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OBČINSKI SVET
Številka: 900-0006/2021
Datum: 23.6.2021

ZADEVA:
NAMEN:
PRAVNA PODLAGA:

PREDLAGATELJ:
GRADIVO
PRIPRAVIL:
MATIČNO TELO:

POROČEVALCI:

PREDLOG SKLEPA

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO
2021
Obravnava in sprejem
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS1 , 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
40. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20– odl. US)
16. in 97. člen Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16)
Bojan Čebela, Župan Občine Borovnica
Občinska uprava
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem
Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in
varstvo okolja
Bojan Čebela, župan
Dolores Dolenc Bajc, direktorica OU
Monika Remškar, računovodja
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto
2021.

OBRAZLOŽITEV
UVOD
Občinski svet Občine Borovnica je na 11. redni seji, dne 23.12.2020 sprejel Proračun Občine
Borovnica za leto 2021 (Uradnem listu RS, št. 202/2020).
Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom, s katerimi
župan lahko v proračun vključi nove obveznosti, kar lahko zahteva spremembe tako na strani
prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov proračuna. Z rebalansom proračuna, ki ga
sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno
uravnovesijo.
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PRAVNE PODLAGE
Rebalans proračuna Občine Borovnica za leto 2021 je pripravljen na podlagi 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi, 40. člena Zakona o javnih financah ter 16. in 97. člena Statuta Občine
Borovnica, zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna.
OCENA STANJA, CILJI IN NAČELA ODLOKA
S predlogom rebalansa so predvidene spremembe prihodkov ter odhodkov občine. Predvidene
spremembe (zmanjšanje/povečanje) proračunskih prihodkov ter proračunskih odhodkov je
usklajeno s trenutnimi razmerami.
RAZLOGI ZA SPREJEM REBALANSA
Razlogi za pripravo predloga rebalansa občinskega proračuna so:
• spremembe pri prihodkih
• spremembe pri odhodkih
• spremembe pri Načrtu razvojnih programov
• spremembe v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
S sprejetjem Rebalansa proračuna Občine Borovnica za leto 2021 nastajajo finančne posledice,
ki pomenijo spremembo prihodkov in odhodkov.
Postopek sprejemanja rebalansa proračuna je določen v Poslovniku občinskega sveta Občine
Borovnica v določbah 84. člena:
1. Rebalans proračuna občine sprejme občinski svet po določbah poslovnika, ki urejajo
obravnavo in sprejem dopolnjenega predloga proračuna.
2. Na predlog rebalansa proračuna in odlok lahko člani občinskega sveta vložijo
amandmaje v pisni obliki najkasneje 3 dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri
županu. Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja upoštevati pravilo o
ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere
postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.
Predlagamo, da Občinski svet Občine Borovnica predlagani sklep potrdi.
Pripravila:
Monika Remškar
Finančnik VII/2

OBČINE BOROVNICA
ŽUPAN
Bojan Čebela
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MNENJE ODBOROV:

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se zaradi nesklepčnosti ni sestal.

Odbor za družbene dejavnosti je 13. redni seji dne 21. 6. 2021 obravnaval predlog rebalansa
proračuna za leto 2021 in sprejel sklep, ki ga posreduje Županu in Občinskemu svetu Občine
Borovnica (na podlagi 3. točke 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica, Ur. l.
RS, št. 56/2017) kot
MNENJE: Odbor za družbene dejavnosti daje pozitivno mnenje k Odloku o spremembi
Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 in predlaga občinskemu svetu, da ga
sprejme.

Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja je na 10. redni
seji dne 22. 6. 2021 obravnaval predlog rebalansa proračuna za leto 2021 in sprejel sklep, ki ga
posreduje Županu in Občinskemu svetu Občine Borovnica (na podlagi 3. točke 56. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Borovnica, Ur. l. RS, št. 56/2017) kot
MNENJE: Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo
okolja daje pozitivno mnenje k Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine
Borovnica za leto 2021 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.
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