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ZAKLJUČNI  RAČUN  PRORAČUNA  OBČINE  TABOR  ZA LETO 2017 

 

1.        SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

1.1      Izkaz bilance prihodkov in odhodkov 

1.2.     Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

1.3.     Izkaz račun financiranja 

 

2.         POSEBNI DEL 

            Realizirani finančni načrt-prihodki 

            Realizirani finančni načrt-odhodki     

 

3.        OBRAZLOŽITVE ZR PRORAČUNA OBČINE    

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZR PRORAČUNA 

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen 

proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom 

3.1.2  Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, 

proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z 

obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi 

prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in 

zadolževanjem 

3.1.3.  Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi 

realizaciji v skladu z 41 .členom ZJF 

3.1.4.  Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede 

na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z 

obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 

47. členom ZJF 

3.1.5.   Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve  

3.1.6.   Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije 

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZR PRORAČUNA 

3.2.1.   PRIHODKI 

3.2.2.   ODHODKI 

 

3.2.3.    ŽUPAN   

3.2.3.1.Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika  

3.2.3.2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine  

3.2.3.3. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim 

načrtom  

3.2.3.4. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega 

leta v skladu s44.členom ZJF 

3.2.3.5. Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 

46.členom ZJF   

3.2.3.6 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega 

uporabnika v skladu z 41.členom ZJF 



3.2.3.7. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih 

regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega 

uporabnika  
   

 3.2.4 OBČINSKI SVET   

 3.2.4.1.Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika  

3.2.4.2. Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine  

3.2.4.3. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim 

načrtom  

3.2.4.4. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega 

leta v skladu s44.členom ZJF 

3.2.4.5. Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 

46.členom ZJF   

3.2.4.6 Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega 

uporabnika v skladu z 41.členom ZJF 

3.2.4.7. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih 

regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega 

uporabnika  

 

3.2.5. NADZORNI ODBOR  

 

3.2.5.1.Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika  

3.2.5.2.Obrazložitev posameznih vrst izdatkov na nivoju podskupine  

3.2.5.3. Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim 

načrtom 

3.2.5.4. Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega 

leta v skladu s 44.členom ZJF 

3.2.5.5. Obrazložitev neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 

46.členom ZJF   

3.2.5.6. Obrazložitev vključitve novih obveznosti v finančni načrt neposrednega 

uporabnika v skladu z 41.členom ZJF  

3.2.5.7. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih 

regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega 

uporabnika  

3.2.6.OBČINSKA UPRAVA  

 

 3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA  

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 

ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 

3.6. POSEBNE TABELARNE PRILOGE 

3.6.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po 

posameznih vrstah namenskih sredstev 

3.6.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta 



  

 

 

 

 


