
OBRAZLOŽITEV 
 

Zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2016 
 
 

1. PRAVNA PODLAGA: 
- Drugi odstavek 96. člen Zakona o  javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
določa, da je 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. 

- Tretji odstavek 98. člen Zakona o  javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)  in 
tretji odstavek 92. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 
7/2014) določata, da župan predloži predlog zaključnega računa občinskega 
proračuna občinskemu svetu v sprejem, do 15. aprila tekočega leta. 

- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - 
ZUUJFO in 76/16 - odl. US 

- 15. člen Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice št. 7/2014) določa, da 
občinski svet sprejema statut, odloke in druge akte.  

- Tretji odstavek 77. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vodice (Uradno glasilo 
Občine Vodice, št. 9/2015) določa, da o predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti 
odloča svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.  

 
2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

Skladno s predpisi, navedenimi v prvi točki, ki predstavljajo pravno podlago za sprejem 
Zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2016, je župan le-tega dolžan predložiti 
občinskemu svetu. V zaključnem računu proračuna občine so prikazani predvideni in 
realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. 
 

3. OCENA STANJA IN POGLAVITNE REŠITVE 
Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2016 je pripravljen v skladu s tretjim 
odstavkom 98. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 
Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/2010). Tako pri pripravi 
proračuna kot zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2016 je upoštevana 
metodologija, predpisana s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 
in 97/12). 
 
Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2016 je akt Občine Vodice, v katerem so 
prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine 
za leto 2016. 
 
Zaključni račun proračuna sestavljajo: 

 I. Splošni del, 

 II. Posebni del, 

 III. Poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov, 

 IV. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja, 

 V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa, 

 VI. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v Občini Vodice 
 



Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi: 

 A. bilanca prihodkov in odhodkov, 

 B. račun finančnih terjatev in naložb, 

 C. račun financiranja. 
Obrazložitve splošnega dela zajemajo: 

 opredelitev makroekonomskih izhodišč na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za 
leto 2016, 

 poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem presežku 
oziroma primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo  pomembnejših 
odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma 
primanjkljajem ter zadolževanjem, 

 poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 
41. členom ZJF, 

 obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 41. členom 
ZJF, 

 poročilo o spremembah  med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete 
občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF, 

 poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve, 

 poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. 
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih 
proračunskih uporabnikov. 
 
Obrazložitve posebnega dela proračuna  sestavljajo: 

 poročilo neposrednega uporabnika proračuna o doseženih ciljih in rezultatih, 

 poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika proračuna, 

 poslovno poročilo. 
Zaključni račun proračuna Občine Vodice za leto 2016 vsebuje tudi poročilo o izvedbi letnega 
načrta razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna. Poročilo se nadaljuje z 
obrazložitvami bilance stanja ter poročilom o realizaciji letnega programa prodaje občinskega 
stvarnega in finančnega premoženja v letu 2016. 
 
Zaključni račun proračuna vsebuje v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih 
programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov 
neposrednih proračunskih uporabnikov. 
 
V dodatnih obrazložitvah zaključnega računa proračuna je vključena obrazložitev podatkov iz 
bilance stanja, poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa 
ter izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ Občini Vodice. 
 
Veljavna ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je usklajena s standardi, ki jih za 
izkazovanje javnofinančnih računov uporablja Mednarodni denarni sklad. 
 
Vodenje poslovnih knjig, sestavljanje in predlaganje računovodskih izkazov proračunskih 
uporabnikov v Občini Vodice poteka skladno z Zakonom o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 
23/99, 30/02- ZJF-C in 114/06-ZUE) in pripadajočimi podzakonskimi akti. 
 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 
Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Vodice za leto 2016 nima finančnih ali 
katerih drugih posledic.  
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