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OBČINSKI SVET
Zadeva : ZAKLJUČNI RAČUNU PRORAČUNA OBČINE
HRPELJE-KOZINA ZA LETO 2016
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalci : skrbniki proračunskih postavk
Pravna osnova: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B,127/06-ZJZP,14/2007-ZSPDPO in spremembe in dopolnitve)
Namen: sprejem ZR 2016
Obrazložitev: Zakon o javnih financah v 62. členu opredeljuje dolžnost občine-župana in
ostalih uporabnikov (katerih zaključni računi vplivajo na sestavo ZR občine) za sestavo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih preteklega leta do 28. februarja tekočega leta. V
skladu s tem členom se zaključni račun predloži občinskemu svetu.
Po opredelitvi v Odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov, občina spada med neposredne uporabnike, Odredba o razčlenjevanju in
merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta pa občine uvršča
med druge uporabnike. V skladu s to zakonodajo so pripravljeni tudi izkazi zaključnega
računa Občine Hrpelje-Kozina za leto 2016.
V skladu z ostalo veljavno zakonodajo:
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999 in dopolnitve in spremembe),
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS št. 115/2002 in dopolnitve in spremembe),
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 79/1999, 24/2000 in 79/2001, 30/2002, 56/2002
dopolnitve in spremembe),
• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS št. 12/01 in dopolnitve),
• Odlok o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2016 (Uradni list RS št. 21/2015) in Odlok
o spremembi odloka o proračunu občine Hrpelje-Kozina za leto 2016 (Uradni list RS št.
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23/2016), smo zaključni račun v predvidenem roku (do 28.2.2017) in v predvideni obliki
(bilanca stanja, bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
izkaz računa financiranja, letno poročilo) posredovali na AJPES.
Na Ministrstvo za finance je bil zaključni račun posredovan v predpisanem roku, (do
31.3.2017), v predpisani obliki (preko aplikacije APPrA in na predpisan elektronski naslov),
naknadno pa bomo posredovali še obvestilo o sprejemu ZR na seji občinskega sveta.
Na podlagi sestavljenega zaključnega računa je bila občina dolžna izdelati (do konca meseca
aprila) konsolidirano premoženjsko bilanco. Premoženjska bilanca vključuje, kot to narekuje
zakonodaja, neposredne in posredne uporabnike. To so krajevne skupnosti na območju občine
ter javni zavodi, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina (Osnovna šola DBB
Hrpelje, Vrtec Sežana, Kosovelova knjižnica Sežana, Glasbena šola Sežana, Zdravstveni dom
Sežana ter Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana).
Realizacija posameznih postavk sprejetega proračuna in realizacije le-tega, je razvidna iz
priloženih tabel (splošni in posebni del).

Priloge:
-

ZR OHK 2016- objava url
ZR OHK 2016- splošni del
ZR OHK 2016- posebni del in prerazporeditve
ZR OHK 2016- obrazložitve
Bilanca stanja
ZR OHK 2016- predlog sklepa

Pripravila:
Aleksandra Iskra Boštjančič, finance

ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek
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