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1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 
in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. l. RS, št. 
79/99 in spremembe) in 17. ter 104. člena Statuta Občine Radovljica 
(DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 21. redni 
seji dne 21.6.2017 sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu  

Občine Radovljica za leto 2017 – rebalans I

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2017 (DN UO, št. 
220/16) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v nasle-
dnjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans I/2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 17.806.840,09

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.705.840,75

70 DAVČNI PRIHODKI 12.015.985,00

700 Davki na dohodek in dobiček 9.497.725,00

703 Davki na premoženje 2.170.560,00

704 Domači davki na blago in storitve 347.700,00

706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.689.855,75

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.089.985,57

711 Takse in pristojbine 20.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 39.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 83.700,00

714 Drugi nedavčni prihodki 1.457.170,18

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.721.057,78

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 200.000,00

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev 1.521.057,78

73 PREJETE DONACIJE 6.150,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 6.150,00

731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 373.791,56

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 332.170,29

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

iz sredstev proračuna Evropske unije 41.621,27

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                        20.858.488,27

40 TEKOČI ODHODKI 3.316.911,13

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.042.577,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 165.660,00

402 Izdatki za blago in storitve 1.937.874,63

403 Plačila domačih obresti 60.000,00

409 Rezerve 110.800,00

41 TEKOČI TRANSFERI 7.656.376,86

410 Subvencije 220.900,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.634.878,91

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 948.641,89

413 Drugi tekoči domači transferi 2.851.956,06

414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.448.336,78

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.448.336,78

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 436.863,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 

ki niso proračunski uporabniki 248.501,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 188.362,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -3.051.648,18

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans I/2017

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 10.055,11

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 10.055,11

750 Prejeta vračila danih posojil 7.200,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 2.855,11

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in 

drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 10.055,11

C. RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina/Podskupina kontov/Konto Rebalans I/2017

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.485.941,16

50 ZADOLŽEVANJE 2.485.941,16

500 Domače zadolževanje 2.485.941,16

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 572.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 572.000,00
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550 Odplačila domačega dolga 572.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 1.127.651,91

X. NETO ZADOLŽEVANJE 1.913.941,16

(VII.-VIII.) 

XI. NETO FINANCIRANJE 3.051.648,18

(VI.+VII.-VIII.-IX.)  

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 

PRETEKLEGA LETA 1.127.651,91

9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

                                                            
2. člen

(finančni načrti KS)

V 6. členu Odloka se doda nov drugi in tretji odstavek: 
Predsednik krajevne skupnosti ima pristojnosti odredbodajalca za 
sredstva v finančnem načrtu krajevne skupnosti. 
Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do 
višine 2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do višine 4.172,93 
EUR. Za ostale pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župa-
na, sicer so v skladu z zakonom nični.
Redni pravni posli so dela in naloge zajete v letnem finančnem planu 
delovanja krajevne skupnosti. Izredni pravni posli so dele in naloge, ki 
niso zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in 
so nastala kot posledica izrednih razmer.

3. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

V Odloku se spremeni drugi odstavek 7. člena, tako, da se glasi:
O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finanč-
nem načrtu neposrednih uporabnikov) v okviru področja in med podro-
čji proračunske porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, 
to je župan, v primeru ožjih delov občin pa predsednik sveta krajevne 
skupnosti. Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
prerazporeja pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje 

nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. Skupni obseg prerazpo-
reditev vseh neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% posebne-
ga dela proračuna. 

4. člen
(proračunski sklad)

V Odloku se spremeni drugi odstavek 11. člena, tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 110.454,33 EUR.
V Odloku se spremeni četrti odstavek 11. člena, tako, da se glasi:
Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave o upora-
bi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine iz 
drugega odstavka tega člena odloča župan in o tem pisno obvešča 
občinski svet. V drugih primerih porabe sredstev proračunskega skla-
da, ki presega navedeno višino, odloča občinski svet s posebnim 
odlokom.

5. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin)

V Odloku se spremeni 14. člena, tako, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in 
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev 
in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za prora-
čun leta 2017 lahko zadolži do višine 2.485.941,16 EUR.

6. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Ura-
dne objave in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
1.7.2017 dalje. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se 
objavi na spletni strani Občine Radovljica. 

Številka: 4101-0059/2016
Datum: 21.6.2017
 Ciril Globočnik l.r.
 ŽUPAN


