386

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

–12.757

4. člen
Presežek odhodkov nad prihodki v znesku 954.386 EUR
se prenese v proračun za leto 2015.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2014
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2015-7
Borovnica, dne 22. junija 2015
Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

2031.

Odlok o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Borovnica

Občinski svet Občine Borovnica je na podlagi 74. in
79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07, spremembe: 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8), 17. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter Statuta
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) na
6. redni seji dne 22. 6. 2015 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Borovnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Borovnica, ki
ga je izdelalo podjetje MATRIKA Andej Novak s.p., Letališka
cesta 16, 1000 Ljubljana, št. projekta PO-003/2015-BOR, v
nadaljevanju »program opremljanja«.

2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo in predvideno komunalno opremo, investicije v katero so določene v občinskem
načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto na
celotnem območju Občine Borovnica.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Borovnica;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo
oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Primarna in sekundarna komunalna oprema: Komunalno opremo v programu opremljanja delimo na primarni
del, ki služi delovanju celotnega sistema, in sekundarni del,
katerega osnovni namen je distribucija do končnega porabnika.
(3) Obstoječa komunalna oprema je tista komunalna
oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu
gospodarske javne službe.
(4) Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme,
na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu
ni bila omogočena njena uporaba.
(5) Predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja,
ki so načrtovani v prostorskih aktih občine.
(6) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
(7) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(8) Skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme
obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem
območju.
(9) Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški,
izračunani po metodi nadomestitvenih stroškov, zmanjšani za
tov razvojnih programov občinskega proračuna.
(10) Parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela oziroma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt
oziroma gradbena parcela, ki je z veljavnim prostorskim aktom
namenjena za graditev objektov.
(11) Stavbišče je tisti del parcele, na katerem je zgrajen
objekt oziroma na katerem je predvidena gradnja objekta.
(12) Veljavni prostorski akti po tem odloku je občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
sprejeti na podlagi ZPNačrt, zazidalni načrti (ZN) ter ureditveni
načrti (URN), sprejeti na podlagi Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (ZUN) ter občinski lokacijski načrti
(OLN), sprejeti na podlagi ZUreP-1.

