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1.

LIVOD

Zakl.juini raiun obdinskega promiuna je ak obdine, katerega predpisuje 95. dlen Zakona o javnih
financah. V zakljuinem raiunu so prik^zani predvideni in realizinni prihodki in dnrgi prejernki
ter odhodki in drugi izdatli obdine za preteklo leto. Zaldjutni radun se sesuwi za proradun in za
finanlne naine neposrednih uporabnikov. ZaHyiru radun neposrednega uporabnika je sesavni
del zakljutnega raiuna proraiuna. Pri sestavi zakljutnega raduna proraduna in finaninega naina
neposrednega uporabnile se upoiteva ilenitev, ki .je predpisana za sestavo proratuna. Poslovno
poroiilo obiirskega proraduna pa je v skladu z Zalanom o ralturovodswu, Navodilom o
pripravi zakljuinega ratuna driavnegt in obtinslcih prondunov ter metodologijo za pripnvo
porotila o doselenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraluna
sestavni del zakljuinega raEr.rna.

Po koncu proradunskega leta, ki je enako koledankemu lenr, morajo tako vsi posredni in
neposredni uponbniki proratunov pripnviti zakljuine ratune. Zakljuini ntun predstavljajo
priloz predvidenih in realiziranih prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih
izdatkov proraiuna v proradunskem letu, za lqterega je bil sprejet proniun. V zakljudnem ratunu
proraduna obiine so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega proraiuna, uveljavljene med

izvr{evanjem proratuna, ki na podlagi veljavne sistemske zakonodaje na podroE.ju jar.nih financ
rplivajo na dejansko realizacijo proraiuna.

2. PRA\TNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJU.NEGA RAdUNA IN
LETNEGA POROEII-A
Podrodje javnih financ, ralunovodswa in na&ora driavnih pomoii urejajo Stevilni predpisi. Ti
predpisi se uponbljajo tako pri pripravi zakljuinega raduna driavnega proraiuna kot tudi pri
pripnvi zakljuinih ratunov obdinskih proradunov.

Pri pripnvi zakljudnega radura obtinslega proraiuna in zakljuinih ratunov finaninih nadnov
neposrednih uporabnikov ter letnih poroiil proraiuna ter neposrednih in posrednih uporabnikov
so bili upoltevani naslednji predpisi:

o Zakon o javnih financah
o Zalan o ratunovodstrr-r
. Zalan o I'nanciranju obdin
. Z an o izvrievanju prontuna (ZIPRO)
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Zalan ze rr*norcfonje javnih financ
Uredba o dololitgi neposrednih in posrednih uporabnikov driavnega in ob,tinskih
ploraiunov
Pravilnik o enomem kontnem nad,rtu zz proraiun, proratunske uponbnike in dnrge

a
a

osebe javnega prava

Pravilnik o razilenjevaniu in merjenju prihodkov in odhodkov prevnih oseb javnega
PElva

Pnvilnik o sestavljanju lemih porodil za proraiun, proraiunslre uponbnike in

druge

osebe javnega prava

Pravilnik o rsebini, dleniwi in obliki ratunovodskih iznzov ter poiasnili k'tzfsznlr. za
proraiun, proratunske uponbnike in druge osebe javnega pnva
Navodilo o pripravi zaldjuinega raiuna driavnega in obdinslrega proraiuna ter
metodologije za pripnvo porotila o doseienih ciljih in rezultadh neposrednih in
posrednih uporabnikov prontuna,

Pravilnik o naiinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.dlenu zakona o
raiunovodsrvu,

Pravilnik

o natinu in stopnjah odpisa

neopredmetenih

in

opredmetenih osnovnih

sredstev,
a
a

h

niunovodswrt
Pravilnik o nalinu in rokih izdelave obraiuna, poroianja in nzporeiania preseika
upravljanja s prostimi denamimi sredswi na ndunih, vkljutenih v sistem enotnega
Slovenski ratunovodski stan&nCi,

niso v nasprotjr zZafanom o

zakladni5laga miuna,

o

Pravilnik

o

vodenju relunovodshh evidenc uprevl.ianja denamih sredstev

sistema

enomega zakladnilkega raiuna,

o
.
.
.

Dngi

predpisi, pnvila in navodila Ministrswa za finance ter dnrgi driavni predpisi

Odlok o proradunu Ob,iine Monvske Toplice za leto 2016 s spremembami,
Statut Obtine lvlorevske Toplice ter

drugi odloki in predpisi obtine.

3. STRUI(IURA rN VSEBTNA ZAKLJUCNEGA RACUNA

PRORACUNA

OBCINE MORAVSKE TOPLICE
Zakljudni radun proraiuna Obdine Monvske Tophce za lelo 2017 upo5rcva strulsuro proratuna
za preteklo leto. Zakljuini ndun proratuna vsebuje:
Splo5ni del zakljuinega ratuna proraiuna obdine Moravske Toplice zzleto 2077
II. Posebni del zakl.iuinega raiuna prcniuna obdine Moravske Toplice za leto 2017

I.

Zakljudni rail)r 201'7
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III.
IV.

Nadn nzvojnih progremov 2017
ObrazloZiwe zakljuinega ratuna proniuna

I.

spLoSNr DEL ZAKLIUd\EGA RACUNA pRoRAeuNA oBffr.rE
Splolni del zakljudnega ra'tuna proraluna sestavljajo iz*az za!\inega ratuna proraduna in

so

naslednji:

1.
2.
3.

Bilanca prihodkov in odhodkov

RaIun Finandnih terjatev in naloib in
Radwr firnnciranja

rr. PoSEBM DEL ZAKLJUCIEGA RACUNA PRORACUNA OBCINE
Posebni del zakljutnega

niuna proraiuna sestavljajo realizinni finantni nadni neposrednih

uponbnikov. Pri tem se upoiteva irstitucionalno lJasifikacijo iz sprejetega proraduna za leto
2077 , za katerega se pripnvlja zaldjutni niun-

V splolnem in posebnem delu zaldjudnega ratuna prontuna so prikazani:

-

Redizacija predpreteldega leta
Sprejeti

pronlun prcrcklega leta

Prerazporediwe
Veljavni proralun preteklega leta
Realizirani proraiuna preteklega leta
Primerjava med realiziranim proratunom 2017 in realiziranim proraiunom 2016
Primerjava med realizinnim in sprejetim proraiunom prercklega lea in
Primerjava med realiziranim in veljavnim proraiunom preteklega leta

rrr. NAaRT RAZVOATTH PROGRAMOV
Realizacije Naina razvojnih programov Obiine lvloravsla Toplice za leto 2017 je pripravljena v
skladu s sprejetim NRP-jem in omogota primerjavo in preglednost NRP s sprejetim proradunorn

Tako so projeki prilozani po insdtucionalni in prognmski klasifikaciji in promtunskih
postavkah, h so nzdeljene 5e po ekonomski klaifikaciji.
V prvem stolpcu je pitazen veljavni sprejeti rebalans, v dn:gem prerazporediwe po sldepu
iupana, v tretjem stolpcu pa veljavni proradr.rn. V detnem stolpcr paje reduzcija zalea 2077,
rv. oBRAzLozrTVE ZAKLJUO{E GA RACL'NA PRORACUNA
Obnzloiiwe zakljudnega niurn proraduna obdine vsebu.jejo obnzloiiwe:
1. Splolnega dela z:ldjuinega ntuna,

2.
3.
4.

Posebnega dela zakljuinega nduna,

lzvqanja naEna razvojnih prognmov
Podatkov iz bilance stanja na dan 31.122017

Zaktjudni rabtn 2Ol7

n
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5.

Upnvljanla likvidnosd (denamih sredstev) sistema enomega zaldadnillaga ratuna.

Obrazloiiwe zakljuinega raluna vsebujejo rudi posebne tabelame priloge in gnfe.

IVl 1 OBRAZL flITW. SPLCISNEGA DEI"\ ZAKLJUG\EGA RAELINA PRORAEL]NA
Obnzlolitev splolnega

dela zekliuinega raduna proradvra -'.n^lema:

izhodisia" na osnovi katerih ie bil pripmvlien proniun in niihove
spremembe med letom
Poroiilo o reatizaciji prejemkov in izdatkov obtinskega proniuna, prontunslam
preseilar ali primanjklja.iu in zadolievanju proraiuna
Porotilo o sprejetih ukrepih za uravnotelenje pronluna in niihovi realizaciji

1.1. lvhhoekonomska
1.2.

1.3.
1.4. Poroiilo o spremembah med spre.ietim in veljavnim proraiunom
1.5. Poroiilo o porabi sredstev proratunske rezerve
1.6. Poroiilo o porabi sre&tev splolne proralunske rezervaci.ie

rv / 2 )BRAZLOZTTEV POEEBNEGA DEIA ZAKLJUCX.{EGA RACLINA ORACLTNA
Obrazlolitev posebnega &la zakliuinega raiuna proraluna zaiema:

2.1.
2.2.

Porodilo o realizeciji finaninega nairta neposrednega uporebnilo proraduna
Poslovno poroiilo neposrednega uponbnilo, ki vkljuiuje poroiilo o dosefonih ciljih
in rezukatih

ry / 3 )BRAZLzITEV IZVAJANJA NAaRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

rvl4. oBRAZLOZTTEV IZ BILANCE

STANIJA

Iv/s. POROqLO O UPRAVLJAI.UU DENARNIH

SREDSTEV SISTEMA EZR

IVl6. ZAKLJUftK
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