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3. člen
Stanje sredstev na dan 31.12.2018 (skupaj s proračunsko re-

zervo) znaša 3,624.798,80 EUR in se sestoji iz:
- znesek 3,618.700,69 EUR - sredstva Občine Rače – Fram
- znesek 33,01 EUR – sredstva Krajevne skupnosti Rače
- znesek 6.065,10 EUR - sredstva Krajevne skupnosti Fram

Finančna sredstva se prenesejo na ustrezne transakcijske po-
dračune in se uporabijo za namene predvidene s proračunom Ob-
čine Rače – Fram in finančnima načrtoma KS za leto 2019.

4. člen
Stanje sredstev sklada proračunske rezerve Občine Rače – 

Fram, na dan 31.12.2018, znaša 58.589,11 EUR in se prenese 
med sredstva rezerv proračuna 2019 za isti namen, torej za fi-
nanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so 
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive člove-
ške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzro-
čijo naravne sile ter ekološke nesreče.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Medobčinskem ura-

dnem vestniku.
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB), 76/08, 79/09, 51/10, ZUJF -40/12, 14/15-ZUUJFO in
76/16-odl.US) in 15. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št.
27/11 in 5/15) je Občinski svet Občine Rače – Fram na svoji 4.
redni seji, dne 26. marca 2019 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna občine Rače-Fram za leto 2018

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna občine Rače - Fram za 

leto 2018.

2. člen
Zaključni račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2018 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rače-Fram za 
leto 2018.

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 
naložb ter račun financiranja proračuna Občine Rače – Fram 
(vključno s KS Rače in KS Fram) za leto 2018 je bila realizirana 
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR 

I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II.)

7,208.255
7,020.248

188.007

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev

/
/

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)

/
/

188.007
/

-188.007


