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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ ZA LETO 2021 –
skrajšani postopek

PRAVNA PODLAGA:

98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 17. člen Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in peti odstavek 103. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 9/17 in 3/20).

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Anja Kuret s sodelavci

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PRILOGE:
1. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2021;
2. Splošni in posebni del proračuna ter realizacija NRP;
3. Izpis realiziranih odhodkov po funkcionalni klasifikaciji;
4. Obrazložitve Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2021;
5. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 za Občino Mengeš;
6. Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021;
7. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za Občino Mengeš;
8. Poročilo o realizaciji programa pridobivanja in razpolaganja nepremičnin za leto 2021;
9. Končno poročilo o nadzornem pregledu zaključnega računa proračuna občine za leto 2021;
10. Poročila o poslovanju javnih zavodov in medobčinskega inšpektorata in redarsva v letu 2021 in
11. Poročila predstavnikov Občine Mengeš v svetih javnih zavodov za leto 2021
OBRAZLOŽITEV:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS161, 13/18 in 195/20 – odl. US ) v 98. členu nalaga županu:
 da pripravi predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu,
pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta (elektronsko poročano iz OPPr-e);
 da predloži predlog zaključnega računa proračuna občinskemu svetu v sprejem in
 da o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za
finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.
Error! Reference source not found.

Odlok o proračunu Občine Mengeš za leto 2021 je bil sprejet na 16. seji Občinskega sveta Občine
Mengeš dne 10. 12. 2020 in objavljen v Uradnem vestniku Občine Mengeš, št. 09/20. V času
izvajanja proračuna so nastopile okoliščine, ki so povzročile prilagajanje proračuna, zato je bil na
17. seji, dne 18. 2. 2021, sprejet »prvi« rebalans proračuna za leto 2021, na 19. seji, dne 17. 6.
2021, »drugi« rebalansa proračuna ter na 20. seji, dne 21. 10. 2021 »tretji« rebalans proračuna
Občine Mengeš za leto 2021.
Predlog proračuna je bil pripravljen v skladu z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o
financiranju občin, ki določa osnove, način in proračunske vire za financiranje javne porabe ter v
skladu s statutom Občine Mengeš. Pri pripravi so se upoštevali tudi podatki o realizaciji proračuna
v letu 2021, izračun primerne porabe občin in znesek finančne izravnave za leto 2021 ter ocenjene
potrebe proračunskih uporabnikov.
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2021 (v nadaljevanju “zaključni račun
proračuna”) je pripravljen v skladu s Priročnikom za pripravo zaključnega računa občinskega
proračuna, ki ga je januarja 2010 pripravilo Ministrstvo za finance. Skladno z drugim odstavkom 5.
točke navedenega priročnika se zaključni račun ne sprejema z odlokom, temveč se sprejme kot
samostojen dokument.
V skladu z 103. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Mengeš, se zaključni račun proračuna
sprejme po skrajšanem postopku.
V splošnem in posebnem zaključnega računa proračuna so prikazani prihodki in odhodki proračuna
po proračunskih uporabnikih, in sicer:
 stolpec 1-Sprejeti 2021 - sprejeti proračun (Rebalans III);
 stolpec 2-Veljavni 2021 - veljavni proračun (Rebalans III + prerazporeditve);
 stolpec 3-Realizacija 2021 - realizirani proračun;
 stolpec 4-Indeks 3/1 - indeks med realizacijo proračuna v primerjavi s sprejetim proračunom in
 stolpec 5-Indeks 3/2 - indeks med realizacijo proračuna v primerjavi z veljavnim proračunom.
Podrobna obrazložitev zaključnega računa je podana v posebnem dokumentu.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2021.

Franc Jerič
ŽUPAN

