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OBRAZLOŽITEV: 
 
V obravnavo in sprejem vam posredujemo predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 
2019. 
 
V času javne razprave, ki je bila do vključno 18. februarja 2019, so osnutek proračuna obravnavali 
nadzorni odbor občine ter zainteresirana javnost. V času javne razprave smo prejeli  nekaj pripomb, 
ki so v prilogah. Do vseh prejetih pripomb se je župan opredelil. Nekatere spremembe v predlogu 
proračuna se nanašajo na prerazporeditve sredstev iz enega konta na drugega oziroma iz ene 
proračunske postavke na drugo. Popravilo se je tudi opažene pravopisne napake v tekstu in pa 
uskladila rubrika »vrednost projekta« v Načrtu razvojnih programov, kjer vrednosti niso bile usklajene 
s seštevkom vrednosti po letih.  
 
Tudi predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 je pripravljen v skladu z usmeritvami 
Ministrstva za finance, prav tako pa je usklajen z zakonodajo, ki predpisuje obliko proračunov 
uporabnikov javnih sredstev. Pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 
smo upoštevali Globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije s strani Ministrstva za finance, 
Urada za makroekonomske analize in razvoj. 
 
Predlog Odloka o proračunu za leto 2019 je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta 
razvojnih programov. Splošni del je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev ter računa financiranja. V splošnem delu je seštevek vseh prihodkov in odhodkov Občine 
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Borovnica. Posebni del proračuna je sestavljen v skladu programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Načrti razvojnih programov odražajo razvojno politiko občine na področju investicijskih 
izdatkov in državnih pomoči ter drugih razvojnih projektov za naslednja štiri leta oziroma do zaključka 
projekta. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 
proračunskih uporabnikov. 
Župan mora občinskemu svetu za obravnavo občinskega proračuna predložiti še letni program 
prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter kadrovski načrt. 
 
V skladu z drugim odstavkom 70. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Borovnica lahko člani 
sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri 
županu. Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja upoštevati pravilo o ravnovesju med 
proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere proračunske postavke proračuna 
se zagotovijo sredstva in za kakšen namen. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji  
 
SKLEP:  
 
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2019, Načrt 
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Borovnica za leto 2019 ter Kadrovski načrt Občine 
Borovnice za leto 2019. 
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