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1. STRUKTURA IN VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.
Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna Občine Straža smo uporabljali naslednje
predpise:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št 11/11– ZJF-UPB4); v nadaljevanju: ZJF),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE; v
nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10
(60/10popravek), 104/10 in 104/11; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega
računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09, 95/2011) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).
Vsebina zaključnega računa proračuna Občine Straža je:
-

splošni del zaključnega računa proračuna občine,
posebni del zaključnega računa proračuna občine,
obrazložitve.

Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo tabelarični prikazi.
Splošni del zaključnega računa proračuna občine je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in vsebuje:
b) Izkaz bilance prihodkov in odhodkov
c) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
d) Izkaz računa financiranja
Posebni del zaključnega računa proračuna občine izkazuje realizirani finančni načrt neposrednih
uporabnikov proračuna (v primeru naše občine kot en finančni načrt) in je sestavljen po funkcionalni
klasifikaciji ali po področjih proračunske porabe in je ravno tako priložen v tabeli.
Vse tabelarične priloge izkazujejo podatke o:
- sprejetem proračunu 2011 (RP052011),
- veljavnem proračunu 2011 (VP122011),
- realizaciji proračuna (prihodki in odhodki izkazani po načelu plačane realizacije) (ZR2011),
- indeks realizacije glede na zadnji sprejeti proračun (Indeks (3)/(1)),
- indeks realizacije glede na veljavni proračun (Indeks (3)/(2)).
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Obrazložitve zaključnega računa proračuna občine pa vsebujejo:
- obrazložitve splošnega dela,
- obrazložitve posebnega dela,
- obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
- obrazložitve podatkov iz bilance stanja,
- obrazložitve upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa.

3

2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4 – Uradni list RS, št.
11/2011) in 15. ter 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS št. 7/2007) je občinski svet na ___,
dne _________ sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih
izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2011.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011 obsega:

I.
II.
III.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupaj prihodki
Skupaj odhodki
Proračunski presežek

IV.
V.
VI.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
IX.
Sprememba stanja sredstev na računu
X.
Neto zadolževanje
XI.
Neto financiranje
Stanje sredstev na računih na dan preteklega leta

3.330.147 EUR
2.981.355 EUR
348.792 EUR

0 EUR
0 EUR
0 EUR

0 EUR
16.980 EUR
331.812 EUR
- 16.980 EUR
- 348.792 EUR
422.395 EUR

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. dok.:
Straža,
Župan
Alojz Knafelj, inž. str.
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Priloge v nadaljevanju:

I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
C. RAČUN FINANCIRANJA

II.

POSEBNI DEL PRORAČUNA
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