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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MENGEŠ
ZA LETO 2015 – skrajšani postopek

PRAVNA PODLAGA:

98. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D,
55/15 - ZFisP in 96/15), 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.
1/15).

PRIPRAVLJAVEC:

Anja Šubelj, finančnik VII/1, s sodelavci

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALCA:

Franc Jerič, župan; Anja Šubelj, finančnik VII/1

PRILOGE:
1. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2015
2. Zaključni račun Proračuna Občine Mengeš za leto 2015 – obrazložitve (objavljeno na spletni strani)
3. Seznam pogodb za leto 2015, ki vključuje pogodbene stranke z navedbo podatkov o nepremičnini in
vrednostjo le-te.
SPLOŠNA OBRAZLOŽITEV:
Pravno podlago za vodenje poslovnih knjig proračuna in uporabnikov proračuna opredeljujejo naslednji
predpisi:
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o uravnoteženju javnih financ
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2014/15,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o javnih naročilih,

-

Odredba o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov in
odhodkov in drugih izdatkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev,
Odredba o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih
posojil ter zadolževanja in odplačil dolga,
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava in
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10 in 11/11-UPB4, (14/2013 popr.),
110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 38/2014 – ZIPRS1415-A, 14/2015 –
ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP), 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 (potrebno elektronsko poročati iz programa
APPr-A v program OPPr-A),
 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.
Proračun Občine Mengeš za leto 2015 je bil sprejet na 5. redni seji Občinskega sveta dne, 19. 3. 2015.
Pripravljen je bil predlog rebalansa, ki pa ga Občinski svet na 8. redni seji dene 22. 10. 2015 ni potrdil.
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 bili upoštevani podatki o realizaciji proračuna za leto 2015,
izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2015 ter izražene potrebe
proračunskih uporabnikov.
Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2015 je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
Zaključni račun Občine Mengeš za leto 2015 sestavljajo predpisani izkazi:
o bilanca stanja,
o stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
o stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil,
o izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov,
o izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
o izkaz računa financiranja in

o izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.
V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna se v posameznih stolpcih prikažejo vsaj:
 sprejeti proračun tekočega leta,
 veljavni proračun tekočega leta,
 realizirani proračun tekočega leta,
 indeks med realiziranim in sprejetim proračunom tekočega leta,
 indeks med realiziranim in veljavnim proračunom tekočega leta.
V splošnem in posebnem delu »Proračuna Občine Mengeš za leto 2015« so prikazani prihodki in
odhodki proračuna Občine Mengeš za leto 2015 po proračunskih uporabnikih, in sicer:
 stolpec (1) 'Sprejeti2015' - sprejeti proračun Občine Mengeš za leto 2015,
 stolpec (2) 'Veljavni2015' - veljavni proračun Občine Mengeš za leto 2015,
 stolpec (3) 'RE_2015' - realizacija proračuna Občine Mengeš v letu 2015,
 stolpec (4) 'Indeks (3)/(1)' - indeks med realizacijo proračuna Občine Mengeš v letu 2015 v
primerjavi s sprejetim proračunom Občine Mengeš za leto 2015 in
 stolpec (5) 'Indeks (3)/(2)' - indeks med realizacijo proračuna Občine Mengeš v letu 2015 v
primerjavi z veljavnim proračunom Občine Mengeš za leto 2015.
Zaključni račun proračuna se sprejme z Odlokom o zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za
leto 2015 (Priloga 1).
Pri pripravi proračuna za leto 2015 se je upošteval Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih
proračunov (zakonska osnova in obvezno mesečno in letno poročanje na Ministrstvo za finance direktno
iz programa APPr-A v program OPPr-A preko spletnega portala).
Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah se sredstva splošne proračunske rezervacije uporabljajo
za nepredvidene namene (za tiste nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva ali za namene, za katere se med proračunskim letom izkaže, da v okviru posamezne postavke
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, da bi se poravnale vse obveznosti). Rezerva občine je
bila planirana v višini 900,00 € in v celoti nakazana v rezervni sklad, splošna proračunska rezervacija pa
je bila planirana v višini 50.000,00 € in porabljena v višini 36.000,00 €.
Podrobna obrazložitev zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2015 je podana posebej
in objavljena na spletni strani Občine Mengeš.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Mengeš, sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za
leto 2015.
Franc Jerič, župan

