
 

Občina MEŽICA 
Trg svobode 1 
2392 MEŽICA 
Telefon: 02/82 79-350 
Fax: 02/82 79-359 
e-mail: info@mezica.si 

Številka: 032-1/2007-3    
Datum: 26.2.2007   
 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Poslovno poročilo za leto 2006 
 
Zaključni račun proračuna Občine Mežica je izdelan na podlagi ra čunovodskih standardov in 
normativov, ki opredeljujejo to področje. 
Za izdelavo zaključnega računa je zadolžena strokovna služba znotraj občinske uprave Občine 
Mežica. V obseg poro čila je vklju čena vsa dokumentacija ter tudi vsi poslovni dogodki 
preteklega leta, ki se nanašajo na ustanove in zavode v katerih ima Ob čina Mežica solastniške 
deleže.  
Opravljena so bila vsa knjiženja, sredstva in njihovi viri so bili popisani ter terjatve in 
obveznosti usklajene. Izdelani so vsi obrazci, poro čila in drugo gradivo, ki sestavlja zaklju čni 
račun proračuna. 
Gradivo je pripravljeno za obravnavo in sprejem na občinskem svetu Občine Mežica, sestavni 
del gradiva pa predstavlja uvodni komentar župana, tabelarni prikaz prihodkov in odhodkov 
po ekonomskih in funkcionalnih klasifikacijah, obrazložitve nujnih prerazporeditev znotraj 
obračunskih postavk in drugi potrebni ukrepi. K gradivu je priložen tudi osnutek Odloka o 
zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2006. 
Odstopanja med realizacijo in planom po posameznih poglavjih in proračunskih porabnikih so 
razvidna iz priloženega tabelarnega dela, še podrobneje pa so obrazložena v nadaljevanju 
poročila. 
Značilnost prora čuna za 2006 je prav gotovo ve čji izpad na črtovanih prihodkov in zatorej 
posledično težave v servisiranju proračuna na odhodkovni strani. K zaostreni situaciji so prav 
gotovo prispevala tudi dodatna investicijska vlaganja, tako v dokon čanje Narodnega doma 
Mežica, kot tudi v intervencijsko obnovo stavbe Osnovne šole Mežica. 
Zatorej posledi čno žal ni bilo mogo če poravnati prav vseh obveznosti do nekaterih 
proračunskih porabnikov, predvsem društvom ter klubom, ki delujejo v okviru Ob čine 
Mežica. 
Na dan 31.12.2006 Ob čine Mežica beleži znesek 560.581,67€ (134.337.790,20 SIT) 
neporavnanih obveznosti do dobaviteljev iz preteklega leta, kar je bistveno ve čji znesek kot 
pa leto poprej. 
Zgornji znesek je kot odhodek po posameznih postavkah vklju čen v proračun za leto 2007 in 
predstavlja nekaj več kot 20% načrtovanega obsega letošnjega proračuna. 
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