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OBRAZLOŽITEV ZAKLJUCNEGA RACUNA PRORACUNA OBCINE MORAVSKE 
TOPLICE ZA LETO 2006 

 
 
1. UVOD 
 
Sestavljanje in predlaganje zakljucnih racunov proracunov neposrednih uporabnikov enotnega kontnega 
nacrta ( državni in obcinski proracuni, državni in obcinski organi in organizacije, ožji deli lokalnih 
skupnosti…..) so uzakonjeni in predpisani v: 

- Zakonu o javnih financah 
- Navodilu o pripravi zakljucnega racuna državnega in obcinskega proracuna ter metodologija za 

pripravo porocil  o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proracuna, 

- Zakon o racunovodstvu 
- Pravilnik o sestavljanju letnih porocil za proracune, proracunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava 
- Metodološko navodilo za predložitev letnih porocil pravnih oseb javnega prava. 

 
Letno porocilo drugega uporabnika enotnega kontnega nacrta, kamor se razvršcajo tudi lokalne 
skupnosti  je v skladu z 21.clenom Zakona o racunovodstvu sestavljeno iz: 

- racunovodskega porocila, ki je sestavljeno iz racunovodskih izkazov: 
- bilanca stanja 
- izkaz prihodkov in odhodkov 
- racuna financnih terjatev in naložb in 
- pojasnil k izkazom ( obvezna priloga k bilanci stanja ter izkazu prihodkov in    
odhodkov)  

in 
- poslovnega porocila ( Poslovno porocilo proracunskega uporabnika razkriva poslovanje tega  

proracunskega uporabnika v proucevanem obdobju, razkriva probleme in dosežke pri samem 
poslovanju. Vsebino poslovnega porocila doloci proracunski uporabnik sam in mora biti 
prilagojeno podrocju,na katerem neposredni oziroma posredni uporabnik deluje. Poslovno 
porocilo vsebuje tudi porocilo o doseženih ciljih in rezultatih proracunskega uporabnika.  

 
Zakljucni racun proracuna obcine je torej  akt obcine, ki , upoštevaje sestavo proracuna za preteklo leto, 
prikazuje predvidene in uresnicene prihodke in druge prejemke obcine ter odhodke in druge izdatke 
obcine v preteklem letu. Zakljucni racun proracuna obcine Moravske Toplice za leto 2006 je tako 
pripravljen v skladu s 96.in 98. clenom Zakona o javnih financah. 
Tako pri pripravi proracuna kot zakljucnega racuna proracuna za leto 2006 , je upoštevana metodologija 
oziroma clenitev, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem nacrtu za proracun, proracunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, kakor tudi predpisana funkcionalna in institucionalna 
klasifikacija proracuna. 
 
Zakljucni racun proracuna obcine Moravske Toplice za leto 2006 vsebuje 6 sklopov in sicer: 

A/  Odlok o zakljucnem racunu proracuna obcine Moravske Toplice za leto 2006 
B/ Splošni del  

- Izkaz bilance prihodkov in odhodkov 
- Izkaz racuna financnih terjatev in naložb 
- Izkaz racuna financiranja 
- Obrazložitev splošnega dela zakljucnega racuna proracuna 
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C/ Posebni del 

- Realizirani financni nacrt prihodkov in odhodkov neposrednih uporabnikov obcinskega 
proracuna ( obcina in KS ) 

- Obrazložitev posebnega dela zakljucnega racuna proracuna- Poslovno porocilo   
D/ Izvajanje nacrta razvojnih programov z obrazložitvijo  
E/  Racunovodsko porocilo z obrazložitvijo podatkov iz bilance stanja  

 F/ Porocila o poslovanju krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov v letu 2006 
 


