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oBRAzLoŽrev ZAKLJUcNEGA RAcUNA PRoRAcUNA oBčlNE VoDlcE zA LETo
2017

1. Pravna podlaga
o Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11111 - uradno prečiščeno besedilo,

14113 - popr., 101113, 55/15 - ZFisP in 96/1 S - ZtpRS1617)
o Navodilo o pripravi zaključnega računa dżavnega in občinskega proračuna ter

metodolog1e za pripravo poroěila o doseŽenih ciljih ĺn rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12t01,10/06, 8/07 in 1o2t2o1o)

. Statut občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št.7l14 in 3/2018).

2. Razlogi, namen in cilji priprave Zakljuěnega računa proraěuna oběine Vodice za
leto 2017

Zaključni račun proračuna občine Vodĺce za leto 2017 je akt občine Vodice, v katerem so
prikazani predvideni in realĺzirani prĺhodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine
za leto 2017.

3. obrazložitve Zaključnega računa proračuna občine Vodice za leto 2017

Zaključni račun proračuna sestavljajo:
l. Splošni del,
ll. Posebni del,
lll. Poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov,
lV. obrazloŽitev podatkov iz bilance stanja,
V. Upravljanje likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa,
Vl- lĄava o oceni notranjega nadzorajavnih financ v občiniVodice

Splošn i del zaklj učnega računa proraču na sestavljajo nasled nji izkazi:
A. bilanca prihodkov in odhodkov,
B. račun finančnih terjatev in naloŽb,
C. račun financiranja.

obrazložitve splošneg a dela zĄemajo:
opredelitev makroekonomskih izhodišč na osnovi katerih je bil pripravljen proračun za
leto 2017,
poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem preseŽku
oziroma primanjkljaju in zadolŽevanju proračuna z obrazložitvl1o pomembnejših
odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, preseŽkom oziroma
primanjkljajem ter zadolŽevanjem,
poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteŽenje proračuna in njihovi realizacijĺ 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
občĺnske odloke v skladu s 47. členom ZJ ,

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.

Zaključni račun proračuna oběine Vodice za leto 2017 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 2017.

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 vključen a obrazložitev podatkov iz
bilance stanja, poročilo o upravljanju likvidnostnega sistema enotnega zakladniškega računa
ter iĄava o oceni notranjega nadzora javnih financ občini Vodice.

Veljavna ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je usklajena s standardi, ki jih za
izkazov anje javnofinančnih računov uporablja Mednarod ni denarni sklad.

4. Finančne posledice

Sprejem predlaganega akta ne prinaša obremenitev proraěuna
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