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Zadeva:

PREDLOG ODLOKA O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE
SEVNICA ZA LETO 2009 – SKRAJŠANI POSTOPEK

Spoštovani!
Proračun za leto 2008 je bil sprejet na 18. redni seji Občinskega sveta z dne 22.12.2008 in je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 123/08. Med letom je bil enkrat rebalansiran, odlok o rebalansu je
bil objavljen v Uradnem listu RS št. 78/09.
Predlog zaključnega računa, je pripravljen na sledečih normativnih podlagah:
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02),
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS ,št. 79/99,124/00,79/01 in 30/02),
 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04),
 Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS,
št. 45/02),
 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) in
 Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04 in
141/04),
Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni – torej v našem primeru
drugič rebalansirani in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za
preteklo proračunsko leto. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana
za sestavo proračuna, torej izkazana realizacija sledi formi sprejetega proračuna oziroma popravka
proračuna. Za rebalansom je v stolpcu veljavni proračun izkazan rebalans, ki je bil skladno s 5.
členom odloka o proračunu korigiran s sklepi o prerazporeditvah.
Letno poročilo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in
poslovnega poročila. Skladno z 51. členom Zakona o računovodstvu pravne osebe javnega prava
do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta predložijo letno poročilo o realizaciji preteklega
leta organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov. O sprejetju zaključnega
računa mora župan obvestiti Ministrstvo za finance.
Priloženo gradivo zaključnega računa proračuna Občine Sevnica za leto 2009 vsebuje sledeče
priloge:
I. ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009

II. SPLOŠNI IN POSEBNI DEL PRORAČUNA
A. Bilanca prihodkov in odhodkov
B. Račun finančnih terjatev in naložb
C. Račun financiranja;
Obrazci so pripravljeni v programu Appra, ki ga je za občine pripravilo Ministrstvo za finance in
sledi veljavnim klasifikacijam. O realiziranem proračunu leta 2009 smo v zakonskem roku poročali
Ministrstvu za finance v januarju. Poročilo, ki je usklajeno z oddanim zaključnim računom pa bo
poslano na Ministrstvo za finance v marcu.
III. OBRAZCI ZAKLJUČNEGA RAČUNA
Bilance zaključnega računa proračuna, ki so bile 18.02.2010 oddane na AJPES.
IV. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009
Poslovno poročilo je obvezna sestavina letnega poročila poslovnega subjekta. Pripravi ga
poslovodstvo, poleg pa je še računovodsko poročilo, ki zajema obrazložitev in razkritja bilance
stanja.
V. SKLEPI O NAMENSKEM PRENOSU PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI
Zaključni račun Občine Sevnica v letu 2009 izkazuje v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb in računa financiranja presežek v višini 395.607,92 EUR. Celoten
primanjkljaj prihodkov nad odhodki leta 2009 povečuje splošni sklad.
Stanje sredstev na transakcijskem računu proračuna Občine Sevnica na dan 31.12.2009 znaša
1.969.424,59 EUR. Presežek sredstev na računu je namenski, in se je deloma že upošteval pri
pripravi proračuna za leto 2010, v celoti pa se bo bilančno uskladil s prvim rebalansom.
Namenskost presežka se izkazuje s posameznimi sklepi, ki so v prilogi.
VI. RAZČLENJEVALNI RAZVID PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2009
VII. OBRAZLOŽITVE POSAMEZNIH NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV –
ODDELKOV OBČINSKE UPRAVE
V tem delu so podrobneje in tabelarično razložene postavke in posamezni konti. Primerjava
realiziranega proračuna je narejena glede na rebalans, torej glede na zadnji formalni popravek
proračuna, ki je bil objavljen tudi v Uradnem listu ter veljavni proračun, ki je odraz
prerazporeditev. Sklepi o prerazporeditvah so v prilogi IX. Pravna podlaga za prerazporeditve
je v odloku o proračunu.
VIII. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2009
IX. SKLEPI O PRERAZPOREDITVAH – VELJAVNI PRORAČUN
Zaradi velikega števila sklepov so le ti prikazani v tabeli, originalni sklepi pa so napisani v dveh
izvodih, od katerega je en izvod pripet k predmetni fakturi, en izvod pa je v arhivirani zbirni mapi v
zadevi.
X. STALIŠČA IN MNENJA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA
XI. REALIZACIJE FINANČNIH NAČRTOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI S POSLOVNIMI POROČILI
IN SKLEPI SVETOV KS
Priloga vsebuje realizirane prihodke in odhodke krajevnih skupnosti. Krajevne skupnosti so
neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, vendar kot samostojne pravne osebe
vodijo samostojno računovodstvo in knjigovodstvo, zato so njihovi dokumenti v celoti zbrani v tej
prilogi. Zaključne račune so že obravnavali posamezni sveti krajevnih skupnosti.

Zakladnica občine Sevnica zajema upravljanje s podračuni vseh posrednih in neposrednih
proračunskih uporabnikov Občine Sevnica. S poslovnimi bankami so sklenjene pogodbe o prenosu
dnevnih likvidnostnih sredstev v nočni depozit, kjer se sredstva obrestujejo in naslednji dan vrnejo
na podračune posameznih proračunskih uporabnikov. Za zakladnico je bil izdelan ločen zaključni
račun, katerega poročilo je izkazano v poslovnem poročilu, ki je v poglavju 4.2.
V bilancah ter izkazih zaključnega računa proračuna Občine Sevnica so zajete tudi krajevne
skupnosti, ki delujejo kot samostojne pravne osebe. V ločeni obravnavi bilanc za Občino Sevnica,
je potrebno izkaze krajevnih skupnosti izločiti.
Občinskemu svetu Občine Sevnica dajemo v obravnavo priloženo gradivo k Odloku o
zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2009 in predlagamo, da odlok sprejme
po skrajšanem postopku.
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Vročiti:
 naslovu
 v zadevo
Priloge:
 odlok o zaključnem računu proračuna občine Sevnica za leto 2009
 splošni in posebni del proračuna
 obrazci zaključnega računa
 sklepi o namenskem prenosu presežka prihodkov nad odhodki
 razčlenjevalni razvid prihodkov proračuna občine Sevnica za leto 2009
 obrazložitve posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov – oddelkov občinske
uprave
 obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov v letu 2009
 sklepi o prerazporeditvah – veljavni proračun
 stališča in mnenja delovnih teles občinskega sveta
 realizacije finančnih načrtov krajevnih skupnosti s poslovnimi poročili in sklepi svetov KS

