
 

  

 

 

Številka: 410-0024/2017                                                 

 

 

OBČINA DOBREPOLJE 

OBČINSKI SVET 

 

ZADEVA: Predlog Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 z načrtom razvojnih 
programov za obdobje od 2018 do 2021 – 2. obravnava. 

NAMEN: Sprejem Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 z načrtom razvojnih 
programov za obdobje od 2018 do 2021 – 2 . obravnava s prilogami. 

PRAVNE PODLAGE: Statut Občine Dobrepolje, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o enotnem kontnem 
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodilo o 
pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, 
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredbo o funkcionalni 
klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in 
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih 
lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah  (uradno prečiščeno besedilo)  (ZJF), Zakon za 
uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin  
(ZUUJFO), Zakon o spremljanju državnih pomoči  (ZSDrP), Zakon o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo)  (ZLS). 

 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Dobrepolje 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Dobrepolje sprejme Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 z načrtom 
razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021 v 2. obravnavi s prilogami. 

 

 

 

 

O    B    Č    I    N    A           D    O    B    R    E    P    O    L    J    E 

 V idem 35,  1312 Videm -Dobrepol je  



 

  

OBRAZLOŽITEV ODLOKA 

 
1. UVOD 

 
1.1. Razlogi za sprejem odloka o proračunu (v nadaljevanju proračun) 

28. člen Zakona o javnih financah določa, da mora župan občine predložiti občinskemu svetu predlog 
občinskega proračuna za prihodnje leto v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru RS. 

Zakon tudi določa, da naj bi občinski svet sprejel proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. 
januarjem leta, za katerega se sprejema. Sprejeti proračun občini omogoča tekoče financiranje vseh nalog, ki jih 
občinam nalagajo veljavni predpisi in pravočasno pridobitev soglasja za investicije, ki se sofinancirajo ali iz 
državnega proračuna ali sredstev EU. 

1.2. Ocena stanja 

Župan v prvi obravnavi predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun v programski klasifikaciji skladno s 
Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega proračuna . 

Podlago za pripravo proračuna predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov in na podlagi zneska primerne 
porabe na prebivalca (povprečnine) tudi izračun primerne porabe občine ter prihodkov, ki pripadajo občini ter 
odstopljenega vira – t.im. glavarine (ugotovljenega deleža dohodnine oziroma drugih davkov na prebivalca, 
odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe. Primerna poraba občine se po zakonu o 
financiranju občin ugotovi na podlagi  razmerja med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v 
posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi; razmerja med površino 
posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca; razmerja med deležem prebivalcev 
občine, mlajših od 15 let, v celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1. januarja 
leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine; razmerja med deležem prebivalcev, starejših od 65 let, v 
celotnem prebivalstvu občine in povprečjem teh deležev v državi na dan 1.  januarja leta, v katerem se 
ugotavlja primerna poraba občine;  povprečnine in števila prebivalcev v občini. 

Primerna poraba naj bi predstavljala tisti obseg sredstev s katerimi bi občina lahko zagotovila izvajanje ustavnih 
in zakonskih nalog. Primerno porabo sestavljajo lastni prihodki, ki občini pripadajo na podlagi 6. in 7. člena ZFO,  
ter pripadajoči znesek drugih davkov, ki so prihodek proračuna RS in se odstopijo občini.  

Pri planiranju odhodkov se je upoštevalo kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračuna. 

Sredstva za investicije so planirana na podlagi sprejetih dokumentov identifikacije, sklenjenih pogodb in načrta 
razvojnih programov (v tega pa so vključeni le tisti projekti, za katere se predvideva tudi realizacija). 

1.3. Cilj sprejema odloka  

Osnovni cilj odloka je omogočiti občini tekoče financiranje vseh nalog, ki jih občinam nalagajo veljavni predpisi 
in pravočasno pridobitev soglasja za investicije, ki se sofinancirajo ali iz državnega proračuna ali sredstev EU ter 
s tem nemoteno delovanje lokalne samouprave. 

 
2. BESEDILO ODLOKA 

 

V odloku o proračunu so predvideni prihodki in odhodki proračuna razporejeni v bilanci prihodkov in odhodkov, 
računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja. V odloku so tudi določeni predvideni postopki 
izvrševanja proračuna, posebnosti razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine, obseg 
zadolževanja oz. finančnih poroštev občine in javnega sektorja. 

 

Besedilo členov: Kot priloga je priložen predlog Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 z 
načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021– 2 . obravnava. 


