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ZADEVA: Predlog Odloka o Zaključnem računu poračuna Občine Podčetrtek za leto
2018
PRIPRAVILI:

Občinska uprava

PREDLAGATELJ:

župan Peter Misja

POROČEVALEC:
župan Peter Misja, ga. Simona Šelekar, višja svetovalka za finance
in družbene dejavnosti
PRAVNE PODLAGE:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-ZJF-UPB4, 14/2013-popr.)
- 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014,
90/2014-ZDU-1, 14/15-ZUUJFO, 76/2015)
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/2002- ZJF-C, 114/2006-ZUE)
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, in 102/10)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur. L. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11,
97/12,108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur. L. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,
124/08, 58/10, 60/10 –popr., 104/10, 104/11 in 86/16)
- 17. člen Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB).
NAMEN:

Obravnava in sprejem v zaključnega računa

PREDLOG SKLEPA:
1. Sprejme se Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018.

OBRAZLOŽITEV:
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek je občinski akt, v katerem so prikazani predvideni in
realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni
račun finančnega načrta neposrednih uporabnikov je sestavni del zaključnega računa proračuna.
Leto 2018 je bilo za občino Podčetrtek uspešno, kljub temu, da ni bilo razpisov za sofinanciranje iz
EU sredstev. Kljub temu se je uspelo iz lastnih sredstev izvesti precej investicij, sredstva za
investicije, katere do konca leta ni bilo možno realizirati, pa so se za isti namen prenesle v leto
2019.

-

Največje investicije v letu 2018 so bile:
Nakup šotora za CZ v višini 7.399,42 €,
Sanacije plazov v višini 38.945 €
Rekonstrukcija občinskih cest iz 23. člena v višini 216.708,74 €
Urejanje pločnika in JR Cmereška gorca 30.377 €
Nova javna razsvetljava v Podčetrtku v višini 10.761 €
Kolesarska pot Sodna vas v višini 62.021,18 €
Kolesarska pot Sela-Virštanj 132.946,77 €
II. Faza kolesarska pot Sodna vas v višini 38.538 €
Trajno mobilno obsotelje v višini 67.189,11 €
Izgradnja kanalizacije Škofja gora v višini 54.149,87 €
Investicije na vodovodnem omrežju, katere izvaja OKP d.o.o. 103.577,39 €.
Investicijski odhodki in transferi predstavljajo 25 % realiziranega občinskega proračuna.
Realizacija tekočih odhodkov je bila nekoliko nižja kot v preteklem letu, kar pomeni, da se tekoči
odhodki niso povečevali, tekoči transferi pa so bili za 6% višji kot v preteklem letu, največje
povišanje pa odpade na vzgojnine in nato oskrbnine. So pa bili investicijski odhodki realizirani za
50% več kot v preteklem letu.
Delovanje neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna je bilo realizirano po planu.
Ocenjujemo lahko, da pri izvajanju programa dela v letu 2018 niso nastale morebitne nedopustne
ali nepričakovane posledice.
V celoti gledano je bilo poslovanje v letu 2018 uspešno. Kljub temu, da so se izvajale investicije, pa
so se sredstva za nerealizirane investicije prenesla v leto 2019 in se niso nenamensko porabila.

Župan
Peter Misja

