
OBRAZLOZITEV
ZAKLJUcNEGA RAcUNA PRoRAčuľł osclľe VoDlcE zA LETo 2o18

1. Pravna podlaga
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št' 1111 1 - uradno prečiščeno besedilo, 14113 -

popr', 101ĺ13,55i15 - ZFisP, 96/'ĺ5 - ZlPRs1617 in 13/18),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa dżavnega in občinskega proračuna ter

metodologije za pripravo poročila o doseŽenih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12101, 10/06, 8107 in 102110)'

- Statut občine Vodice (Uradno glasilo občine Vodice, št.7ĺ14 in 3/2018).

2. Razlogi, namen in clIji priprave Zaključnega računa proračuna občine Vodice za
leto 2018

Zaključnĺ račun proračuna občine Vodice za leto 2018 je akt občine Vodice, v katerem so
prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi pĘemki ter odhodki in drugi izdatki
občine za leto 2018.

3. obrazIoŽitve Zaključnega računa proračuna občine Vodice za leto 20í 8
Zaključni račun proračuna sestavljajo:

l. Splošni del,

ll. Posebni del,

lll. Poročilo o ĺzvajanju načrta razvojnĺh programov,
lV. obrazloŽitev podatkov iz bilance stanja,
V. U pravljanje likvid nostnega sistema enotnega zaklad niškega raču na,

Vl. lziava o oceni notranieoa nadzora iavnih financ v občini Vodice

Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi
A. bilanca prĺhodkov in odhodkov,
B. račun finančnih terjatev in naloŽb,

G. račun financiranja.

obrazloŽitve splošnega dela zajemajo:
opredelĺtev makroekonomskih izhodišč na osnovi katerih je bil pripravljen proraiunza
leto 2018,
poročilo o realizaciji pĘemkov in izdatkov proračuna, proračunskem preseŽku
oziroma primanjkljaju in zadolŽevanju proračuna z obrazlož|tvl1o pomembnejših
odstopanj med spĘetimi in realiziranimi pĘemki in izdatki, preseŽkom oziroma
primanjkljajem ter zadolŽevanjem,
poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteŽenje proračuna ĺn njihovi realizaciji v skladu z
40. členom ZJF,
obrazloŽitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 47. 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 porabĺ sredstev splošne proračunske rezervacije.

Posebnĺ del zakljuÖnega računa proračuna sestavljajo realizĺrani finančni načrti neposrednih
proračunskih uporabnikov.



Zaključni račun proračuna občine Vodice za leto 2018 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 2018.

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 likvĺdnostnega sistema enotnega zakladniškega računa
ter izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ občiniVodice.

Veljavna ekonomska klasifikacija javnofinančnih tokov je usklajena s standardi, ki jih za
izkazov anje javnofinančn i h raču nov u porablja Med narod n i dena rni sklad

4. Finančne posledice
Sprejem predlaganega akta ne prinaša obremenitev proračuna

Pripravila

Barbara Kovačič
Svetovalka za javne finan

W

"Ťao

Aco c Šuštar
občĺne VodiceJ1 !,

ć<-

(-r

rĘ
e
o

.1
łUpĺrŃ


