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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE
ZA LETO 2018
1. UVOD
Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o
javnih financah. V zaključnem računu so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za
proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Zaključni račun neposrednega
uporabnika je sestavni del zaključnega računa proračuna. Pri sestavi zaključnega računa
proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je
predpisana za sestavo proračuna. Poslovno poročilo občinskega proračuna pa je v skladu z
Zakonom o računovodstvu, Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih
proračunov ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih
in posrednih uporabnikov proračuna sestavni del zaključnega računa.
Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tako vsi posredni in
neposredni uporabniki proračunov pripraviti zaključne račune. Zaključni račun predstavljajo
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih
izdatkov proračuna v proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem
računu proračuna občine so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proračuna,
uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavne sistemske zakonodaje na
področju javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.
2. PRAVNE PODLAGE ZA
LETNEGA POROČILA

PRIPRAVO

ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi.
Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi
pri pripravi zaključnih računov občinskih proračunov.
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih in posrednih
uporabnikov so bili upoštevani naslednji predpisi:
 Zakon o javnih financah,
 Zakon o računovodstvu,
 Zakon o financiranju občin,
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Zakon o izvrševanju proračuna (ZIPRO),
Zakon za uravnoteženje javnih financ,
Uredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov,
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava,
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izrazov ter pojasnili k izkazom za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna,
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu,
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih
sredstev,
Slovenski računovodski standardi, ki niso v nasprotju z Zakonom o računovodstvu,
Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega
zakladniškega računa,
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa,
Drugi predpisi, pravila in navodila Ministrstva za finance ter drugi državni predpisi,
Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2018 s spremembami,
Statut Občine Moravske Toplice ter
drugi odloki in predpisi občine.

3. STRUKTURA IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2018 upošteva strukturo
proračuna za preteklo leto. Zaključni račun proračuna vsebuje:
I. Splošni del zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2018
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II. Posebni del zaključnega računa proračuna občine Moravske Toplice za leto 2018
III. Načrt razvojnih programov 2018
IV. Obrazložitve zaključnega računa proračuna.
I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo izkazi zaključnega računa proračuna in
so naslednji:
1. Bilanca prihodkov in odhodkov
2. Račun finančnih terjatev in naložb in
3. Račun financiranja.
II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih
uporabnikov. Pri tem se upošteva institucionalno klasifikacijo iz sprejetega proračuna za leto
2018, za katerega se pripravlja zaključni račun.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani:
- Realizacija predpreteklega leta
- Sprejeti proračun preteklega leta
- Prerazporeditve
- Veljavni proračun preteklega leta
- Realizirani proračun preteklega leta
- Primerjava med realiziranim proračunom 2018 in realiziranim proračunom 2017
- Primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta in
- Primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
Realizacija Načrta razvojnih programov Občine Moravske Toplice za leto 2018 je
pripravljena v skladu s sprejetim NRP-jem in omogoča primerjavo in preglednost NRP s
sprejetim proračunom. Tako so projekti prikazani po institucionalni in programski
klasifikaciji in proračunskih postavkah, ki so razdeljene še po ekonomski klasifikaciji.
V prvem stolpcu je prikazan veljavni sprejeti rebalans, v drugem stolpcu prerazporeditve po
sklepu župana, v tretjem stolpcu pa veljavni proračun. V četrtem stolpcu je realizacija za leto
2018.
IV. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine vsebujejo obrazložitve:
1. Splošnega dela zaključnega računa,
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2.
3.
4.
5.

Posebnega dela zaključnega računa,
Izvajanja načrta razvojnih programov,
Podatkov iz bilance stanja na dan 31.12.2018 in
Upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.

Obrazložitve zaključnega računa vsebujejo tudi posebne tabelarne priloge in grafe.
IV/1 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna zajema:
1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in njihove
spremembe med letom
1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem
presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna
1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji
1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom
1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve
1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.
IV/2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA ORAČUNA
Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna zajema:
2.1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna
2.2. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika, ki vključuje poročilo o doseženih
ciljih in rezultatih.
IV/3 OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
IV/4. OBRAZLOŽITEV IZ BILANCE STANJA
IV/5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZR
IV/6. ZAKLJUČEK
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