Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 5t. 9412007 - uradno prediSdeno besedilo, L4/20t0 in
84l20I0), 29. dlena Zakona o javnih financah (Uradnilist RS,5t. 11/2011- uradno predi5deno besedilo, tIllLI-ZDIUI2in
l4l20l3) in Statuta Obdine Bovec (Uradni list RS, !t. 7212006 in 89/2010) je Obdinski svet Obdine Bovec na svoji 11. redni

seji, dne 25.2.2016 sprejel

ODLOK O PRORACUNU OBCINE BOVEC

1.

ZA

LETO 2016

SPLOSNA DOLOCBA

ilen

7.

tem odlokom se za Obdino Bovec za leto 2016 dolodajo proradun, postopki izvrSevanja proraduna ter obseg zadolZevanja in
poroStev obdine in javnega seKorja na ravni obdine (v nadaljnjem besedilu: proradun).
S

2.

VISINA PRoRA.UNA
2.

ilen

V sploinem delu proraduna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Doloda se
v naslednjih zneskih:
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B, RACUN FINANENIH TERJATEV IN NALOZB
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C. RAEUN FINANCIRANJA
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Sestavni deli Odloka o proradunu Obcine Bovec za leto 2016 so:
Splo6ni del proracuna
Bilanca prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji
Raeun finaninih terjatev in naloZb

Raiun financiranja
Bilanca odhodkov - po proqramski klasifikaciii iavno financnih izdatkov
izdatki razporejeni po podroijih proraiunske porabe, glavnih programih in podprogramih
Nacrt razvojnih programov
Kadrovski nadrt
Letni naift pridobivanja in razpolaganja z nepremiinim in premiinim premo2eniem
se sprejema samostojno.

52.959,98
1.986.616,53

3.

POSTOPKI IZVRsEVANJA PRORA'UNA
7,

ilen

Proradun se izvrSuje na ravni proradunske postavke

4.

-

konta.

ilen

Namenski prihodki proraduna so poleg prihodkov, dolodenih v prvem stavku prvega odstavka 43. dlena in prvem
odstavku 80. dlena Zakona o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZF), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki poZarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaSditne in re5evalne
opreme v gasilskih enotah;
2, prihodkituristidne takse, ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev spodbujanja razvoja turizma;
3. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrievanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrievanje gozdnih cest;
4. prihodki iz naslova okoljske dajaWe za onesnaZevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaZevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
6. transferni prihodki iz drZavnega proraduna in proraduna Evropske unije za sofinanciranje posameznih projektov;
7. prihodki iz naslova koncesijske dajatve od posebnih iger na sredo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznej5ega
okolja in za turistidno infrastrukturo;
B. izvirni prihodki krajevnih skupnosti, ki se namenijo za financiranje izdatkov, predvidenih v finandnih nadrtih krajevnih
skupnosti;

9. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za gradnjo komunalne opreme;
10. prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastruKure, ki se namenijo za obnoviWene in
razSiriWene investicije v gospodarsko javno infrastruKuro;
11. prihodki iz naslova koncesijske dajaWe za trajnostno gospodaqenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov
varstva in vlaganj v naravne vire;
12. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za posek in prodajo lesa, ki se namenijo za izvajanje ukrepov za gradnjo
infrastrukture lokalnega pomena,
Prihodkiiz naslova okoljskih dajatev iz4.in 5. todke prejinjega odstavka se lahko porabijo za:
1. gradnjo infrastruKure, namenjene izvajanju obdinskih obveznih javnih sluZb varstva okolja v skladu z driavnimi
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varsWa okolja na podrodju di5denja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s
komunalnimiodpadki in odlaganja odpadkov, in
2, zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehnidnih, vzdrievalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za
izvajanje obveznih obdinskih gospodarskih javnih sluZb varstva okolja.
Namenska sredswa, ki niso porabljena v tekodem letu, razen sredstev, ki jih neposredni uporabnik doseZe z lastno
dejavnostjo, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5' ilen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proradun, spremembe proraduna ali rebalans proraduna.
Na predlog predlagateljev finandnih nadrtov neposrednega uporabnika Zupan odloda o prerazporeditvi pravic porabe
med posameznimi postavkami v okviru posameznega podrodja proradunske porabe v posebnem delu proraduna.

Zupan v mesecu septembru in konec leta z zakljudnim radunom poroda obdinskemu svetu o veljavnem proradunu za
leto 2016 in o njegovi realizaciji.

6.

ilen

Uporabniki sredstev proraduna so dolZni uporabljati dodeljena sredsWa le za namene, ki so opredeljeni v proradunu.
Zupan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proradunskem
porabniku, zadasno (s soglasjem obdinskega sveta pa dokondno) ustaviti financiranje posamezne proradunske postavke.
Uporabniki na radun obdinskega proraduna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale z obdinskim proradunom
dolodena sredsWa za posamezne namene.

7.

ilen

Uporabnik sredstev proraduna lahko v tekodem letu razpi5e javno narodilo za celotno vrednost projekta, ki je vkljuden v
nadft razvojnih programov, de so zanj Ze nadftovane pravice porabe na proradunskih postavkah v sprejetem proracunu
za tekode leto in predvidene obveznosti v nadrtu razvojnih programov za naslednja leta.
Novi projekti se uvrstijo v nadrt razvojnih programov na podlagi odlodiWe obdinskega sveta.
Zupan je pooblaSden za potrjevanje investicijske dokumentacije projektov, ki so uvrSdeni v nadft razvojnih programov.
Zupan lahko spremeni vrednost projektov v nadftu razvojnih programov katerih vrednost se spremeni do 20 o/o.

Projekti, za katere se zaradi prenosa pladil v tekode leto zakljudek financiranja prestavi iz predhodnega v tekode leto, se

uvrstijo v nadrt razvojnih programov na podlagi odlodiWe obdinskega sveta.

sredstva za opravljanje nalog na posameznih

;::;se

zagotavljajo v sktadu s predpisi, ki urejajo posamezno podrocje.

Poraba sredstev za opravljene naloge na posameznih podrodjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki, Sredstva za
posamezno nalogo se izpladajo na podlagi obraduna za izvrSeno nalogo, izstavljenega raduna, zahtevka oziroma sklepa
Zupana ali naloga za izpladilo, ki ga odobri iupan.

Vsi proradunski uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrZevalna dela, druge storitve in subvencije,
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z zakonom, ki ureja javna narodila.

f. ilen
Pravni posli krajevnih skupnosti, ki jih sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja iupana, so nidni. Ne glede
na dolodilo prej5njega odstavka lahko krajevna skupnost veljavno sklepa pravne posle in prevzema obveznosti brez
predhodnega soglasja Zupana, vendar le v okviru svoje dejavnosti in le do vi5ine sredstev, ki so za posamezne namene
zagotovljena v njenem finandnem nadrtu.
7O.

ilen

Sredstva proradunske rezerve obdine, ki deluje kot proradunski sklad, se lahko oblikujejo najved v vi5ini 1,5 Vo prejemkov
proraduna.
O uporabi sredstev proradunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. dlena ZJF odloda iupan in o tem obveSda
obdinski svet v okviru zakljudnega raduna proraduna.

4. POSEBNOSTI UPMVUANJA IN PRODAJE SWARNEGA IN FINANiNTEN PREMOZENJA OB.INE
77.

ilen

Zupan lahko doliniku do viSine 420,00 EUR odpiSe oziroma delno odpi5e pladilo dolga, de bi bili stroSki postopka
izterjave v nesorazmerju z vi5ino terjatve ali de se zaradi neizterljivosti premoienja dolZnika ugotovi, da terjawe
ni mogode izterlati. Kot dolgovi po tem dlenu se ne Stejejo dolgovi do obdine iz naslova obveznih dajatev.

5.

OBSEG ZADOLZEVANJA

IN POROsTEV OBEINE IN JAVNEGA SEKTORJA
72.

ilen

Obdina se lahko dolgorodno zadolli za izvedbo razvojnih programov, kijih potrdi obdinski svet. Pogodbe o dolgorodnem
zadolievanju se lahko podpiSe ob predhodnem pisnem soglasju ministrstva pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih
doloda zakon, ki ureja financiranje obdin.

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Obdina Bovec, se smejo zadolievati le
s soglasjem obdinskega sveta Obdine Bovec.
Ce se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrievanje proraduna ne more uravnovesiti, se obdina lahko
likvidnostno zadolii, vendar najved do viSine 5 o/o zadnjega sprejetega proraduna. Dolg iz tega naslova mora obdina

odpladati do konca proradunskega leta, to je do 31.12.2016,

6. PREHODNE IN KON.NE DOLO.BE
73.

ilen

V obdobju zadasnega financiranja Obdine Bovec v letu 2016, se uporablja ta odlok in sklep o doloditvi zadasnega financiranja.

Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Stevilka: 4IO-U2015-3
Datum: 25.2.20t6

