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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.526.400

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.142.735

70 DAVČNI PRIHODKI 2.751.735

700 Davki na dohodek in dobiček 2.434.525

703 Davki na premoženje 195.210

704 Domači davki na blago in storitve 122.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 391.000

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 232.500

711 Takse in pristojbine 2.000

712 Globe in denarne kazni 1.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000

714 Drugi nedavčni prihodki 150.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 147.100

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 109.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 38.100

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.236.565

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 567.591

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstevproračuna Evropske unije 668.974 274.788

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.014.500

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/05, 60/07, 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-

9, 79/2009,14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10 in 40/2012-
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02-ZJU,

127/06-ZJZP,14/07-ZSPDPO,109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-
ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Ur.l. RS, št. 28/08) je 

Občinski svet Občine Dobrepolje na 14. redni seji, dne 21.12.2012 sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dobrepolje za leto 2013 določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
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C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 2013

VII. ZADOLŽEVANJE 700.000

50 ZADOLŽEVANJE 700.000

500 Domače zadolževanje 700.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0

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

-1.787.800

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) 700.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III) 2.488.100

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.787.800

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 2013

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 300

75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 300

750 Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov 300

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0

44 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

VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.) 300

40 TEKOČI ODHODKI 1.142.396 1.118.520

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 206.310

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 32.205

402 Izdatki za blago in storitve 632.250

403 Plačila domačih obresti 0

409 Rezerve 271.631

41 TEKOČI TRANSFERI 1.271.508

410 Subvencije 20.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 828.650

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 192.400

413 Drugi tekoči domači transferi 230.458

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.265.195

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.265.195

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 335.401

430 Investicijski transferi 0

431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki 307.300

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 28.101

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.) -2.488.100
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Po seb ni del pro ra ču na se stav lja fi nanč ni na črt ne po sred ne ga upo rab ni ka, ki je raz de ljen na na sled nje pro gram ske de le: po 
droč ja pro ra čun ske po ra be, glav ne pro gra me in pod pro gra me, pred pi sa no s pro gram sko kla si fi ka ci jo iz dat kov ob čin skih pro ra-
ču nov. Pro gram je raz de ljen na pro ra čun ske po stav ke, te pa na pod sku pi ne kon tov in kon te, do lo če ne s pred pi sa nim kont nim 
na čr tom.
Po seb ni del pro ra ču na do rav ni pro ra čun skih po stavk - kon tov in na črt raz voj nih pro gra mov sta pri lo gi k te mu od lo ku in se ob-
ja vi ta na splet ni stra ni Ob či ne Do bre po lje.
Na črt raz voj nih pro gra mov se stav lja jo pro jek ti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(iz vr še va nje pro ra ču na)

Pro ra čun se iz vr šu je na rav ni pro ra čun ske po stav ke – kon ta (PPK4).

4. člen
(na men ski pri hod ki in od hod ki pro ra ču na)

Po leg pre jem kov iz 43.čle na ZJF so na men ski pre jem ki tu di:
-  okolj ska da ja tev za one sna že va nje oko lja za ra di od va ja nja od pad nih vo da, ki se upo ra bi za do lo če ne in ve sti ci je s po droč ja 

od va ja nja od pad nih vo da,
-  okolj ska da ja tev za one sna že va nje oko lja za ra di od la ga nja od pad kov, ki se upo ra bi za do lo če ne in ve sti ci je s po droč ja od la ga-

nja od pad kov,
-  pri hod ki po žar ne tak se po 59. čle nu Za ko na o vars tvu pred po ža rom (Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 110/2002-ZGO-1, 

105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012),
-  pri hod ki od po de lje nih kon ce sij (na pod la gi Za ko na o div ja di in lovs tvu (ZDL ov-1), (Ur.l. RS, št. 16/2004, 120/2006 Odl.US: 

U-I-98/04, 17/2008),
-  pri stoj bi na za vzdr že va nje gozd nih cest.
Ne po rab lje ni na men ski pre jem ki se pre ne se jo v pro ra čun te ko če ga le ta, ra zen pri hod kov iz na slo va last ne de jav no sti ne po sred-
nih pro ra čun skih upo rab ni kov.

5. člen
(pre raz po re ja nje pra vic po ra be)

Os no va za pre raz po re ja nje pra vic po ra be je zad nji spre je ti pro ra čun, spre mem be pro ra ču na ali re ba lans pro ra ču na.
Raz po re ja nje sred stev med bi lan co pri hod kov in od hod kov, ra ču nom fi nanč nih ter ja tev in na ložb in ra ču nom fi nan ci ra nja ni 
do vo lje no.
Če se v te ku iz vr še va nja pro ra ču na ugo to vi, da so po treb na do dat na de la ali sto ri tve, ki jih ob spre je ma nju pro ra ču na ni bi lo 
mo go če pred vi de ti, so pa nuj na za iz vr še va nje pred pi sov ali za iz vr ši tev sto ri tev, se do dat ni od hod ki po rav na jo s sreds tvi dru gih 
po stavk po sa mez ne ga po droč ja pro ra ču na.
O pre raz po re di tvah pra vic po ra be v po seb nem de lu pro ra ču na med po droč ji in glav ni mi pro gra mi v ok vi ru po sa mez ne ga po droč-
ja, do lo če ni mi v bi lan ci od hod kov, če s tem ni bis tve no ogro že no iz va ja nje na log na po sa mez nem po droč ju, za ka te ra so bi la 
za go tov lje na sreds tva z ob čin skim pro ra ču nom, od lo ča žu pan in si cer: na po droč ju vseh vrst in ve sti cij in vzdr že va nju cest do 
vi ši ne 30.000 EUR, na os ta lih po droč jih pa do vi ši ne 15.000 EUR ali do vi ši ne 20% iz ho dišč ne vred no sti pro ra čun ske po stav ke 
v skla du z 22. čle nom Za ko na o iz vr še va nju pro ra ču nov Re pub li ke Slo ve ni je za le ti 2012 in 2013 (ZIPRS1213).
Žu pan od lo ča tu di o od prt ju no ve ga šti ri mest ne ga kon ta v ok vi ru pro ra čun ske po stav ke, če je to po treb no za iz ved bo pra vil ne 
knji go vod ske evi den ce. Šest mest ne pod kon te pa do lo ča ra ču no vod ska služ ba gle de na vse bi no po slov ne ga do god ka in pred-
pi sa ne ga kont ne ga na čr ta.
Pre raz po re di tev pra vi ce po ra be iz če tr te ga od stav ka te ga čle na in od prt je no ve ga kon ta iz pe te ga od stav ka te ga čle na, žu pan 
odo bri s pi snim skle pom iz ka te re ga je raz vid no, na ka te ri pro ra čun ski po stav ki in kon tu se pra vi ca po ra be po ve ču je in na ka te-
rih se zmanj šu je, ta ko da os ta ne pro ra čun urav no te žen, ozi ro ma na ka te ri pro ra čun ski po stav ki se od pi ra nov kon to.
Žu pan dva krat let no po ro ča ob čin ske mu sve tu o iz ve de nih pre raz po re di tvah. Pr vič po ro ča v ok vi ru po ro či la o iz vr še va nju pro-
ra ču na za pr vo pol let je, dru gič pa v ok vi ru za ključ ne ga ra ču na, ko ob čin ske mu sve tu po ro ča o ve ljav nem pro ra ču nu in nje go vi 
rea li za ci ji.
Med le tom pris pe la pro ra čun ska sreds tva za do lo čen na men, se lah ko po ra bi jo za na men, za ka te re ga so bi la pre je ta.
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6. člen
(naj več ji do vo lje ni ob seg prev ze tih ob vez no sti v bre me  

pro ra ču nov pri hod njih let)

Ne po sred ni pro ra čun ski upo rab nik lah ko v te ko čem le tu za in ve sti cij ske od hod ke in in ve sti cij ske trans fe re raz pi še jav no na ro-
či lo za ce lot no vred nost več let ne ga pro jek ta, ki je vklju čen v na črt raz voj nih pro gra mov, če so zanj na čr to va ne pra vi ce po ra be 
na po stav ki pro ra ču na za te ko če le to. V raz pi snih po go jih jav ne ga na ro či la se mo ra jo opre de li ti po go ji za skle ni tev po god be na 
na čin iz na sled nje ga od stav ka.
Skup ni ob seg prev ze tih ob vez no sti ne po sred ne ga upo rab ni ka, ki bo do za pad le v pla či lo v pri hod njih le tih za in ve sti cij ske od-
hod ke in in ve sti cij ske trans fe re ne sme pre se ga ti 70% pra vic po ra be v spre je tem fi nanč nem na čr tu ne po sred ne ga upo rab ni ka, 
od te ga:
-  v le tu 2014 do vi ši ne 80% na ve de nih pra vic po ra be,
-  v os ta lih pri hod njih le tih pa 10% na ve de nih pra vic po ra be.
Skup ni ob seg prev ze tih ob vez no sti ne po sred ne ga upo rab ni ka, ki bo do za pad le v pla či lo v pri hod njih le tih za bla go in sto ri tve in 
za te ko če trans fe re, ne sme pre se ga ti 30% ob se ga pra vic po ra be v spre je tem fi nanč nem na čr tu ne po sred ne ga upo rab ni ka.
Ome ji tve iz dru ge ga in tret je ga od stav ka te ga čle na ne ve lja jo za prev ze ma nje ob vez no sti z na jem ni mi in za kup ni mi po god ba mi, 
ra zen če na pod la gi teh po godb last nin ska pra vi ca prei de ozi ro ma lah ko prei de iz na je mo da jal ca na pre jem ni ka in za prev ze-
ma nje ob vez no sti za do ba vo elek tri ke, te le fo na, vo de, ko mu nal nih sto ri tev in dru gih sto ri tev, po treb nih za ope ra tiv no de lo va nje 
ne po sred nih pro ra čun skih upo rab ni kov.
Prev ze te ob vez no sti se na čr tu je jo v fi nanč nem na čr tu ne po sred ne ga upo rab ni ka in na čr tu raz voj nih pro gra mov.

7. člen
(spre mi nja nje na čr ta raz voj nih pro gra mov)

Pred stoj nik ne po sred ne ga upo rab ni ka (žu pan) lah ko spre mi nja vred nost pro jek tov v na čr tu raz voj nih pro gra mov do 20% nji ho-
ve vred no sti. Pro jek te, ka te rih vred nost se spre me ni za več kot 20% mo ra pred hod no po tr di ti ob čin ski svet.

8. člen
(pro ra čun ski skla di)

Pro ra čun ski sklad je pro ra čun ska re zer va, ob li ko va na po ZJF.
Pro ra čun ska re zer va se v le tu 2013 ob li ku je v vi ši ni 4.200 EUR.
O upo ra bi sred stev pro ra čun ske re zer ve ob či ne za na me ne iz dru ge ga od stav ka 49. čle na Za ko na o jav nih fi nan cah do vi ši ne 
7.000 EUR za po sa me zen na men, od lo ča žu pan in o upo ra bi sred stev ob ve sti ob čin ski svet.

9. člen
(splo šna pro ra čun ska re zer va ci ja)

V pro ra ču nu se del pred vi de nih pro ra čun skih pre jem kov vna prej ne raz po re di, am pak za dr ži kot splo šna pro ra čun ska re zer va-
ci ja, ki se v pro ra ču nu po se bej iz ka zu je.
Sreds tva splo šne pro ra čun ske re zer va ci je se do de lju je jo:
-  za na lo ge, ki so neod lož lji ve in za ka te re v pro ra ču nu ni so za go tov lje na sreds tva in ki po svo ji vse bi ni so di jo v jav no po ra bo na 

rav ni ob či ne in
-  za na lo ge, za ka te re se med le tom iz ka že, da v pro ra ču nu za nje ni so bi la za go tov lje na sreds tva v za dost nem ob se gu, ki jih pri 

pri pra vi pro ra ču na ni bi lo mo go če na čr to va ti.
Po rab lje na sreds tva splo šne pro ra čun ske re zer va ci je se raz po re di jo pri upo rab ni kih na po stav ko, na ka te ro se na na ša jo, če 
tak šne po stav ke ni, pa se za nje od pre no va po stav ka.
O upo ra bi sred stev splo šne pro ra čun ske re zer va ci je ob čin ske ga pro ra ču na od lo ča žu pan.

10. člen

Upo rab ni ki sred stev ob čin ske ga pro ra ču na (v na dalj njem be se di lu: upo rab ni ki) so dolž ni upo rab lja ti sreds tva ob čin ske ga pro ra-
ču na le za na me ne, ki so opre de lje ni v po seb nem de lu ob čin ske ga pro ra ču na, ki je se stav ni del te ga od lo ka.
Upo rab ni ki ne sme jo prev ze ma ti na ra čun ob čin ske ga pro ra ču na ob vez no sti, ki bi pre se gle z ob čin skim pro ra ču nom do lo če na 
sreds tva za po sa mez ne na me ne.
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Upo rab ni ki so dolž ni ob čin ski upra vi pred lo ži ti fi nanč ne na črt za na sled nje pro ra čun sko ob dob je do 31. ok to bra te ko če ga le ta 
in po ro či lo o po ra bi pro ra čun skih sred stev za pre te klo le to do 1. mar ca.

11. člen

Sreds tva za oprav lja nje na log na po sa mez nih po droč jih de jav no sti se za go tav lja jo v skla du s pred pi si, ki ure ja jo po sa mez no 
po droč je.
Po ra ba sred stev za oprav lja nje na log na po sa mez nih po droč jih se do go vo ri s po god bo v pi sni ob li ki. Sreds tva za po sa mez no 
na lo go se iz pla ča jo na pod la gi obra ču na za iz vr še no na lo go, iz stav lje ne ga ra ču na, zah tev ka ozi ro ma skle pa žu pa na.
Pro ra čun ski upo rab ni ki mo ra jo za na ba vo opre me, in ve sti cij ska in vzdr že val na de la, dru ge sto ri tve in sub ven ci je skle ni ti po god-
bo z iz va jal cem ozi ro ma upo rab ni kom sto ri tve v skla du z za ko nom, ki ure ja jav na na ro či la.
Vsak iz da tek iz pro ra ču na mo ra ime ti za pod la go ve ro do stoj no knji go vod sko li sti no s ka te ro se iz ka zu je ob vez nost za iz pla či lo. 
Pred iz pla či lom iz pro ra ču na mo ra jo vsa ko iz pla či lo pre ve ri ti in pi sno po tr di ti de lav ci ob čin ske upra ve – skrb ni ki pro ra čun skih 
po stavk, ki so za dol že ni za po sa mez na po droč ja iz vr še va nja pro ra ču na. Skrb ni ke pro ra čun skih po stavk s skle pom do lo či žu-
pan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

12. člen
(od pis dol gov)

Če so iz pol nje ni po go ji iz tret je ga od stav ka 77. čle na ZJF, lah ko žu pan dolž ni ku do vi ši ne 100 EUR od pi še ozi ro ma del no od pi še 
pla či lo dol ga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(ob seg za dol že va nja ob či ne)

Ob či na se bo za iz vr še va nje pro ra ču na le ta 2013 za dol ži la v vi ši ni 700.000,00 EUR.

14. člen
(ob seg za dol že va nja jav nih za vo dov in jav nih pod je tij ter iz da nih po ro štev ob či ne)

Ob seg po ro štev ob či ne za iz pol ni tev ob vez no sti jav nih za vo dov in jav nih pod je tij, ka te rih us ta no vi te lji ca je ob či na Do bre po lje, v 
le tu 2013 ne sme pre se či skup ne vi ši ne glav nic do naj več 8% rea li zi ra nih pri hod kov v le tu 2012. O da ja nju so gla sij k za dol že-
va nju jav nih pod je tij in jav nih za vo dov od lo ča žu pan.
Iz da na po roš tva se šte je jo v ob seg mož ne ga za dol že va nja ob či ne.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(za ča sno fi nan ci ra nje v le tu 2014)

V ob dob ju za ča sne ga fi nan ci ra nja Ob či ne Do bre po lje v le tu 2014, če bo za ča sno fi nan ci ra nje po treb no, se upo rab lja ta od lok 
in sklep o do lo či tvi za ča sne ga fi nan ci ra nja.

16. člen
(uve lja vi tev od lo ka)

Ta od lok zač ne ve lja ti na sled nji dan po ob ja vi v Urad nem li stu RS.

Šte vil ka: 410-0013/2012, da tum: Vi dem, 27.12.2012 
Ob či na Do bre po lje

Žu pan Ja nez Pa vlin, l.r.
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