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OBČINSKI SVET
Številka: 900-009/2021
Datum: 04.11.2021
OBČINSKI SVET
OBČINE BOROVNICA
ZADEVA:

Predstavitev in splošna razprava

NAMEN:

Obravnava

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o javnih
financah - ZJF (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)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 15/21 – ZDUOP,
74/21 in 172/21), Statut Občine Borovnica (Uradni list RS, št.
67/16)
Bojan Čebela , Župan Občine Borovnica

PREDLAGATELJ:

GRADIVO PRIPRAVILA: Občinska uprava
POROČEVALEC:

PREDLOG SKLEPA

Bojan Čebela, župan
Dolores Dolenc, direktorica občinske uprave
Monika Remškar, računovodja
Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto
2022 se posreduje v 15 dnevno javno obravnavo.
OBRAZLOŽITEV:

Posredujemo vam Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022
Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 je pripravljen v skladu z
usmeritvami Ministrstva za finance, prav tako pa je usklajen z zakonodajo, ki predpisuje obliko
proračunov uporabnikov javnih sredstev. Pri pripravi Osnutka Odloka o proračunu Občine
Borovnica za leto 2022 smo upoštevali Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije s
strani Ministrstva za finance, Urada za makroekonomske analize in razvoj. Izhodišča za pripravo
proračuna so priloga obrazložitve.
Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je
uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in
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odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpolnitev metod spremljanja in
ocenjevanja izvajanja proračuna.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 je sestavljen iz splošnega dela,
posebnega dela in načrta razvojnih programov. Splošni del je sestavljen iz bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev ter računa financiranja. V splošnem delu je seštevek vseh
prihodkov in odhodkov Občine Borovnica. Posebni del proračuna je sestavljen v skladu s
predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Načrti razvojnih programov
odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov in državnih pomoči ter
drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka projekta. Načrt razvojnih
programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov proračunskih uporabnikov.
Pri planiranju so se upoštevale potrebe posameznih proračunskih uporabnikov, predvsem pa
finančne možnosti občinskega proračuna. Pri planiranju prihodkov smo postavke poskušali
planirati realno, kolikor je to možno, saj na veliko večino prihodkov ni možno vplivati. Na
odhodkovni strani so v planu proračuna najnujnejše naloge in investicije. Planirana je tudi
poraba namenskih prihodkov, ki jih je v primeru nerealizacije planiranih investicij potrebno
nakazati v državni proračun.
V besedilu Osnutka Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 smo upoštevali
zakonska določila Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin, Statuta Občine
Borovnica ter ostalih zakonov, ki opredeljujejo financiranje nalog občine.
V obrazložitvi, ki je priložena k gradivu, je obrazložen splošni del proračuna, posebni del
proračuna in načrt razvojnih programov.
Župan prilaga občinskemu svetu za obravnavo občinskega proračuna še letni program prodaje
občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter kadrovski načrt.
Postopek sprejemanja Odloka o proračunu je določen v Poslovniku občinskega sveta Občine
Borovnica v določbah od 77. do 82. člena:
1. Najprej osnutek/predlog proračuna predstavi župan ali pooblaščeni delavec občinske
uprave. o predstavitvi osnutka/predloga proračuna opravi občinski svet splošno razpravo.
Po končani splošni razpravi ima občinski svet dve možnosti:
o občinski svet sprejeme sklep, da se o osnutku/predlogu proračuna sprejme in se
ga posreduje v najmanj 15 dnevno javno obravnavo ali
o če občinski svet meni, da predlog proračuna ni ustrezen za javno razpravo,
sprejme stališča in predloge ter naloži županu, da v roku 7 dni predloži
občinskemu svetu popravljen osnutek/predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so
stališča in predlogi sveta v njem upoštevani.
2. V času javne obravnave obravnavajo osnutek/predlog proračuna delovna telesa
občinskega sveta ter javnost.
3. V 15 dneh po končani javni obravnavi o osnutku/predlogu proračuna pripravi župan
dopolnjen odlok o proračunu občine.
4. Na dopolnjen osnutek/predlog proračuna in odlok so amandmaji v pisni obliki tri dni pred
sejo sveta.
Pripravila:
Monika Remškar
Računovodja VII/2-2
Bojan Čebela
Župan
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