Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/2020 z dne: 14.02.2020
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18) in 13. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/15)
je Občinski svet Občine Komenda na 9. seji, dne 13. 2. 2020 sprejel
ODLOK
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2020

1. člen
V odloku o proračunu Občine Komenda za leto 2020 (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št.
13/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
» V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni
kontov.
14
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Proračun leta 2020
7.084.822

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.341.812

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki 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 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

4.535.613
3.593.343
885.170
57.100
1.806.199
183.659
14.200
303.200
994.000
311.140
200.000
0
200.000
0
0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

543.010

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
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145.389
397.621
0
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.021.256

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv.transferi pravnim in fiz.osebam, ki niso pror.uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

2.212.172
382.445
60.895
1.713.832
17.000
38.000
2.822.382
52.800
1.635.080
258.080
876.422
3.932.257
3.932.257
54.445
17.000
37.445

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-1.936.434

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

Proračun leta 2020
0
0
0
0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0
0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Proračun leta 2020
14.597

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

14.597

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

14.597
594.377

55 ODPLAČILA DOLGA

594.377

550 Odplačila domačega dolga

594.377
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-2.516.214
-579.780

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

1.936.434

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

2.516.214

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 konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komenda (www.komenda.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V 4. členu se spremeni četrta točka, tako da se glasi:
»4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih
in nadomestilo za upravljanje državnih gozdov, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest.«
V 4. členu se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»6. prihodki iz naslova taks za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora ter
prihodki iz naslova lokacijske preveritve, ki se namenijo za financiranje nalog urejanja prostora.«
3. člen
V 7. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko uskladi naziv projekta zaradi prijave na razpise za sofinanciranje projekta iz državnih
oziroma evropskih sredstev.«
4. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah.
Neporabljena sredstva proračunske rezerve iz preteklih let se prenesejo v proračun za leto 2020.
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 8.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 € brez
DDV župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer
odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju
proračuna Občine Komenda za prvo polletje leta 2020 in v zaključnem računu proračuna Občine
Komenda za leto 2020.«
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v
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posamični vrednosti nad 50.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za
nepremičnine v posamični vrednosti do 50.000 €. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim
premoženjem.
V primeru spremenjenih prostorskih in drugih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine
Komenda, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Komenda,
sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem
občine, pri čemer skupna vrednost takih pravnih poslov, glede na vrsto ravnanja in vrsto
nepremičnega premoženja ne sme presegati 20 % vrednosti razpoložljivih sredstev iz zgoraj
navedenih načrtov ravnanja.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do
višine 500 €, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da
stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo
dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka
77. člena ZJF, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ
do skupne višine 10.000 €. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet v zaključnem računu
proračuna Občine Komenda za leto 2020.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne
presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz drugega odstavka tega
člena ne všteva.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 410-0018/2018-14
Komenda, dne 13. 2. 2020

Stanislav Poglajen, l.r.
Župan Občine Komenda
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