Odlok o proračunu Občine Tržič za leti 2017 in 2018

Predviden terminski plan obravnave:
- obravnava osnutka gradiva na seji občinskega sveta dne 13.10.2016
- obravnava predloga gradiva na seji občinskega sveta dne 10.11.2016

I.

UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa):
-

-

-

-

Statut Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15)
Zakon o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF; Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju ZJF);
Zakon o financiranju občin (ZFO -1 Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 –
ZUUJFO);
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00);
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 in
sprem Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08);
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10);
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in
100/15);
Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih
uporabnikov (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10);
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I,
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15);
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
(ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16)

2. Rok za izdajo odloka:
Na osnovi 18. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju ZJF) mora biti proračun
občine sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša.
3. Splošna obrazložitev odloka:

Na podlagi 3. člena ZJF je proračun akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto.
Na podlagi 7. odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni,
da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev
in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna.
Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa
finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na
računih ob koncu leta preteklega leta.
4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:
Sprejeti proračun določa okvire in namene za izvedbo nalog, ki jih ima občina skladno z zakonom o
lokalni samoupravi. Dosežena realizacija proračuna posredno vpliva na vsa področja delovanja občine,
s katerimi občina zagotavlja zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev.

II.

PODROBNEJŠA VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV ODLOKA TER SPREMEMB, KI JIH PRINAŠA:

Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:

I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

-

po ekonomski klasifikaciji:

A.

Bilanca prihodkov in odhodkov

B.

Račun finančnih terjatev in naložb

C.

Račun financiranja

II.

POSEBNI DEL PRORAČUNA

-

po neposrednih uporabnikih, znotraj tega pa po:

- programski klasifikaciji
- proračunskih postavkah in
- kontih
III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV.

OBRAZLOŽITEV

-

splošnega dela proračuna

-

posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna)

-

načrta razvojnih programov

Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna, kar pomeni,
da zaključni račun proračuna sestavljajo:
1. Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev
in naložb ter račun financiranja.
2. Posebni del proračuna sestavljajo zaključni računi neposrednih uporabnikov.
3. Načrt razvojnih programov.

4. Obrazložitve.
Podrobnejša členitev in obrazložitev predvidenih prihodkov in odhodkov za posamezno leto bo
objavljena na spletnih straneh Lex localis pod Katalog informacij javnega značaja/Občina Tržič/Seje
občinskega sveta/2016 oz.
http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%25&25NacinIskanja=0&Obcina=5575907c-384f42bb-9feb-5029b06b3640&LetoObjave=2016&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA
III.

IV.

SODELOVANJE JAVNOSTI:
1. Kraj objave: Spletna stran Občine Tržič
2. Datum objave: 8.9.2016
3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti:
obcina.trzic@trzic.si
4. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 8.10.2016

Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Drago Zadnikar, direktor Občinske uprave
Marjeta Maček, vodja Urada za finance
Jasna Kavčič, vodja Urada za okolje in prostor,
Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti

Številka zadeve: 4100-0003/2016 in 4100-0004/2016
Datum: 8.9.2016
Drago Zadnikar, spec.
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

