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Predlog zaključnega računa proračuna Občine Straža za leto 2010

Namen:

Obravnava in sprejem

Pravna podlaga:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št 11/11 – ZJF-UPB4), Navodilo o
pripravi zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih
in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07,
102/10), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10,
104/10), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in
114/06 - ZUE), 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, (60/2010 popr.) in
104/2010), 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 in 112/09), 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
dolgoročnih 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 preseţka
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in Pravilnik
o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

Poročevalec:

Alojz Knafelj – ţupan

Obrazložitev:

Po koncu proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu, morajo tudi
občine pripraviti zaključne račune svojih proračunov in pri tem upoštevati
strukturo, vsebino in postopke njihove priprave v skladu s predpisi s področja
javnih financ. Zaključni račun predstavlja prikaz predvidenih in realiziranih
prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov proračuna v
proračunskem letu, za katerega je bil sprejet proračun. V zaključnem računu

občinskega proračuna so tako prikazane tudi vse spremembe sprejetega
proračuna, uveljavljene med izvrševanjem proračuna, ki na podlagi veljavnih
predpisov s področja javnih financ vplivajo na dejansko realizacijo proračuna.
V skladu s predpisi s področja javnega računovodstva je potrebno pripraviti
tudi letna poročila.
V skladu z 98. členom ZJF vsak neposredni uporabnik občinskega proračuna
pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta za preteklo leto in ga do 28.
februarja tekočega leta predloţi ţupanu. Na podlagi zaključnih računov
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna ţupan
pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna.
Ţupan mora predlog zaključnega računa občinskega proračuna predloţiti
občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta. Zaključni račun
občinskega proračuna sprejema občinski svet po postopku, določenem v
občinskem statutu. Zaključni račun se ne sprejema z odlokom, temveč se
sprejme kot samostojen dokument.
Predlog zaključnega računa občinskega proračuna ţupan do 31. marca
tekočega leta predloţi Ministrstvu za finance, hkrati pa tudi občinskemu svetu
v sprejem, pri čemer občinskemu svetu hkrati lahko predloţi tudi revizijsko
poročilo o zaključnem računu občinskega proračuna.
Po sprejemu zaključnega računa občinskega proračuna na občinskem svetu
ţupan o sprejetem zaključnem računu obvesti Ministrstvo za finance,
sprejetega zaključnega računa pa ne pošilja ponovno.
Finančne posledice:

Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Straţa za leto 2010 se objavi v
Uradnem listu RS. Njegov sprejem ne predstavlja dodatnih obremenitev.

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Straža sprejme Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto
2010.

Ţupan
Alojz Knafelj l.r.
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