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BOJAN ČEBELA, župan

BOROVNICA, JUNIJ 2021

UVOD
Priprava rebalansa proračuna Občine Borovnica za leto 2021 temelji na Zakonu o javnih
financah, upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava ter Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov
občinskih proračunov ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov.
Občinski svet Občine Borovnica je na svoji 11. redni seji, dne 23.12.2020 sprejel Odlok o
proračunu Občine Borovnica za leto 2021, Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Borovnica za leto 2021 ter Kadrovski načrt Občine borovnica za leto 2021. Odlok o sprejetem
proračun je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 202/2020, dne 30.12 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.
Glavni razlog, da smo pristopili k pripravi rebalansa je uskladitev občinskega proračuna
vsebinsko in vrednostno. V sprejetem proračunu za leto 2021 je bilo načrtovano 4.487.465
EUR prihodkov, v predlaganem rebalansu se prihodki povečujejo na 4.885.270 EUR
(povečanje za 397.805 EUR). Odhodki so bili predvideni v višini 4.561.298 EUR, v
predlaganem rebalansu se povečujejo na 4.821.938 EUR (povečanje za 260.639 EUR).
Rebalans proračuna je sestavljen iz splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov
ter načrta ravnanja s stvarnim premoženje Občine Borovnica.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna je prikaz podrobnejšega načrta porabe neposrednih proračunskih
uporabnikov: občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave po
posameznih namenih.
Načrt razvojnih programov, ki je obvezni sestavni del proračuna je prikaz načrtovanih sredstev
za investicijskega odhodke, investicijske transfere ter državne pomoči od leta 2021 do leta
2024.
Tabelarni prikazi vključujejo podatke o predlogu rebalansa za leto 2021, veljavnem in
sprejetem proračunu za leto 2021, realizacija za obdobje od 1. januarja do 31. maja 2021.
Pripravljeni so po proračunskih uporabnikih ter programski in ekonomski klasifikaciji.
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Na podlagi 29. člena 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 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOPA in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah ( Uradni list RS, št. 11/11 – UPD,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20– odl. US), in 16. in
97. člen statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica
na ____. redni seji, dne
sprejel
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2021 - REBALANS
1. člen
V odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 (Uradni list RS, št.202/2019) se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:
˝1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do
ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davek na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
722 sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
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v EUR
Rebalans 2021
4.885.271
3.736.312
3.134.940
2.819.163
282.977
32.800
601.371
526.921
4.000
29.150
3.000
38.300
433.919
41.000
392.919
0
0
0
715.040
550.961
164.079
4.821.938
1.301.708
271.185
44.145

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERJI
410 Subvencije
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

941.472
12.459
32.448
1.927.184
127.805
1.263.300
139.295
396.784
1.472.945
1.472.945
120.100
0
92.600
27.500
63.333

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Rebalans 2021

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

Rebalans 20201
0
0
0
159.437
159.437
159.437
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2020
900
9 Splošni sklad za drugo stanje 2020

-

96.104
159.437
-63.333

362.727

2) 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 klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.
4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
V odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/2019) se 1. točka
9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošna proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 8.947,84 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se ga
uporablja za leto 2021.
Številka:
Datum:
Bojan Čebela
ŽUPAN
OBČINA BOROVNICA
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I. SPLOŠNI DEL
REBALANSA PRORAČUNA
OBČINE BOROVNICA ZA
LETO 2021
Z OBRAZLOŽITVAMI
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2021

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Splošni del proračuna vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja.
Bilanca prihodkov in odhodkov vključuje tekoče prihodke, ki vključujejo davčne in nedavčne
prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke, ki vključujejo prihodke
iz drugih blagajn javnega financiranja ter prejeta sredstva iz Evropske unije. Odhodkovna stran
bilance prihodkov in odhodkov zajema tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere.
Račun finančnih terjatev in naložb zajema na eni strani prejemkov vse tiste vire, ki ne
predstavljajo prihodkov, pač pa so iz naslova vračil posojenih sredstev občine in prejetih
sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev v podjetjih in drugih finančnih institucijah.
Račun financiranja izkazuje tokove zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s
servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance
prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. V računu financiranja se kot
saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim
letom.
V obrazložitvah sprememb splošnega dela proračuna so obrazloženi samo tisti prihodki in
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki, ki se s predlogom rebalansa za leto 2021
spreminjajo.
1.1

PRIHODKI

Predlagani rebalans tako predvideva prejem 4.885.271 EUR prihodkov, kar predstavlja v
primerjavi z sprejetim proračunom 397.805 EUR povečanja sredstev. Prihodki se povečujejo
iz naslova kapitalskih prihodkov in transfernih prihodkov, zmanjšujejo pa se davčni in nedavčni
prihodki
Tabela 1: Pregled prihodkov
Rebalans 2021
Davčni
Nedavčni
Kapitalski
Prejete donacije
Transferni
prihodki
Skupaj
Lastni

3.134.941
601.371
433.919
0
715.040
4.885.271

Veljavni proračun Indeks
2021
(rebalans/veljavni)
3.136.995
99,9
602.534
99,8
417.819
103,9
0
330.117
216,6
4.487.465

Slika 1: Primerjava med planiranimi prihodki in predlogom rebalansa za leto 2021
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Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se prihodki v predlaganem rebalansu proračuna
Občine Borovnica za leto 2021 povečujejo za 8,9%.
1.1.1

Davčni prihodki

Davčni prihodki zajemajo:
➢ davki na dohodek in dobiček,
➢ davki na premoženje;
➢ domači davki na blago in storitev,
➢ drugi davki in prispevki.
Davčni prihodki so predlagani v višini 3.134.941 EUR, kar pomeni da se zmanjšanje za 0,1 %,
v primerjavi z sprejetim oz. veljavnim proračunom.
Tabela 2: Davčni prihodki
Veljavni
proračun 2021

Rebalans 2021
Davki na dohodek
in dobiček
Davki na
premoženje
Domači davki na
blago in storitev
Drugi davki in
prispevki
Skupaj
Vir: Lasten

v EUR
Indeks
(rebalans/veljavni)

2.819.163

2.819.163

100,0

282.978

285.032

99,3

32.800

32.800

100,0

0
3.134.941

0
3.136.995

99,9

V predlaganem rebalansu se tako spreminjajo navedeni davčni prihodki:
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703 Davki na premoženje

282.977,45 EUR

Glede na to, da so bile NUSZ odločbe že izdane, usklajujemo obračunan znesek. Ostale
davčne prihodke, ki niso dosegle planiranega četrtletnega plana pa smo znižali.
1.1.2 Nedavčni prihodki
Prihodki od drugih najemnin se zmanjšujejo za 6.967,14 EUR, kajti v februarju smo uskladili
znesek za najem infrastrukture s podjetjem JP KPV d.o.o.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

526.921 €

Prihodki od drugih najemnin se zmanjšujejo za 6.967,14 EUR, kajti v februarju smo uskladili
znesek za najem infrastrukture s podjetjem JP KPV d.o.o.
4.000 €

711 Takse in pristojbine
Prihodki za takse in pristojbine se povečujejo za 500 EUR.
714 Drugi nedavčni prihodki

38.300 €

Glede na trenutno realizacijo povečujemo prihodke iz naslova komunalnega prispevka za
5.000 EUR ter zamudne obresti za komunalne prispevke v višini 200 EUR.
RAZDELITEV NAMENSKIH PRIHODKOV – KOMUNALNI PRISPEVEK
NAZIV PP ODHODKA
PP ODHODKA
ZNESEK
Obnova ceste na Dražici (od 413068
Majerce do kolonce)
SKUPAJ ODHODKI
PRIHODEK –KOMUNALNI PRISPEVEK
RAZLIKA IZ DOHODNINE OZ DRUGIH VIROV

186.234,63 €
186.234,63 €
35.000,00 €
151.234,63 €

1.1.3 Kapitalski prihodki

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

41.000 €

Prodal se je objekt z znakom lD: del stavbe 2004-756-7, v izmeri 24,84 m2, zato povečujemo
sredstva na kontu prihodke od prodaje drugih zgradb v višini 1.000 EUR.
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

392.919 €

V rebalansu planiramo povečanje prihodkov iz prodaje stavbnih zemljišč, katere prodaje so
predstavljeni v gradivu v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021.

1.1.4 Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

550.961 €

Med transfernimi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se v letu 2021 spreminjajo prejeta
sredstva iz državnega proračuna za investicije (konto 740001). Sredstva ZFO se spreminjajo
na višino 158.715 EUR in se po navodilih Ministrstva za finance knjižijo na konto 740019
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin.
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RAZDELITEV NAMENSKIH PRIHODKOV – 21.ČLEN ZFO
NAZIV PP ODHODKA
PP ODHODKA
Obnova ceste na Dražici 413068
(od Majerce do kolonce)
SKUPAJ ODHODKI
PRIHODEK –21.ČLEN ZFO
RAZLIKA IZ DOHODNINE OZ DRUGIH VIROV

ZNESEK
186.234,63 €
186.234,63 €
158.715,00 €
27.519,63 €

Spreminjajo se tudi zneski sofinanciranj projektov Tematski par in spominska pot borovniškega
viadukta, Kolesarska povezava Borovnica Breg-Pako, ureditev športnega parka ter koloparka,
ki smo jih uskladili s sprejetimi dokumenti:
RAZDELITEV NAMENSKIH PRIHODKOV – TEMATSKI PARK IN SPOMINSKA POT
BOROVNIŠKEGA VIADUKTA
NAZIV PP ODHODKA
PP ODHODKA
ZNESEK
Tematski
park
in 418036
spominska
pot
Borovniškega viadukta
SKUPAJ ODHODKI
PRIHODEK –DRŽAVA
PRIHODEK – EU SREDSTVA
RAZLIKA IZ DOHODNINE OZ DRUGIH VIROV

93.072,59 €
93.072,59 €
8.998,31 €
35.995,11 €
48.079,17 €

RAZDELITEV NAMENSKIH PRIHODKOV – KOLESARSKA POVEZAVA BOROVNICABREG
NAZIV PP ODHODKA
PP ODHODKA
ZNESEK
Kolesarska
povezava 413073
Borovnica- Breg
Investicije
v
javno 413019
razsvetljavo
SKUPAJ ODHODKI
PRIHODEK –DRŽAVA
PRIHODEK – EU SREDSTVA
RAZLIKA IZ DOHODNINE OZ DRUGIH VIROV

155.389,23 €
37.148,31 €
192.537,54 €
25.100,22 €
100.400,89 €
67.036,43 €

RAZDELITEV NAMENSKIH PRIHODKOV – UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA
NAZIV PP ODHODKA
PP ODHODKA
Ureditev športnega parka
418033
SKUPAJ ODHODKI
PRIHODEK –FUNDACIJE ZA ŠPORT
PRIHODEK - MZIŠ
RAZLIKA IZ DOHODNINE OZ DRUGIH VIROV
RAZDELITEV NAMENSKIH PRIHODKOV – KOLOPARK
NAZIV PP ODHODKA
PP ODHODKA
Kolopark
SKUPAJ ODHODKI
PRIHODEK –DRŽAVA

ZNESEK
91.282,75 €
91.282,75 €
23.201,00 €
20.000,00 €
48.081,75 €

ZNESEK
52.472,93 €
52.472,93 €
6.978,81 €

416047

10

PRIHODEK – EU SREDSTVA
RAZLIKA IZ DOHODNINE OZ DRUGIH VIROV

27.683,24 €
17.810,88 €

V letu 2021 smo prejeli tudi sredstva od EKO sklada, v višini 207.461,70 EUR za prizidek k
OŠ, ki ga ravno tako v proračunu nismo planirali. Predvidevali smo, da bomo sredstva prejeli
že v letu 2020.
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740004): Za
omenjena sofinanciranja smo zahtevke že izdali in smo že seznanjeni z zneski sofinanciranj,
ki so sledeče: sofinanciranje medobčinskega inšpektorata 10.097,40 EUR, vračilo iz naslova
subvencioniranja tržnih najemnin: 70.780,85 EUR ter vzdrževanje gozdnih cest: 2.500 EUR.
Dodatno, v letu 2021, planiramo tudi prihodke Ministrstva za finance, prejete za povračilo plač
po 39. členu KPJS v višini 6.000 EUR ter nadomestilo za državne gozdove, ki smo že prejeli
odločbo v višini 3.127,25 EUR.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
164.079 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (kohezijska
sredstva) planiramo v višini 164.079,24 EUR, in sicer za kolopark 27.683,24 EUR, tematski
park in spominsko pot borovniškega viadukta 35.995,11 EUR ter kolesarsko povezavo
Borovnica- Breg v višini 100.400,89 EUR.
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1.2 ODHODKI
Odhodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:
➢ tekoče odhodke,
➢ tekoče transfere,
➢ investicijske odhodke,
➢ investicijske transfere.
Tabela 3: Primerjava odhodkov
Rebalans 2021
1.301.708
1.927.184
1.472.945
120.100
4.821.938

Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Skupaj
Vir: lasten

v EUR
Veljavni
Indeks
proračun 2021
(rebalans/veljavni)
1.096.429
105,7
2.143.170
89,9
1.203.100
122,4
118.600
101,3
4.561.298
105,7

Slika 3: Primerjava odhodkov v veljavnem proračunu in predlaganem rebalansu za leto 2021
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Vir: Lasten
Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se odhodki v predlaganem rebalansu povečujejo
za 5,7% oziroma 260.639 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2021.
1.2.1 Tekoči odhodki
Tekoči odhodki zajemajo plače in druge izdatke zaposlenih v občinski upravi, prispevke
delodajalcev za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in sredstva
izločena v rezerve.
Tekoči odhodki se povečujejo za 18,7 % in sicer iz naslova:
➢
➢
➢
➢
➢

plače in drugi izdatki zaposlenim: +6.396 EUR
prispevki delodajalcev in za socialno varnost: +1.067 EUR
izdatki za blago in storitve: +192.816 EUR
plačilo domačih obresti 0 EUR
rezerve +5.000 EUR
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400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

271.185 €

V rebalansu smo upoštevala vse spremembe, ki so nastale po sprejemu Proračuna 2021, kot
so dvig minimalne plače, višina regresa, napredovanja v letu 2021 ter uskladili znesek za
izplačilo redno delovne uspešnosti, ki jo moramo izplačati po zakonu. Dodatno smo planirali
sredstva za izplačilo dodatka po 39. členu KPJS, ki ga dobimo refundiran s strani Ministrstva
za finance in je planiran tudi na prihodkovni strani.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

44.145 €

V rebalansu smo upoštevala vse spremembe, ki so nastale po sprejemu Proračuna 2021, kot
so dvig premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kjer je prišlo do
spremembe v mesecu januarju. Skladno z povečanjem plač, pa se povečujejo tudi prispevki.
941.472 €

402 Izdatki za blago in storitve

Na izdatkih za blago in storitve je prišlo do povečanja v višini 192.816 EUR, in sicer se je za
202.826 EUR povečalo tekoče vzdrževanje drugih objektov (redno in zimsko vzdrževanje
cest). Ravno tako so se povečala sredstva, v višini 20.000 EUR, za geodetske storitve
(komasacija zemljišč). Planiramo tudi dodatna sredstva za poplačilo električne energije,
kurilnega olja, vodo, zavarovanje in pisarniškega materiala, kajti glede na realizacijo
planiramo, da trenutna planirana sredstva ne bodo zadostovala.
32.448 €

409 Rezerve

Sredstva splošne proračunske rezervacije (8.947,84 EUR) so namenjene za naloge, ki niso
bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
1.2.1 Tekoči transferi
Tekoči transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere
neprofitnim organizacijam in ustanovam ter druge tekoče domače transfere in se v primerjavi
s veljavnim proračunom zmanjšujejo za 215.985 EUR.
Spremembe tekočih transferov se nanašajo na:
➢
➢
➢
➢

transferi posameznikom in gospodinjstvom: - 175.200 EUR
drugi tekoči domači transferi: -43.847 EUR
subvencije : +4.005 EUR
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 944 EUR
127.805 €

410 Subvencije

Premalo smo planirali subvencijo namenjeno subvencioniranju cen javnim podjetjem in drugim
izvajalcem gospodarskih javnih služb (97.182 EUR) ter subvencijo za razvoj malega
gospodarstva v višina 1.623,05 EUR.
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.263.300 €

Država je z Zakonom o razbremenitvi občin prevzela stroške subvencioniranja najemnin, zato
zmanjšujemo Subvencije stanarin za 140.000 EUR. Občinski svet je na svoji 11. redni seji
23.12.2021 sprejel sklep o cenah programov vrtca v Občini Borovnica, zato se konto plačilo
razlike zmanjša za 27.000 EUR. Za 5.000 EUR se povečujejo drugi transferi posameznikom,
in sicer bo za proračunsko postavko Športne počitnice za otroke, objavljen razpis in bodo
sredstva dana na podlagi prijave občanom. Ravno tako povečujemo sredstva za cepljenje
proti klopnemu meningoencifalitisu.
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412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

139.295 €

Zaradi spremembe zagotavljanja Športnih počitnic za otroke se zmanjšuje omenjeni konto za
2.000 EUR, povečujejo se sredstva za 444,96 EUR za financiranje političnih strank ter
zagotavljamo dodatna sredstva društvu, ki je saniralo steber.
413 Drugi tekoči domači transferi

396.784 €

Na podlagi Zakona o razbremenitvi občin je država prevzela plačilo Prispevka v ZZZS za
zdravstveno zavarovanje oseb, tako da zmanjšujemo sredstva za 36.934,96 EUR ter mrliške
oglede v višini 3.911,71 EUR. Zmanjšali so se tudi stroški socialnega varstva za starejše,
zaradi nižjega števila upravičencev, medtem ko se je socialno varstvo za invalide povečalo,
zaradi novih upravičencev.
3.2.3

Investicijski odhodki

Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev letu 2021 planiramo 1.472.945 EUR. Investicijski
odhodki se povečujejo za 22,4% oziroma za 269.845 EUR in sicer:
➢ nakup opreme: + 1.950 EUR
➢ nakup drugih osnovnih sredstev: +25.890 EUR
➢ novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: +202.995 EUR
➢ investicijsko vzdrževanje in obnove: +38.199 EUR
➢ nakup zemljišč in naravnih bogastev: +20.100 EUR
➢ študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija: - 19.289 EUR
Podrobnejša obrazložitev teh odhodkov je v posebnem delu proračuna, kjer so ti odhodki
ločeno prikazani po proračunskih postavkah.
3.2.4

Investicijski transferi

Investicijski transferi se povečujejo za 1.500 EUR oz. 1,3 %, in sicer se povečujejo investicijski
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam za 1.500 EUR.
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
92.600 €
Povečujejo se sredstva za nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme v višini 1.500,37
EUR, saj smo v lanskem letu prejeli več sredstev iz naslova požarne take, ki je namenski
prihodek.

2. OCENA PREDLAGANEGA REBALANSA
Iz navedenega predloga rebalansa proračuna Občine Borovnica lahko povzamemo, da bo
ustvarjen proračunski presežek (prihodki minus odhodki) v višini 63.333 EUR, tekoči presežek
(tekoči prihodki minus tekoči transferji) v višini 507.420 EUR, neto zadolževanje v višini –
159.437 EUR in sprememba na računu -96.104 EUR, ki bo pokrit iz ostanka sredstev iz
preteklega leta. Tako je doseženo, da je predlagani rebalans proračuna Občine Borovnica za
leto 2021 uravnotežen.
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Pregled sprememb pri predlogu rebalansa:

Skupaj prihodki
Davčni prihodki
Nedavčni
prihodki
Kapitalski
prihodki
Donacije
Transferni
prihodki
Skupaj odhodki
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski
odhodki
Investicijski
transferi

Rebalans 2021
4.885.271

Veljavni proračun 2021
4.487.465

Razlika
397.805

3.134.940

3.136.995

-2.055

601.371

602.534

-1.163

433.919
0

417.819
0

16.100
-

715.040
Rebalans 2021
4.821.938

330.117
Veljavni proračun 2021
4.561.298

384.923
Razlika
260.639

1.301.708
1.927.184

1.096.428
2.143.170

205.279
-215.985

1.472.945

1.203.100

269.845

120.100

118.600

1.500
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II. POSEBNI DEL REBALANSA
PRORAČUNA OBČINE
BOROVNICA
Z OBRAZLOŽITVAMI
ZA LETO
2021
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OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PREDLOGA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE
BOROVNICA ZA LETO 2021
Posebni del proračuna je pripravljen v skladu s predpisano programsko klasifikacijo in zajema
finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov: občinske uprave in posebej za
občinske organe: občinski svet, nadzorni odbor in župana.
A. Bilanca odhodkov
Predlagatelj finančnega načrta: 1000 – OBČINSKI SVET
01 – POLITIČNI SISTEM
01019001 – Dejavnost občinskega sveta
101001 – Stroški sej občinskega sveta
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planiramo dodatna sredstva za stroške kopiranja gradiva za občinski svet.

+200 EUR

101003 – Financiranje političnih strank
+444,96 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V marcu smo za NSi poravnali zaostalo obveznost za leto 2020, zagotoviti je potrebno sredstva
še za letošnjo obveznost.
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti
104002– Objava občinskih predpisov
-1.500 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po programu sej občinskega sveta ni predvidenih objav večjega obsega, zato sredstva ne
bodo potrebna.
Predlagatelj finančnega načrta: 3000 – ŽUPAN
01 – POLITIČNI SISTEM
01019003 – Dejavnost župana in podžupana
301001 – Plača župana
+109,42 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Uradnem listu RS, št. 88/2021 je bil objavljen Aneks k kolektivni pogodbe, kjer določa regres
v višini 1.050 EUR.
Predlagatelj finančnega načrta: 4000 – OBČINSKA UPRAVA
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA
06039001 – Administracija občinske uprave
406001 – Plača delavcev v občinski upravi
+7.317,72
EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V Uradnem listu RS, št. 88/2021 je bil objavljen Aneks k kolektivni pogodbi, kjer se določa
regres v višini 1.050 EUR, v januarju 2021 so se zvišale tudi premije kolektivnega dodatnega
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU. Na podlagi 39. člena KPJS povečujemo tudi konto Dodatki
za delo v posebnih pogojih, ki ga dobimo v celoti refundirane s strani Ministrstva za finance.
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Povečuje se tudi znesek osnovne plače, zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni
razred. V skladu z zakon usklajujemo tudi znesek sredstev namenjenih za izplačilo redne
delovne uspešnosti.
406002 –Materialni stroški občinske uprave
+2.950 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se povečujejo za plačevanje najema kopirnega stroja in stroškov kopiranja, nakup
licenc za program zoom in nakup opreme za spletno komuniciranje.
406010 –Strokovne podlage, lokacijske informacije
+6.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirano je premalo sredstev za izdelavo strokovnih mnenj, potrdil,…, ki jih izdeluje Kaliopa
d.d. in JP KPV d.o.o.
406011 –Naloge urbanista
+2.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Obseg del je večji kot je bil načrtovan zaradi povečanega interesa strank za gradnjo.
06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
406004 – Obratovalni stroški upravnih prostorov
+2.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V proračunu smo planirali premalo sredstev za komunalne stroške ter nabavo kurilnega olja v
novembru.
406008 – Nakup opreme
+1.700 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se povečujejo z namenom nakupa iztrošene računalniške opreme in dodatne opreme
za vzdrževanje javnih površin.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-13-0014 NAKUP OPREME
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
407001 – Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite
+380 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki smo planirani premalo sredstev, ker nismo vedeli kdaj bo izvršen priklop. Na tej
postavki do sedaj ni bilo planiranih sredstev za čiščenje ČN oz. prostorov CZ.
407009 – Nakup defibratorja
+250 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za nakup defibrilatorja smo pridobili ponudbo, ki pa je višja od ocenjene vrednosti, zato
postavko povečujemo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-17-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV
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07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
407005 – Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (
požarna taksa)
+1.500,37 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi višjega nakazila namenskih prihodkov, požarne takse v letu 2020, povečujemo sredstva
za nabavo opreme.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME
11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
11029003 – Zemljiške operacije
411011 – Komasacija zemljišč na Ljubljanskem barju
+ 20.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za postopek komasacije smo v proračunu za leto 2021 zagotovili 10.000 EUR oz. 1/3 stroškov.
Predvidevali smo namreč, da projekt ne bo zaključen v letošnjem letu. Glede na sam potek
projekta, bo celoten projekt zaključen že v letošnjem letu, zato moramo dodatno zagotoviti še
2/3 sredstev.
11049001 – Vzdrževanje in gradnja cest
411005 – Vzdrževanje in gradnja cest in druge gozdne infrastruktur (gozdne vlake) 281 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na postavki Vzdrževane in gradnja občinskih cest imamo planiranih 20.000,00 za tekoče
vzdrževanje gozdnih cest. Za ta znesek bo sklenjena tudi pogodba z izvajalcem. Iz te postavke
bomo poravnali pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest za leto 2020, zato postavko
povečujemo.
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
413003 – Tekoče vzdrževanje lokalnih cest
+145.300 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za dela v lanskem letu zato se predvidijo prerazporejena sredstva
za vzdrževanje v letu 2021. Načrtovana sredstva so bila prenizka glede na povprečno porabo
preteklih letih, sredstva se povečujejo tudi zaradi višjih cen izvajanja storitev izbranih
podizvajalcev JP KPV na javnem naročilu za leto 2021 in 2022.
413003 – Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin
12.163,98 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva so bila prenizka in ne zadoščajo za poravnavo zaključne situacije. Del
sredstev je namenjen morebitni izvedbi zimske službe v oktobru.
13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
413045 – Most Jele
-12.800 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila načrtovana za vzdrževanje dovoznih cest na most ob njegovi rekonstrukciji.
Ker je ta vezana na gradnjo ENP in premaknjena v leto 2022 sredstva niso potrebna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-16-0033 MOST JELE
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413053 – Javno polnilno mesto za električna vozila
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za plačilo elektrike v polnilnih postajah v letu 2021.

+246 EUR

413059 – Projektna dokumentacija cest
+2.577,16 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, saj smo del sredstev uporabili za izdelavo Baze
cestnih podatkov.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-18-0018 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA CEST
413062 –Obnova ceste Bistra
- 4.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Prostorske in projektne dokumentacije ne bomo izdelovali v tem letu, saj je bila na Občino
Vrhnika poslana pobuda za spremembo OPN-ja na tem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-19-0012 OBNOVA CESTE BISTRA
413068 – Obnova ceste na Dražici ( od Majerce do kolonce)
+105.053,13 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dodatna sredstva se namenjajo za poglobitev kolonce in razširitev ter ureditev križišča proti
Ohonici in Brezovici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-19-0023 OBNOVA CESTE NA DRAŽICI ( OD MAJERCE DO KOLONCE)
OB005-19-0023 OBNOVA CESTE NA DRAŽICI ( OD MAJERCE DO KOLONCE) 2.DEL
OB005-19-0023 OBNOVA CESTE NA DRAŽICI ( OD MAJERCE DO KOLONCE) 3 DEL
413071– Kolesarska Breg do Paka 33
+795 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za recenzija PZI KP Breg-Pako 33 v letu 2021 nismo planirali dovolj sredstev (skupno strošek
je 5.795)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-20-0003 KOLESARSKA BREG DO PAKA 33
413073 – Kolesarska povezava Borovnica- Breg
+24.889,18 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se povečujejo z namenom izgradnje kolesarske povezave ob Borovniščici
načrtovane jeseni 2021. Ob pripravi proračuna še niso bile znane ocenjene vrednosti odseka,
katere so bile potrjene v Investicijskem programu sprejetem februarja 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-20-0008 Kolesarska povezava Borovnica- Breg
413073 – Cesta na Pircev grič
-7.500 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sanacija ceste se bo izvedla sočasno ob rekonstrukciji državne ceste in kolesarske poti.
Preostala sredstva se namenjajo za sanacijo opornega zidu izven območja sanacije ceste.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-20-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
413075– Cesta Dol- Laze
+12.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo za asfaltiranje dela cestišča na Dolu (od Doljška do Čepona).
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-20-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
413077– Ureditev ceste Zalarjeva 31
+11.300 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena podiranju stavbe na Zalarjevi 31 in razširitvi dela cestišča.
13029003 – Urejanje cestnega prometa
413034 – Celostna prometna strategija
-14.046 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po sklepu Sveta za preventivo se sredstva namenjena izdelavi prometne študije ureditve
prometa okrog šole in centra Borovnice namenijo za ureditev dovozne ceste k šoli, prometni
ureditvi v okolici šole ter nakupu dveh merilnikov hitrosti »Vi vozite« z namenom varnejšega
dostopa otrok v šolo.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-15-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA
413069– Sofinanciranje avtobusnih prevozov
+240,90 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 smo plačali tri prevoze za občane ob sredah, ker takrat šolski avtobus ni vozil.
Zaradi tega je potrebno zagotoviti sredstva za še za dva predvidena prevoza ob sredah v času
šolskih počitnic.
413078

–

Ureditev

prometnega

in

parkirnega

režima

v
okolici
šole
50.546,00 EUR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena ureditvi dovozne ceste ob športnem parku, ureditvi dela parkirišča v
Liko coni, ureditvi parkirišča pred šolo in prometnega režima pri šoli in v njeni okolici, nakupu
2 merilnikov hitrosti »Vi vozite« ….
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-21-0002 UREDITEV PROMETNEGA IN PARKIRNEGA REŽIMA V OKOLICI ŠOLE
13029003 – Urejanje cestnega prometa
413010– Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave
+6.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva ne bodo zadoščala za plačilo omrežnine in porabe električne energije.

413019– Investicije v javno razsvetljavo
+52.148,31 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dodatna sredstva so načrtovana za izgradnjo javne razsvetljave na Dolu in javne razsvetljave
na kolesarski povezavi ob Borovniščici.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-20-0010 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO
14 – GOSPODARSTVO
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstvo
414007– Krajevna ekološka tržnica
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

21

+476,87 EUR

V letu 2021 nismo planirali stroška najema internetne povezave za WI-FI tržnica.
414013 – Razvoj malega gospodarstva
+ 1.623,05 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ena od v lanskem letu potrjenih podpor za malo gospodarstvo je bila izplačana v letu 2021,
česar nismo upoštevali pri načrtovanju proračun za 2021.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA
14039001 – Promocija občine
414005– Praznik Borovnic
-11.733,20 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi negotovosti glede razvoja epidemije COVID 19 in pozebe zgodnjih sort borovnic je letos
praznik odpovedan.
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVE DEDIŠČINE
15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
415001– Sanacija črnih odlagališč
+3.545 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Komunala opaža vedno več nepravilno odloženih odpadkov ob ekoloških otokih zato se stroški
povečujejo. Sredstva se namenjajo tudi za sanacijo stebra.
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
415029– Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije
+7.500 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Ob pripravi proračuna nismo planirali sredstev za pripravo projektne dokumentacije za
priključke na kanalizacijo na Lazih, Ljubljanski cesti in na Bregu.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-18-0005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE
415030– Sofinanciranje cen
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Načrtovana sredstva ne zadoščajo.

+2.382 EUR

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
415032– Sofinanciranje urejanje vodotokov
+8.500 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se namenjajo za delno ureditev odvodnjavanja pri drugi kolonci v Jelah.
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
16029003 – Prostorsko načrtovanje
416030– Območje Liko
-13.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
OPPN Liko-Struge bo obravnavan na seji občinskega sveta jeseni 2021, tako sredstva za
pripravo projektne dokumentacije ureditve območja niso potrebna.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO
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16039001 – Oskrba z vodo
416048 – Primarni vodovod Prušnica- VH Borovnica, sekundarno vodovodno omrežje Koti
2.200 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se povečujejo v skladu s sprejetim DIIP-om.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-20-0018 PRIMARNI VODOVOD PRUŠNICA- VH BOROVNICA, SEKUNDARNO
VODOVODNO OMREŽJE KOTI
16039003 – Objekt za rekreacijo
416047–Kolopark Borovnica
+5.335,35 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicija se zaradi dodatne parkovne ureditve okolice in postavitve dodatnega uličnega
pohištva povečuje s 47.137,58 € na 52.472,63 €, vendar se ob tem vložek občine zmanjša s
27.818 € na 17.811 € - razlika v dobro občina= 10.007 €
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-20-0016 KOLOPARK BOROVNICA
16039005 – Druge komunalne dejavnosti
416044 – Vzdrževanje urbane opreme
+1.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se potrebujejo za nakup raznega materiala potrebnega za vzdrževanje.
416046 – Tekoče vzdrževanje javnih površin
+5.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi vedno več površin, katera potrebujejo vzdrževanje načrtovana sredstva ne bodo
zadoščala.
16069002 – Nakup zemljišč
416014 – Nakup zemljišč
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V načrt razpolaganja smo uvrstili dodatna zemljišča za nakup.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-20-0012 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

+20.100 EUR

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO
17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
417007 – Subvencioniranje cepljenja meningoencefalitisa
+1.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2021 se je poravnalo subvencije tudi za odmerke prejete v zadnjih treh mesecih leta
2020, poleg tega je povpraševanje večje od zagotovljenih sredstev. Do konca leta je treba
zagotoviti dodatna sredstva za subvencioniranje še približno 100 odmerkov.
17079001 – Prispevek ZZZS za nezavarovane osebe
417004 – Prispevek ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine
-36.934,96 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Za plačilo prispevkov ZZZS za nezavarovane osebe, z letom 2021, ni več plačnica občine.
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17079002 – Mrliško ogledna služba
417005 – Mrliško ogledna služba
-3.911,71 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) se od 1.1.2021 dalje storitve
mrliško oglednih služb zagotavljajo iz državnega proračuna. Občina Borovnica je v 2021
poravnala storitve, ki so bile opravljene v novembru in decembru 2020, ostala sredstva po
bodo ostala neporabljena.
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
18029001 – Nepremična kulturna dediščina
418036 – Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta
-20.934,58 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški operacije se zaradi optimizacije zmanjšajo s 93.072,59 EUR na 81.127,91 EUR, pri
čemer se lastna sredstva zmanjšajo s 35.211,14 EUR na 34.876,25 oz. za 334,89 EUR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-20-0009 TEMATSKI PARK IN SPOMINSKA POT BOROVNIŠKEGA VIADUKTA
18039001 – Knjižničarstvo in založništvo
418005 – Cankarjeva knjižnica Vrhnika – najemnina
+ 4.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunom za leto 2021 se je zgotovilo sredstva za najem prostorov za knjižnico samo za
8 mesecev. Ker bo potreben najem za celo leto, je treba zagotoviti sredstva za dodatne 4
mesece.
18039005 – Drugi programi v kulturi
418039 – Obratovalni stroški Zalarjeva 19a
+1.500 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z nakupom in prevzemom objekta Tuš-Jurček je potrebno plačevati stroške komunale in
elektrike ter skleniti zavarovanje objekta.
18059001 – Program športa
418013 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov- Dom Dol
-530 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za dokumentacijo v letu 2021 ne bodo potrebna, zato omenjeno proračunsko
postavko zmanjšujemo.
418033 – Ureditev športnega parka
35.882,75 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Po prejemu ponudb načrtovana sredstva ne bodo zadoščala, zato je za izvedbo načrtovanih
del (zožanje tekaške steze, odstranitev obstoječega materiala, ureditev skoka v daljino,
postavitev robnikov, drenažni asfalt, tartan, humuziranje in zatravitev zunanjega oboda)
potrebno povečati načrtovana sredstva.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB005-19-0017 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA
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18059002 - Programi za mladino
418028 – Športne počitnice za otroke
+ 2.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Aktivne počitnice za osnovnošolske otroke bodo v letošnjem letu sofinancirane po principu
javnega poziva staršem, ki se jim bo subvencioniralo stroške do največ 6 EUR za dan
udeležbe, za največ 10 dni, za katerikoli program, kamor bodo otroka vključili. Predvidevamo,
da bo povpraševanje preseglo zagotovljenih 2.000 EUR, zato se zagotavlja dodatna sredstva.
19 – IZOBRAŽEVANJE
19029001 – Vrtci
419001 – Vrtec Borovnica- dejavnost
- 26.480 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski svet je na svoji 11. redni seji 23.12.2021 sprejel sklep o cenah programov vrtca v
Občini Borovnica, s katerim je subvencijo občine za 2. starostno skupino prepolovil. Zaradi
tega se obveznost občine do vrtca zniža za ocenjeno 27.000 EUR.
Aprila 2021 je občina poravnala zaostalo najemnino za oktober 2020, zato je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva za eno najemnino.
19069001 – Pomoči šolajočim
419012– Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj
-12.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunom za leto 2021 se je zagotovilo dodatna sredstva, ker se je predvidevalo, da bo
zaradi ukrepov zaradi COVID-19 na šolskem avtobusu omejitev števila otrok, zaradi česar bo
potrebno prevoze izvajati z dvema voziloma. Tak ukrep ni bil uveden, zato ta dodatna sredstva
niso potrebna.
419013– Povračilo staršem za prevoz otrok s posebnimi potrebami
-1.200 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S proračunom za leto 2021 se v času epidemije in zaprtje ustanov prevoz ni realiziral, zato
omenjeno postavko zmanjšujemo.
20 – SOCIALNO VARSTVO
20049002 – Socialno varstvo invalidov
420002 – Sofinanciranje bivanja invalidnih oseb v domovih
+8.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi spremembe števila upravičencev do sofinanciranja institucionalne oskrbe oseb s
posebnimi potrebami je treba zagotoviti dodatna sredstva.
20049003 – Socialno varstvo starih
420004 – Sofinanciranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih
- 8.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Število upravičencev do sofinanciranja domske oskrbe starejših se je znižalo, zato se
obveznosti občine v letu 2021 znižajo.
420005 – Dejavnost izvajanja pomoči na domu
- 7.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V prvem triletju je bilo število opravljenih ur storitve pomoči na domu zaradi ukrepov proti
COVID-19 nižje od predvidenih, zato se obveznost občine zniža.
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20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih
420008 – Subvencija tržnih najemnin
-140.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Konec leta 2020 je bil sprejet Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list št. 189/20), ki
določa, da sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev najemnega stanovanja
zagotavlja državni proračun, potrebna sredstva pa med letom zalagajo občinski proračuni.
Občine so dobila 23.03.2021 navodila št. 410-62/2021-1, da nastopajo kot posredniki oz .
agenti, zato evidentiranje le teh poteka samo na kontni skupini 14- terjatve do države ter 23.
Poslovni prihodki bodo tako evidentirani samo v bilanci stanja in ne več tudi v izkazu prihodkov
in odhodkov
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
420011 – Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva ( Karitas,
društvo paraplegikov, društvo slepih, gluhih in slabovidnih, ipd.) - razpis
-933,70 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na število točk, ki so jih vlagatelji prejeli na javnem razpisu za sofinanciranje programov
humanitarnih organizacij v letu 2021 in omejitev višine točke na največ 15 EUR, na razpisu
niso bila razdeljena vsa sredstva.
23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
23039001 – Splošna proračunska rezervacija
423003- Splošna proračunska rezervacija
+5.000 EUR
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Splošna proračunska rezervacija je namenjena pokrivanju tistih odhodkov, ki jih pri sestavi
proračuna ni bilo mogoče planirati oziroma ni bila znana višina odhodka. Sredstva splošne
proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
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III. NARČT RAZVOJNIH PROGRAMOV
PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA Z
OBRAZLOŽITVAMI ZA LETO 2021
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Z rebalansom proračuna za leto 2021 predlagamo spremembo tudi v Načrtu razvojnih
programov, ki so označeni pri obrazložitvi sprememb pri posameznih proračunskih postavkah.
Za leto 2021 pa se v Načrtu razvojnih programov spremeni:
OB005-13-0014 NAKUP OPREME
Sredstva namenjajo nakupu iztrošene računalniške opreme in dodatne opreme za vzdrževanje
javnih površin.
OB005-17-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV
Sredstva se namenjajo za nakup sodobnejšega defibrilatorja.

OB005-13-0028 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE OPREME
Sredstva za nakup opreme.

OB005-16-0033 MOST JELE
Sredstva za ureditev dovozne ceste niso potrebna, saj bo nov most narejen predvidoma v letu
2022..

OB005-19-0012 OBNOVA CESTE BISTRA
Umestitev obvozne ceste v Bistro je v fazi podane pobude Občini Vrhnika za spremembo OPNja.
OB005-19-0023 OBNOVA CESTE NA DRAŽICI ( OD MAJERCE DO KOLONCE)
OB005-19-0023 OBNOVA CESTE NA DRAŽICI ( OD MAJERCE DO KOLONCE) 2.DEL
OB005-19-0023 OBNOVA CESTE NA DRAŽICI ( OD MAJERCE DO KOLONCE) 3 DEL
Glede na stanje oziroma poškodbe glavne ceste skozi naselje Dražica v smeri proti Brezovici,
se planirana sredstva namenjajo sanaciji vozišča v dveh delih. Dela bodo obsegala razširitev
vozišča z utrditvijo in obnovo obstoječega asfalta proti kolonci.
V tretjem delu sanacije je načrtovana poglobitev podvoza pod železnico in ureditev križišča
proti Ohonici in Brezovici.

OB005-20-0003 KOLESARSKA BREG DO PAKA 33
Izdelana in v postopku recenzije je dokumentacija na ravni Projekta za izvedbo.
OB005-20-0008 KOLESARSKA POVEZAVA BOROVNICA- BREG
V letu 2021 bo verjetno, da bo prišlo do gradnje odseka kolesarske povezave med
mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulici in Ljubljanski cesti, ker izgradnja ne zahteva
rekonstrukcije državne ceste. V tem smislu so na postavki tudi načrtovana sredstva.
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OB005-20-0017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Spreminja se obseg načrtovanih del na Pirčevem griču in asfaltiranje dela ceste na Dolu (od
Doljška do Čepona).

OB005-15-0027 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA
Ne izvede se študija prometne ureditve.
OB005-21-0002 UREDITEV PROMETNEGA IN PARKIRNEGA REŽIMA V OKOLICI ŠOLE
Namen in cilj
Namen je urediti varno pot v šolo, tako za učence kateri hodijo peš kot za tiste, ki jih pripeljejo.
Stanje projekta
Na podlagi sklepov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je potrebno dodatno
urediti parkirišče v Liku. Na to parkirišče bo vozil šolski avtobus in starši. Namenjeno bo tudi
parkiranju učiteljev. Urediti je potrebno tudi dovozno cesto do parkirišča za šolo. Pred šolo je
potrebno zapreti del parkirišča in prehod mimo telovadnice. Za povečanje pešcev izven
območja šole je potrebno kupiti dve tabli Vi vozite.
OB005-20-0010 INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO
Ureditev javne razsvetljave na Lazih.
OB005-16-0007 RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA
Namen in cilj
Namen in cilj tega projekta je priprava dokumentov v zvezi z razvojem malega gospodarstva
v Občini Borovnica ter zagotavljanje finančnih in drugih podpor za razvoj podjetništva in
malega gospodarstva, vključno z obrtjo in sobodajalstvom, v občini.
Stanje projekta
Projekt je aktiven.
OB005-18-0005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KANALIZACIJE
Dodatna projektna dokumentacija za odseke kjer kanalizacijskih priključkov še ni.
OB005-16-0035 OBMOČJE LIKO
Namen in cilj tega projekta je ureditev območja Liko.
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OB005-20-0018 PRIMARNI VODOVOD PRUŠNICA- VH BOROVNICA, SEKUNDARNO
VODOVODNO OMREŽJE KOTI
Namen in cilj
Namen in cilj tega projekta je zgraditi javno vodovodno omrežje za naselja Brezovica,
Zabočevo, Niževec in Dražica in sekundarno povezavo do vodohrana Borovnica.
Stanje projekta
V izvajanju. Izdelana je idejna zasnova 1. faze ki je usklajena z vodovodnim odborom.
OB005-20-0016 KOLOPARK BOROVNICA
Sprememba vira sofinanciranja.
OB005-20-0012 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ

OB005-19-0017 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA
V športnem parku se načrtuje v letu 2021 izvedbo novega oboda steze, drenažnega asfalta
in tartanske prevleke. Pridobljena so sredstva Fundacije za šport, projekt je prijavljen tudi na
razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
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NAČRT RAVNANJA
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
OBČINE BOROVNICA
ZA LETO 2020
– I. SPREMEMBA
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Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.
11/18, 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS,
št. 31/18) in Statuta občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na
___. redni seji dne ____________ sprejel

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
BOROVNICA ZA LETO 2021 –
REBALANS I
NARČT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM – STAVBNA
ZEMLJIŠČA
ZA
P.
ŠT.

P1

P2

P3

P4

P5

PARCELNA
ŠTEVILKA
IN
KATASTRS
KA OBČINA

3288/4 k.o.
2004
Borovnica
1714/14 k.o.
2006
Zabočevo
3291/6,
2598/17,
2598/5,
2598/16 in
2598/9 vse
k.o. 2004
Borovnica
825/5 k.o
2005 Breg

3266/19,
3266/20,
3266/21,
2495/6,
3268/9.
2495/4,
2485/16,
2485/17,
2495/6,
3286/9,
2495/4,
2485/16,
2485/17,
3266/19,
2993/6,
3266/20,
3266/21 in

OKVIRNA
VELIKOST
OZ.
PREDVIDE
NA
POVRŠINA
m2
240

VRSTA
NEPRE
M.

OREINT.
VREDENO
ST
(v EUR)

PREDVIDENA
METODA
EKONOMSKA
RAZPOLAGAN UTEMELJENO
JA
ST

zemljišč
e

2.500,00

Neposredna
pogodba

Zemljišče, ki se
nahaja na Dolu.

528

zemljišč
e

7.000,00

Neposredna
pogodba

73, 77, 215,
249, 40

zemljišč
a

1.000,00

Menjalna
pogodba

216

zemljišč
e

391, 638,
40, 153,
280,
392, 415, 27
153, 280,
392,
415, 27,
391, 346,
638,
40, 478

zemljišč
a

Zemljišče, ki se
nahaja na Cesti
pod goro.
Zamenjava
zemljišč, ki so v
lasti
občine
Borovnica
za
zemljišče, kjer
poteka cesta v
Mavčevi dolini.
Uskladitev
zemljiško
knjižnega
stanja.
Zemljišča bomo
zamenjali
za
zemljišča, kjer
poteka
cesta
proti Peklu in
cesta
v
Ohonico

2.000,00

Pogodba o
priznanju
lastninske
pravice
Menjalna
pogodba

P6

P7

2993/9 2004
k.o.
Borovnica
1490/4 k.o.
2004
Borovnica
3289/18 k.o.
2004
Borovnica
Prihodki od
prodaje
stavbnih
zemljišč

ZAP
. ŠT.

PARCELNA
ŠTEVILKA IN
KATASTRSK
A OBČINA

O1

1581/53 k.o.
2006
Zabočevo
1717/14 k.o.
2006
Zabočevo

O2

O3

O4

O5

272/4 k.o.
2006
Zabočevo
267/9 k.o.
2006
Zabočevo
10/6, 10/4 in
10/5 vse k.o.
2004
Borovnica

100

80

72/722100

zemljišč
e

1.000,00

zemljišč
e

1.600,00

Kupoprodajna
pogodba
Kupoprodajno
pogodba

Prodaja
zemljišča
Bistri.
Podaja
zemljišča
Lazah.

v
na

+15.100,00

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA
OKVIRNA
VRSTA
OREINTACIJSK
VELIKOST
NEPREMIČNIN
A VREDNOST
OZ.
E
(v EUR)
PREDVIDEN
A POVRŠINA
(v m2)
54
zemljišče
1.100,00

158

zemljišče

1.200,00

84

zemljišče

1.800,00

23

zemljišče

500,00

55, 313,74

zemljišče

+ 7 .000,00

O6

1212/2 k.o.
2006
Zabočevo

7

zemljišče

200,00

O7

1150/5 k.o.
2006
Zabočevo

81

zemljišče

3.500,00

2

EKOMSKA
UTEMELJENOS
T

Odkup zemljišča,
kjer poteka cesta
na Jele.
Odkup zemljišča,
katerega bomo
potrebovali
za
kolesarsko
povezavo Breg –
Pako.
Odkup zemljišča
v
Zabočevem,
kjer poteka cesta.
Odkup zemljišča
v
Zabočevem,
kjer poteka cesta.
Odkup
solastniškega
deleža 84% od
Župnije
Borovnica.
Z
župnijo smo se
dogovorili,
da
zemljišče prodajo
po
ceni
66
EUR/m2
zemljišča.
Odkup
dela
zemljišča
na
Dražici
za
potrebe
širitve
ceste.
Odkup zemljišča
na Dražici za
potrebe
širitve
ceste.

O8

463/18 in
452/7 obe k.o.
2004
Borovnica

565, 121

zemljišče

3

4.000,00

Pridobitev
zemljišč,
kjer
poteka
JP
416281
ob
Borovniščici.

PRILOGA 1
TABELA INVESTICIJ V PRORAČUNU 2021
Konto

PP

Opis

1

2

3

4200

Nakup zgradb in prostorov

225.540,80

418034 Ureditev knjižnice

4202

225.540,80

Nakup opreme

17.350,00

406008 Nakup opreme

9.100,00

407001 Opremljanje in organiziranje enot in služb civilne zaščite

2.000,00

407009 Nakup defibrilatorjev

2.750,00

416039 Nakup igral

1.500,00

417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

4203

2.000,00

Nakup drugih osnovnih sredstev

29.564,04

413073 Kolesarska povezava Borovnica – Breg

3.024,84

413078 Ureditev prometnega in parkirnega režima v okolici šole

4204

10.900,00

416047 Kolopark Borovnica

9.052,40

418036 Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta

6.586,80

Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

7.000,00

413019 Investicije v javno razsvetljavo

75.148,31

413045 Most Jele

2.200,00

413065 Dograditev pločnika na Gradišnikovi

6.600,00
93.000,00

413073 Kolesarska povezava Borovnica – Breg

141.527,45

413074 Cesta na Pircev grič

7.000,00

413075 Cesta Dol- Laze

12.000,00

413076 Cesta Dol-Logor

36.000,00

413078 Ureditev prometnega in parkirnega režima v okolici šole

11.000,00

415004 Ureditev ekoloških otokov

5.000,00

415018 Kanalizacija Cesta pod goro

3.466,54

416047 Kolopark Borovnica

37.073,38

417002 Investicije v Zdravstveno postajo Borovnica

7.000,00

418033 Ureditev športnega parka

90.782,75

418036 Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta

33.611,88

Investicijsko vzdrževanje in obnove

180.709,09

413019 Investicije v javno razsvetljavo

12.011,00

413068 Obnova ceste na Dražici (od Majerce do kolonce)

84.855,51

413078 Ureditev prometnega in parkirnega režima v okolici šole

28.146,00

415026 Investicije in inv.vzdrževanje CČN in vakuumske postaje

13.000,00

415029 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije

5.000,00

416011 Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj

4.000,00

416033 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja

8.000,00

416037 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice
416045 Vzdrževanje vaškega vodovoda Brezovica pri Borovnici

4206

568.410,31

413017 Obnova avtobusnih postajališč

413068 Obnova ceste na Dražici (od Majerce do kolonce)

4205

Rebalans I
2021
4

18.000,00
7.696,58

Nakup zemljišč in naravnih bogastev
4

229.059,20

413022 Kolovoz ob Borovniščici

7.000,00

416014 Nakup zemljišč

97.600,00

418034 Ureditev knjižnice

4207

124.459,20

Nakup nematerialnega premoženja

2.370,00

406008 Nakup opreme

4208

2.370,00

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring

219.941,49

413004 Brv čez Borovniščico

8.232,20

413019 Investicije v javno razsvetljavo

2.989,00

413025 Most čez Borovniščico v Borovnici - železniška postaja

2.000,00

413045 Most Jele

19.032,00

413059 Projektna dokumentacija cest

7.577,16

413062 Obvozna cesta Bistra

1.000,00

413068 Obnova ceste na Dražici (od Majerce do kolonce)

8.379,12

413070 Kolesarska Pako 33 do meje z Občino Brezovica

8.296,00

413071 Kolesarska Breg do Pako 33

5.795,00

413073 Kolesarska povezava Borovnica – Breg

9.688,59

413078 Ureditev prometnega in parkirnega režima v okolici šole

500,00

414019 Promocija občine in turistične ponudbe

650,00

415006 Kanalizacija Mikuževa ulica in Ulica bratov Mivšek

7.000,00

415029 Investicije in investicijsko vzdrževanje kanalizacije

7.500,00

415036 Protipoplavna ureditev vodotoka Malence

11.000,00

416001 Občinski prostorski načrt (OPN), občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)

10.000,00

416030 Območje Liko

2.000,00

416031 Centralni vodovodi

15.000,00

416045 Vzdrževanje vaškega vodovoda Brezovica pri Borovnici

303,42

416047 Kolopark Borovnica

1.799,00

416048 Primarni vodovod Prušnica – VH Borovnica, sekundarno vodovodno omrežje Koti
418023 Igrišče Dol

51.200,00
8.000,00

418033 Ureditev športnega parka

500,00

418034 Ureditev knjižnice

20.000,00

418035 Športna dvorana

10.000,00

418036 Tematski park in spominska pot Borovniškega viadukta

1.500,00

1.472.944,93

5

PRILOGA 2ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI
PK

Opis

REBALANS I 2021

.
01

4.885.270,59
92.449,18

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

1.640,00

0203

Fiskalni nadzor

4.730,90

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE

0401

Kadrovska uprava

0403

Druge skupne administrativne službe

55.000,00

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

428.356,37

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603

Dejavnost občinske uprave

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

155.159,59

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.890,00

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

1104

Gozdarstvo

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

9.358,87

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

12.656,80

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603

Komunalna dejavnost

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

1706

Preventivni programi zdravstvenega varstva

3.000,00

1707

Drugi programi na področju zdravstva

7.153,33

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

92.449,18

6.370,90

55.620,00
620,00

5.200,00
423.156,37

155.159,59

2.890,00

77.281,00
50.000,00
7.000,00
20.281,00

996.550,09
996.550,09

22.015,67

238.530,74
194.793,54
43.737,20

414.622,14
12.000,00
251.773,14
22.249,00
128.600,00

33.427,25
23.273,92

767.571,76

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

75.138,01

1803

Programi v kulturi

1804

Podpora posebnim skupinam

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

1906

Pomoči šolajočim

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201

Servisiranje javnega dolga

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2303

Splošna proračunska rezervacija

517.936,00
6.000,00
168.497,75

1.318.300,00
1.121.690,00
139.810,00
56.800,00

169.386,30
22.000,00
147.386,30

172.895,61
172.895,61

29.947,84
21.000,00
8.947,84

7

PRILOGA 3ODHODKI PO FUNKCIONALNI KALSIFIKACIJI
FK

Opis

Rebalans I 2021

01

JAVNA UPRAVA

893.239,90

011

Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja
finančnih in fiskalnih ter

487.249,83

013 Splošne zadeve

181.546,62

016 Druge dejavnosti javne uprave

51.547,84

017 Servisiranje javnega dolga
02

172.895,61

OBRAMBA

11.130,00

022 Civilna zaščita
03

11.130,00

JAVNI RED IN VARNOST

146.919,59

031 Policija

2.890,00

032 Protipožarna varnost

144.029,59

04

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

1.134.015,74

041

Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z
delom

042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov

9.358,87
77.281,00

045 Promet

875.621,18

047 Druge gospodarske dejavnosti

12.656,80

049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

159.097,89

05

194.793,54

VARSTVO OKOLJA

051 Zbiranje in ravnanje z odpadki

39.645,00

052 Ravnanje z odpadno vodo

146.148,54

053 Zmanjševanje onesnaževanja

9.000,00

8

06

STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

291.590,36

061 Stanovanjska dejavnost

22.249,00

062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

12.000,00

063 Oskrba z vodo

136.412,45

064 Cestna razsvetljava

120.928,91

07

ZDRAVSTVO

33.427,25

072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve

30.427,25

074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva
08

3.000,00

REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ,
DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ

780.458,06

081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije

164.497,75

082 Kulturne dejavnosti

593.074,01

084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
09

IZOBRAŽEVANJE

1.318.300,00

091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje
096 Podporne storitve pri izobraževanju
10

22.886,30

1.261.500,00
56.800,00

SOCIALNA VARNOST

177.500,00

101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb

46.000,00

104 Varstvo otrok in družine

22.000,00

107

Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih
kategorij prebivalstva

109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva

9

88.500,00
21.000,00

