VI. PREDLOGI

FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN
AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE
OBČINA STRAŽA

VI. FINANČNIH NAČRTOV JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ, KATERIH
USTANOVITELJ JE OBČINA STRAŽA

Posredni uporabniki občinskih proračunov so javni zavodi, skladi in agencije, katerih ustanovitelj je
občina. Iz občinskih proračunov se financirajo posredno, preko neposrednih uporabnikov (občinske
uprave).
Finančni načrt posrednega uporabnika ima splošni del, lahko pa tudi posebni del. V splošnem delu so
prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji. V
posebnem delu finančnega načrta posrednega uporabnika se njegovi izdatki prikažejo po posameznih
postavkah, podprogramih in programih, posamezna proračunska postavka pa mora biti oblikovana tako,
da ji je v finančnem načrtu mogoče pripisati šifro štirimestnega pododdelka iz odredbe o funkcionalni
klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. To je pomembno zaradi kasnejšega razvrščanja proračunskih
postavk v občinskem proračunu po funkcionalni klasifikaciji. V finančnem načrtu posrednega
uporabnika občinskega proračuna morajo biti ločeno prikazani prihodki in izdatki, ki jih posredni
uporabnik pridobi iz naslova opravljanja javne službe in iz naslova prodaje blaga in storitev (tržna
dejavnost).
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejmejo pristojni organi, določeni s
področnimi zakoni in akti o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se posredni uporabnik občinskega
proračuna v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev (več kot 50%), se njegov finančni načrt
sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna. Sprejete finančne načrte posredni uporabniki
občinskega proračuna posredujejo v 15 dneh po sprejemu oziroma izdaji soglasja pristojnemu organu
občine.
Po Zakonu o javnih financah so javni skladi in agencije, katerih ustanovitelj je občina, dolžni predložiti
svoje predloge finančnih načrtov z obrazložitvami občini, ki jih župan skupaj s predlogom občinskega
proračuna predloži občinskemu svetu.
Ker Občina Straža ni ustanovitelj javnih skladov in agencij, ki bi se financirali iz občinskega proračuna,
ni priloženih finančnih načrtov. Za javni zavod Osnovna šola Vavta vas bo finančni načrt priložen ob
drugi obravnavi.
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