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KRAJEVNA SKUPNOST BUKOVO
BUKOVO 29, 5282 CERKNO
Matična številka: 5016967000
Šifra proračunskega uporabnika: 78840
Davčna številka: 59360437

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
1. Pravne podlage delovanja KS Bukovo so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10))
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
2. KS Bukovo je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine
Cerkno opravlja naslednje naloge:
Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo zaselki Laharn, Žabže, Kojca,
Bukovo ter Zakojca. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti
Silvo Jeram zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja
prostovoljno in brezplačno.
KS sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in
odtujuje krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja
izvensodno poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in
spodbuja prostočasne dejavnosti mladih.
3.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
sredstva, zbrana s samoprispevkom in
druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.

4. KS Bukovo je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13).
5. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,56/02, 110/02, 109/08, 49/09,
107/10, 11/11, 101/13),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253),

-

-

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 122/09, 58/10, 97/12),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004,
141/2004, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13).

6. Računovodska izkaza:
a) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
b) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).

II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Bukovo so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 2016. V njem smo načrtovali prihodke v višini 44.021 EUR, realizacija pa znaša 44.216 EUR, kar pomeni,
da je proračun prejel za 1% več prihodkov od načrtovanih.
Struktura prihodkov KS Bukovo je bila naslednja:
Delež
11 %
11 %
2%
87 %

Vrsta prihodka:
NEDAVČNI PRIHODKI
Prihodki od prodaje blaga in storitev ( vodarina, grobovina)
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI (sredstva, ki jih je KS prejela iz občinskega
proračuna za redno delovanje KS in investicije)

Občina je za leto 2016 razdelila 180.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti. Glede na število
prebivalcev je KS v l. 2016 prejela 8.726 EUR. Prejela je tudi dodatnih 25.000 EUR sredstev za pričetek
izgradnje športnega igrišča na Bukovem.
Na odhodkovni strani so skupni realizirani odhodki po predlogu proračuna za leto 2016 dosegli 98 %
realizacijo oziroma v višini 46.781 EUR.
Struktura odhodkov KS Bukovo je bila naslednja:
Vrsta odhodka:
Tekoči odhodki
Transferni odhodki
Investicijski odhodki

Delež
32 %
0%
68 %

Krajevna skupnost financira svoje odhodke iz dveh glavnih virov na prihodkovni strani. In sicer iz sredstev, ki
jih KS ustvari sama (najemnine poslovnih prostorov, vodarina, grobovina), ter sredstev, ki jih občina
zagotavlja v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in sredstev v višini 8.726 EUR (za leto 2016) za
izvajanje tekočih in investicijskih vzdrževanj v KS.
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Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Postavka vključuje provizijo UJP in je bila realizirana 10% nad planom.
06 Lokalna samouprava
Postavka znotraj programa predstavlja realizacijo izdatkov za:
 reprezentanco ob koncu leta ter pogostitev po sestanku s Telekomom (277,20 EUR),
 nadomestilo za uporabo digitalnega potrdila (8,76 EUR),
 stroške porabe vode VNO Bukovo (2,80 EUR).

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Področje porabe vključuje 4.932 EUR stroškov za električno energijo javne razsvetljave v KS, električno
energijo črpališča na vodovodu Bukovo in električno energijo prostorov KS. Stroški postavke niso dosegli
načrtovane porabe.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
V okviru programa so skupna načrtovana sredstva v višini 2.000 EUR, dosegla 98% realizacijo. Sredstva v
višini 1.959 EUR so bila porabljena za vzdrževanje ceste Bukovski vrh.
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
Področje ureja zbiranje in ravnanje z odpadki. Stroški za odvoz odpadkov iz pokopališča so v letu 2016 znašali
1.086 EUR in tako dosegli načrtovano realizacijo.
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Področje ureja oskrbo z vodo in urejanje pokopališč. Visoka 94% realizacija postavk je v realizaciji planirane
investicije vzpostavitve požarne vode v Laharni v višini 3.562 EUR. Znotraj postavke tekoče vzdrževanje
vodovoda pa se je prestavilo vodovod pri VNO Bukovo, za potrebe izgradnje športnega igrišča.
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
KS vsako leto sofinancira Miklavževanje v letu 2016 je za ta namen porabila 84 EUR lastnih sredstev ter 65
EUR sredstev, ki jih je pridobila s strani Občine Cerkno za ta namen. Znotraj področja je postavka
Večnamenski objekt Bukovo dosegla načrtovano porabo v višini 644 EUR za nakup kurilnega olja in
termostatov.
Realizacija postavke Izgradnja športnega igrišča je dosegla načrtovano porabo. Poravnalo se je stroške
idejnega načrta v višini 250 EUR in stroške zemeljskih del z odvodnjavanjem v višini 28.404 EUR.
20 Socialno varstvo
Na osnovi pridobljenih donacij v višini 1.325 EUR in 2.293 EUR lastnih sredstev, je KS v obliki enkratne
socialne pomoči, družini kateri je pogorel gospodarski objekt, poravnala stroške pokritja tega objekta.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril.
Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da je
krajevna skupnost opravila zadane naloge uspešno in kvalitetno.
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III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
I. SREDSTVA:
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
A Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
Osnovna sredstva
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

Stanje 31.12.2015
294.853
33.913
12.871
9.706

Stanje 31.12.2016
323.507
42.488
12.871
10.372

Razlika
28.654
8.575
0
666

Stanje vrednosti nepremičnin se je povečalo na račun pričetka investicije Športno igrišče Bukovo.
KS v letu 2016 ni vlagala v nakup opreme.
Obračunana amortizacija v višini 9.241 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo
v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti nepremičnin (8.576 EUR)
in opreme (666 EUR).

-

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj:
-

Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovod):
Druga osnovna sredstva za opravljanje gospodarskih dejavnosti
Druga osnovna sredstva za opravljanje negospodarskih dejavnosti
Oprema za proizvodnjo in prenos električne energije

3%
14 %
20 %
7%

Lokalna cesta Žabže – Selc (9.002 EUR) ostaja nepremičnina v gradnji, zato amortizacija ni bila obračunana.
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva:
11
12
14
16
18

Denarna sredstva na računih
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do občine
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Neplačani odhodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015:
3.873,03
878,06
1.173,07
12,00
1.420,80

Znesek EUR
na dan 31.12.2016:
1.308,98
896,83
1,046,67
12,00
1.866,78

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. KS med letom ni
imela prostih denarnih sredstev, ki bi jih nalagala kot vezana sredstva. Na dan 31.12.2016 je imela 124,08
EUR zapadlih terjatev do plačnikov grobovine, ostalih 772,75 EUR terjatev do plačnikov vodarine ter 130,87
EUR terjatev do plačnikov za ogrevanje in elektriko v VNO Bukovo pa je zapadlo v januarju 2017.
Kratkoročne terjatve do občine predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave ter zapadlo terjatev
(453,50) iz leta 2011, ki je nastala iz naslova novogradnje VNO Bukovo. Med neplačanimi odhodki skupino
18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov, ki bodo poravnana v roku.
Vrednost aktive znaša 290.614 in se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 6%. Razlog je predvsem v
povečanju nabavne vrednosti nepremičnine v izgradnji - novogradnja športnega igrišča na Bukovem.
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Obveznosti do virov sredstev:
Kratkoročne obveznosti:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Krat. obv. do neposrednih uporabnikov
Neplačani prihodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015:
1.410,78
5.825,19
2.088,81

Znesek EUR
na dan 31.12.2016:
1.864,15
3.250,95
1.981,18

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 1.864,15 EUR bodo poravnane v roku v letu 2017.
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznost do UJP v višini 1,50 EUR,
obveznost do KS za plačilo vodarine v višini 1,12 EUR ter obveznosti do občine v višini 3.284,33 EUR v
katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta ter.
Lastni viri:
Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Skupni prihodki KS Bukovo vključujejo:

Konto
71
2710
713
714
73
74
7401
7401

Naziv konta
Nedavčni prihodki
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja
Prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina, pristojbina
za grobove)
Drugi nedavčni prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (javna razsvetljava,
funkcionalni stroški, urejanje javnih površin, dotacija za
Miklavževanje)
PRIHODKI SKUPAJ:

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
48.962
0

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
4.902
120

4.771
44.191
0
12.845
8.726

4.782
0
1.325
37.989
33.726

4.119

4.263

61.807

44.216

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
11.096
510
752
6.105
2.471

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
14.565
277
0
6.491
3.839

1.259
0
49.963
0
0
49.963
0
61.059

3.958
0
32.216
0
28.404
3.562
250
46.781

Odhodki KS Bukovo vključujejo:
Konto
402
4020
4021
4022
4025
4029
412
420
4202
4204
4205
4208

Vrsta odhodka:
Izdatki za blago in storitve
Izdatki za reprezentanco
Geodetske storitve
Električna energija, odvoz smeti
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki
Transferi neprof.org. in ustanovam
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup opreme
Novogradnje
Investicijsko vzdrževanje
Študije o izvedljivosti projektov
ODHODKI SKUPAJ:
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V primerjavi z letom 2015 je KS v letu 2016 prejela donacijo v višini 1.325 EUR za pomoč družini, kateri je
pogorel gospodarski objekt. KS je s to donacijo in 2.293 EUR lastnih sredstev pomagala oškodovani družini.
Na strani transfernih prihodkov je s strani občine, glede na število prebivalcev, prejela 8.726 EUR sredstev kar
pomeni enako kot v letu 2015 ter 25.000 EUR transferja za pričetek izgradnje športnega igrišča. Ta sredstva
je porabila za zemeljska dela .
V okviru prihodkov in sredstev iz preteklih let je KS načrtovano porabo realizirala v višini 98%.
3. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Zmanjšanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2016 znašalo 2.565 EUR.
Računovodstvo KS:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Silvo Jeram

Cerkno, 23.2.2017

KRAJEVNA SKUPNOST CERKNO
BEVKOVA ULICA 9, 5282 CERKNO
Matična številka: 5019796000
Šifra proračunskega uporabnika: 78859
Davčna številka: 57216711

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
7. Pravne podlage delovanja KS Cerkno so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 79/09 in 51/10)
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
8. KS Cerkno je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine
Cerkno opravlja naslednje naloge:

Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot
samostojna pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo center
Cerkno ter zaselki Čelo, Čeplez, Planina, Labinje in Poljane. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji
organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Marko Močnik zastopa in predstavlja krajevno
skupnost.
Daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem
območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij na njihovem območju ter pri nadzoru nad
opravljenimi deli, sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb, daje predloge za sanacijo
divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji, daje predloge za ureditev in
olepševanje kraja (ureditev in vzdrževanje rekreacijskih in javnih poti, zelenic ...) in pri tem sodeluje, daje
pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje
hitrosti ipd.), sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki
obravnavajo območje njihove skupnosti, oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih
aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine, daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega
prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora
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in varstva okolja, sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, spremlja nevarnosti na
svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih
nalogah s področja zaščite in reševanja, daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s
premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.
9.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.

10. KS Cerkno je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09,107/10, 11/11 in 101/13).
11. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,56/02, 110/02, 109/08,
49/09,107/10 in 11/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07,124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 122/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004,
141/2004, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10,104/11, 97/14, 108/13, 94/14),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13).
12. Računovodska izkaza:
c) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
d) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).

II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Cerkno so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 201.
Letni cilji so opredeljeni v finančnem načrtu krajevne skupnosti. V letu 201 je KS načrtovala prihodke v višini
191.538 EUR, realizacija pa je znašala 190.537 EUR, kar pomeni za 1% manj od načrtovanih. Največji delež
60 % so predstavljali transferni prihodki, preostali del 40% v celotni strukturi realiziranih prihodkov pa so
predstavljali nedavčni prihodki.
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V strukturi nedavčni prihodkov katerih realizacija je znašala 70.155 EUR oz. 9% pod planom, je največji
delež predstavljala vodarina, ki je dosegla višino 33.940 EUR oz. 18% vseh prihodkov, sledili so prihodki iz
naslova najemnin za vzdrževanje kabelskega sistema, grobov, lekarne in tržnice. Ustvarjeni so bili tudi
prihodki od praznjenja greznic ter prispevki in doplačila občanov za kanalizacijo in vodovod v Mostaniji.
40.000
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10.000

Leto 2015

0

Leto 2016

Od načrtovanih 114.820 EUR transfernih prihodkov, je proračun KS prejel 42.734 EUR rednih dotacij za
funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave
v KS. Slednje so predstavljale 22% prihodkov v celotni strukturi prihodkov. Drugi del transfernih prihodkov
v višini 72.199 EUR, pa je bil KS s strani Občine Cerkno dodeljen od 180.000 EUR glede ena število stalnih
prebivalcev v KS. Le te je KS pridobila na podlagi izstavljenih zahtevkov, katerim so bile priloge računi
dejansko realiziranih investicij na njenem območju.
KS Cerkno je pripadajočih 72.199 EUR sredstev porabila za:
- ureditev okolice cerkve 18.786 EUR,
- vzdrževanje vodovoda Cerkno 4.254 EUR,
- sanacija podpornega zidu v Volčji grapi 16.000 EUR,
- vzdrževanje kanalizacijskega sistema 9.793 EUR,
- izgradnja pločnika na Platiševi ulici 23.366 EUR.
Realizacija odhodkov je glede na finančni plan znašala 65% oz. 146.063 EUR.
Struktura odhodkov KS Cerkno je bila naslednja:

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike
Podprogram 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike
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Znotraj postavk za plačila bančnih storitev Upravi za javna plačila ter nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča, so načrtovana sredstva v višini 269 EUR dosegla 99,9% realizacijo.
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Glavni program - 0403 Druge skupne administrativne službe
Podprogram - 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Realizacija zajema izdatke vezane na poslovne prostore v lasti Krajevne skupnosti Cerkno. Od tega so tudi v
letu 2016 največji delež predstavljali stroški ogrevanja v višini 2.691 EUR, sledili so stroški vzdrževanja
kurilnice v času kurilne sezone v višini 327 EUR, stroški zavarovanja prostora Lekarne Cerkno v višini 207
EUR ter stroški najemnine kurilnice v višini 185 EUR.
06 Lokalna samouprava
Glavni program - 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
Podprogram - 06029001 Delovanje ožjih delov občin

V okviru tega podprograma smo realizirali izdatke v višini 11.922 EUR, kar pomeni, 1,3% pod planom.
Postavka materialni stroški, vključuje stroške pisarniškega in čistilnega materiala, naročnino na Primorske
novice, Idrijske novice in portal SEJA, stroške mobilnega telefona predsednika, stroške stacionarnega telefona,
stroške poštnine ter stroške za pokrivanje podjemnih pogodb za čiščenje in plačilo predsedniku. V letu 2016
so bili omenjeni stroški za 25% višji v primerjavi z letom 2015.
vrsta odhodka
materialni stroški
dejavnosti sveta KS
SKUPAJ

plan

realizacija

11.446
640
9.792

11.412
511
9.136

% dosežene
realizacije
99,7%
79,9%
89,7%

08 Notranje zadeve in varnost
Glavni program - 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Podprogram - 08029001 Prometna varnost
Transfer v višini 480 EUR se je namenil Združenju šoferjev in avtomehanikov za dežurstva opravljena na prvi šolski dan,
v sklopu zagotavljana prometne varnosti.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Glavni program - 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
Podprogram - 12029001 Oskrba z električno energijo

Program vključuje urejanje, nadzor in oskrbo na področju proizvodnje in distribucije električne energije.
Skupno načrtovana sredstva v višini 27.167 EUR so bila tudi dejansko realizirana. Zajeta so sredstva za plačilo
javne razsvetljave v višini 13.606 EUR, elektrike kabelskega sistema v višini 1.781 EUR, elektrike črpališča
vode v Podlivcu v višini 173 EUR ter električne energije, ki jo porabi ČN Cerkno v višini 11.505 EUR.
Stroške javne razsvetljave in porabe na ČN Cerkno povrne Občina Cerkno v obliki refundacije.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Glavni program - 1302 Cestni promet in infrastruktura
Podprogram - 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Znotraj podprograma so bila od skupno načrtovanih sredstev za vzdrževanje cest v višini 54.221 EUR,
dejansko realizirana le v višini 16.632 EUR kar pomeni kar 69% pod planom. Sredstva so bila porabljena za
nujna vzdrževalna dela na krajevnih in občinskih cestah:
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ureditev jaška v Poljanah,
sanacija propusta in udora ceste v Volčji grapi,
izmera novega poteka ceste s potrebnim urejanjem mej na Platiševi ulici, za potrebe izgradnje
pločnika.

Znotraj podprograma so nastali tudi stroški v višini 244 EUR za pokrivanje podjemne pogodbe.
Podprogram - 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Znotraj podprograma so bili realizirani stroški v višini 708 za izmera novega poteka ceste s potrebnim
urejanjem mej na Platiševi ulici. Zaradi postopko ureditve zemljiško knjižnih zadev ni bila realizirana postavka
Novogradnja pločnika Stara Eta – Mostanija. Sredstva se bodo rezervirala v proračunu za leto 2017.
Podprogram - 13029004 Cesta razsvetljava

Postavka je vsebovala sredstva postavitev nove javne luči na Rajdi (Planina) za katero so bili planirana sredstva
v višini 1.000 EUR. Stroški so nastali konec leta, zato se realizacija prenese v leto 2107. Znotraj postavke so
bili planirani tudi stroški za nakup 2 kandelabrov na Platiševi ulici. Tudi realizacija teh stroškov se je prenesla
v leto 2017.
14 Gospodarstvo
Glavni program - 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Podprogram - 14039001 Promocija občine

Za izvedbo prihoda dedka mraza decembra 2015, je KS v višini 1.069 EUR krila stroške predstave in
pogostitve. V višini 170 EUR pa je bila pomoč namenjena tudi vaščanom Labinje, ki so za najmlajše prebivalce
Labinj, organizirali prihod miklavža.
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
Glavni program - 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Podprogram - 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Podprogram ureja zbiranje in ravnanje z odpadki. Skupno načrtovana sredstva za odvoz odpadkov v višini
3.000 EUR, so bila dejansko realizirana v višini 2.562 EUR.
Podprogram - 15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Na področju ravnanja z odpadno vodo, so bila načrtovana sredstva za strojelomno zavarovanje ČN tudi
dejansko realizirana. Postavka pa vsebuje tudi realizacijo stroška, ki je nastal z zamenjavo sita na rotomatu. S
Načrtovana sredstva na postavki tekoče vzdrževanje kanalizacije v višini 15.000 EUR so dosegla 98%
realizacijo za sanacijo kanalizacijskih jaškov v naselju Cerkno, čiščenje kanalizacije v ulici Pot na Zavrte ter
izvedbo deratizacije v skladu s pristojnim Zakonom.
Tudi v letu 20165 je KS z Janez Jeram s.p. imela pogodbo za izvajanje praznenja greznic. V letu 2016 je bilo
tako izpraznjenih 14 greznic v Cerknem in okolici. Načrtovana sredstva v višini 1.891 EUR so bila tudi
dejansko realizirana.
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Glavni program - 1603 Komunalna dejavnost

Področje ureja oskrbo z vodo, urejanje parkov, trgov, zelenic ter urejanje pokopališča.
Podprogram - 16039001 Oskrba z vodo
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V okviru postavke Tekoče vzdrževanje vodovodov je KS načrtovana sredstva 10.977 EUR realizirala 2% nad
planom. Stroški so nastali za tiskanje in pošiljanje računov za vodarino ter za nujna in tekoča vzdrževalna dela
na vodovodih v KS.
Znotraj postavke Investicijsko vzdrževanje vodovodov so bila planirana sredstva v višini 23.335 EUR za večja
investicijska dela na vodovodu Cerkno ter za podaljšanje vodovoda do Goriške ceste 39. Realizacija slednjega
je nastala v višini 3.924 EUR.
Podprogram - 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Dejanska realizacija postavke Urejanje parkov, trga, zelenic je bila za 38% nižja od načrtovane.
Na postavki so nastali naslednji odhodki:
Vrsta odhodka
Urejanje parkov, trga, zelenic
- drobno orodje, drugi splošni material (rokavice, matike gnojilo, korita, trava…)
- vzdrževanje zasajenih javnih površin
- koši za odpadke
- popravilo klopi v parku

Realizacija
2.971
178
1.344
1.337
112

Postavka Vzdrževanje pokopališča zajema porabo sredstev za urejanje pokopališča in sicer za plačilo
pogodbenega delavca, ki tedensko ureja pokopališče v višini 4.430 EUR. 568 EUR sredstev se je namenilo za
tiskanje in poštnino položnic pristojbine za grobove, 458 EUR za nakup vrtne kosilnice, 1.532 EUR pa za
zasaditve pokopališča ter 439 EUR za nakup raznega drobnega materiala (orodja) za pomoč pri vzdrževanju.
Znotraj postavke Mrliška vežica Cerkno so bila realizirana sredstva za čiščenje mrliške vežice v višini 720
EUR. Do realizacije pričetka investicije pokritja prostora pred mrliško vežico, pa tudi v letu 2016 ni prišlo.
Podprogram - 16039005 Druge komunalne dejavnosti

Postavka vsebuje realizacijo stroškov menjave števcev uporabniku Eta Cerkno v višini 398 EUR.
Glavni program - 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči
Podprogram - 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Znotraj postavke Celostno urejanje naselja, je bilo realiziranih 22.126 EUR planiranih sredstev za dokončno
ureditev okolice cerkve sv. Ane. Investicijo sta sofinancirali Občina Cerkno in Župnija Cerkno.
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
Glavni program 1803 – Programi v kulturi
Podprogram 18039004 - Mediji in avdivizualna kultura

Področje zajema stroške za tekoče vzdrževanje kabelske TV Cerkno. Znotraj področja je bila planirana tudi
poraba za retransmisiranje RTV programov (plačilo storitev Zavodu AIPA, Zavod IPF, Total TV, Discovery
Chanel, Eurosport) ter za plačilo članarine Združenju kabelskih operaterjev Slovenije.
vrsta odhodka
Tekoče vzdrževanje
KDS
Retransmisiranje
RTV programov
KDS Cerkno
Članarina ZKOS

3.003

2.616

% dosežene
realizacije
87%

7.241

6.704

93%

10.000
480

230
480

2%
100%

plan

realizacija

11

Podprogram 18039005 – Drugi programi v kulturi

V postavki so se planirala sredstva v višini 4.000 EUR za prekritje kulturnega doma v Poljanah. Dejanski
stroški, ki so nastali za prekritje so znašali 3.300 EUR.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril.
Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da
krajevna skupnost posluje učinkovito.

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
I. SREDSTVA:
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
Neopredmetena dolgoročna sredstva ter opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
Osnovna sredstva
00 dolg. premož. pravice – rač. programi
01 pop. vred. dolg. premož. pravic
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

-

Stanje 31.12.2015
6.318,64
6.318,64
1.085.506
544.381
62.676
60.219

Stanje 31.12.2016
6.318,64
6.318,64
1.085.506
572.772
63.173
61.053

Razlika
0
0
0
28.391
497
834

Sprememba nabavne vrednosti nepremičnin je iz naslova začetka investicije postavitve nove javne luči na
Rajdi (Planina).
V letu 2016 se je nabavilo vrtno kosilnico, ki povečuje nabavno vrednost opreme za 497 eur.
Obračunana amortizacija v višini 29.225 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo
v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje:
 popravek vrednosti zgradb v višini 4.480 EUR,
o popravek vrednosti zgradb komunalne infrastrukture v višini 17.044 EUR,
o popravek vrednosti drugih gradbenih objektov v višini 6.867 EUR
o popravek vrednosti druge opreme 834 EUR.

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev.
KS Cerkno je v letu 2016 imela v izgradnji naslednje nepremičnine:
- Svetilka JR Planina - Rajda
zato amortizacija ni bila obračunana.
Kratkoročna sredstva:

Znesek EUR
na dan
31.12.2015

Znesek EUR
na dan
31.12.2016
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-

Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva na računih
Denarna sredstva na depozitnih računih
Kratkoročno dani predujmi (obveznost do države – taksa za
obremenjevanje okolja)
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Druge kratkoročne terjatve
Neplačani odhodki

51,10
8.590,11
21.207,34
1.309,27

51,10
13.129,05
61.207,34
1.145,52

19.091,38
5.351,07

18.768,44
4.790,53

25,11
2.305,74
21.376,77

25,11
34,16
18.754,27

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu, ki so se v
primerjavi z letom prej povečala za 52 %. Ostala prosta denarna sredstva, ki so plasirana pri Novi KBM pa so
se povečala za 40.000 EUR. Kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo obresti od kratkoročnega depozita
pri Novi KBM. Na dan 31.12.2016 je imela 18.768,44 EUR terjatev do plačnikov vodarine, grobovine, najema
tržnega prostora in kabelske. Od teh jih je za 3.759,48 EUR že zapadlo, ostale pa so zapadle v januarju 2017.
V izterjavi je za 775,07 EUR terjatev, katere so knjižene kot sporne terjatve. Kratkoročne terjatve do občine
predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave in stroške porabe vode, katere so zapadle v januarju
2017. Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov, ki so prav tako zapadle v januarju 2017, so na dan
31.12.2016 znašale 326,91 EUR. Druge kratkoročne terjatve so iz naslova razlike med začasnim in dokončnim
odbitnim deležem, katerega poračun se bo izvedel v obračunu DDV-ja za prvo tromesečje leta 2017. Med
neplačanimi odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov.
Vrednost aktive znaša 632.758 EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 1%, predvsem zaradi
povečanja denarnih sredstev na računu in na depozitu.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
Kratkoročne obveznosti:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratk. obv. iz poslovanja (dajatve od pogodb o
delu, neto izplačila pogodb o delu, obveznost do države
vodna povračila)
Krat. obv. do uporabnikov enotnega kontnega načrta
(obveznosti do UJP, občine)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Neplačani prihodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015
14.699,20
3.342,26

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
12.046,57
998,93

49.394,57

93.849,08

913,40
16.290,42

913,40
15.429,50

Obveznosti v višini 12.046,57 EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni plačilni rok.
Druge kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti iz naslova izplačil podjemnih pogodb (414,26 EUR),
katere so zapadle v januarju 2017 ter obveznost iz naslova republiške takse v višini 584,93 EUR. Kratkoročne
obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so zapadle v januarju 2017, predstavljajo obveznost
do ministrstva za pravosodje in javno upravo za uporabo digitalnega potrdila v višini 9,37 EUR, do UJP 26,60
EUR za stroške provizije, obveznost do občine v višini 93.813,11 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih
in tekočega leta ter obveznost za plačilo telefonskih storitev. Neplačani prihodki vsebujejo terjatve od vodarine
in grobovine, najema tržnega prostora, najemnine KDS, terjatve za obresti od kratkoročnega depozita ter
terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave, katere so zapadle v januarju 2017.
Lastni viri:
Splošni sklad

509.5223,17

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Skupni prihodki KS Cerkno vključujejo:
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Konto Naziv konta
71
Nedavčni prihodki
7103 Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja
(prihodki od obresti, najemnine Lekarne Cerkno,
naročnin na KDS, pristojbin za grobove, najemnin MV
ter najemnin tržnega prostora)
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina, praznenje
greznic)
714
Drugi nedavčni prihodki
74
Transferni prihodki
7401 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno
delovanje(javna razsvetljava, funkcionalni stroški,
urejanje javnih površin, investicijsko vzdrževanje)
7401 Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani
občine

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
73.374,05

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
75.505

34.010,94

31.202

35.558,73
3.804,38
115.488,67

35.210
9.093
115.033

43.289,31
72.199,36

42.733
72.300

188.862,72

190.538

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
137.869,60

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
141.202

8.497,57
38.195,23

6.889
37.028

423,72

0

65.133,82

74.771

340,42

294

25.278,84
15,29
15,29
1.700
29.349,72

22.220
0
0
480
4.382

831,72
0,00

458
0

2.496,06

3.924

26.021,94
168.934,61

0
146.064

PRIHODKI SKUPAJ:
Odhodki KS Cerkno vključujejo:

Konto Vrsta odhodka:
402
Izdatki za blago in storitve
4020 Pisarniški mat., čistilni mat., časopisi, revije,
računalniške storitve, str. oglaševalskih storitev,
založniške in tiskarske storitve
4022 Električna energija, ogrevanje, odvoz smeti, telefon,
poštnina
4023 Drugi prevozni in transportni stroški
4025 Tekoče vzdrževanje (ceste, pokopališče, licenčna
programska oprema, zavarovalne premije za objekte poslovni prostori, čistilna naprava)
4026 Najemnine za objekte – kurilnica, nadom. za uporabo
stavb. zemljišča
4029 Plačila po podjemnih pogodbah, sejnine, izdatki za
seminarje, članarina ZKOS, drugi operativni odhodki
403
Plačila domačih obresti
4023 Plačila obresti od dolg. kreditov
412
Transferi neprof.org. in ustanovam
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202 Nakup drugih osnovnih sredstev (klimatska naprava –
prosto kabelske)
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev (cisterna za sanitarno
vodo)
4204 Novogradnje
4205

Investicijsko vzdrževanje
ODHODKI SKUPAJ:

4. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Povečanje sredstev na računu (presežek prihodkov nad odhodki) je v letu 2016 znašal 44.474 EUR.
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Računovodstvo KS:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Marko Močnik

Cerkno, 27.2.2017

KRAJEVNA SKUPNOST GORJE
Gorje 24, 5282 CERKNO
Matična številka: 5017009000
Šifra proračunskega uporabnika: 78867
Davčna številka: 49971166

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
13. Pravne podlage delovanja KS Gorje so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2.76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10)
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
14. KS Gorje je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine
Cerkno opravlja naslednje naloge:
Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Trebenče, Lanica, Poče
ter Gorje. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Miha
Grošelj zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja
prostovoljno in brezplačno.
Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in
odtujuje krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja
izvensodno poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in
spodbuja prostočasne dejavnosti mladih.
15.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
sredstva, zbrana s samoprispevkom in
druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.

16. KS Gorje je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13).
17. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
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-

-

-

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09,
107/10, 11/11),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS,
št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS,
št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 122/09, 58/10,97/12),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004, 141/2004,
117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.
RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13).

18. Računovodska izkaza:
e) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
f) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).

II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Gorje so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva, s katerimi
razpolaga krajevna skupnost, so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 2016.
Od skupno načrtovanih 18.086 EUR prihodkov, je proračun KS prejel 17.411 EUR sredstev, kar pomeni 4%
pod planom.
Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, kulturno dvorano,
dotacijo za urejanje javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2016 so
slednje v celotni strukturi prihodkov predstavljale 21%, največji delež kar 68% (11.818 EUR) pa so
predstavljala sredstva iz občinskega proračuna, katere KS pridobi kot transfer glede na število prebivalcev v
KS. Slednja je KS vložila v:
 ureditev dvorišča in okolice pri VNO Poče 4.354 EUR,
 izdelava in montaža stebrov in ograje za igrišče pri VNO Poče 3.510 EUR
 sanacija ceste Poče – Gnezda 632 EUR,
 prometno ogledalo 255 EUR,
 tampon, cevi, mreže 1.355 EUR
 obnova mlekarne Gorje 1.712 EUR.
Struktura prihodkov KS Gorje je bila naslednja:
Vir prihodka:
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja ( obresti od vezanih
depozitov, najemnina prostora za volitve)
TRANSFERNI PRIHODKI (sredstva, ki jih je KS prejela iz občinskega
proračuna za tekoče poslovanje in investicije)

Delež
11 %
11 %
89 %
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Realizacija odhodkov je bila 73 % oz. v višini 18.936 EUR. 73% vseh odhodkov je bilo zaradi vlaganja okolico
prizidka h kulturnemu domu Poče in obnove mlekarne Gorje, investicijskega značaja.
Struktura odhodkov KS Gorje je bila naslednja:
Vrsta odhodka:
Tekoči odhodki
Investicijski odhodki

Delež
26 %
74 %

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Postavka vključuje provizijo UJP in je za 8% presegla načrtovana sredstva.
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
KS je planirana sredstva v višini 1.712 EUR vložila v sanacijo mlekarne v Gorjah. Znotraj programa so se
načrtovala tudi sredstva v višini 12.778 EUR za vzdrževanje VNO Poče. Postavka je dosegla 94% realizacijo
s pokrivanjem stroškov nakupa kuhinje, notranjih vrat, priprave na asfaltacijo okolice objekta ter izdelave in
montaže stebrov in ograje za igrišče.
06 Lokalna samouprava
Skupno načrtovana sredstva za materialne stroške, niso bila realizirana, ker ni bilo potreb po realizaciji
tovrstnih stroškov.
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Postavki znotraj področja porabe vključujeta realizacijo 2.907 EUR stroškov za električno energijo javne
razsvetljave v KS in električno energijo prostorov KS.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. KS je v letu 2016 za cestni promet in
infrastrukturo porabila 1.549 EUR:
 za ureditev ceste Poče – Gnezda,
 nakup cestenega ogledala,
 tampon, cevi, mreže.
Nizka realizacija področja porabe je bila zaradi neizvedene avtobusne postaje v Laznici.
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Postavka znotraj področja porabe je bila realizirana v višini 595 EUR, za nakup nadzemnega hidranta.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril.
Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da
krajevna skupnost posluje učinkovito.

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
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I. SREDSTVA:
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
Osnovna sredstva
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

Stanje 31.12.2015
84.299
46.982
7.163
6.750

Stanje 31.12.2016
84.686
48.111
9.640
7.097

Razlika
387
1.129
2.477
347

KS je v objekt mlekarna Gorje v letu 2016 vložila 1.711,97 EUR sredstev. Ker je vlaganje objektu
podaljšalo njegovo življenjsko dobo, je investicija najprej za 1.325 EUR znižala obračunani popravek
vrednosti, potem pa za 386 EUR povečala nabavno vrednost objekta.
Z nakupom kuhinje in nadzemnega hidranta DN 80, ki je montiran v Počah pri Kavaču, se NV opreme
poveča za 2.477 EUR.
Obračunana amortizacija v višini 2.802 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo
v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti nepremičnin (2.455 EUR),
opreme (347 EUR).

-

-

Amortizacija je bila obračunana skladno z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj:
-

Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovodi, kanalizacija)
Druga osnovna sredstva za opravljanje negospodarskih dejavnosti
Stavbe

Kratkoročna sredstva:
-

Denarna sredstva na računih
Sredstva na depozitnih računih
Kratkoročne terjatve do kupcev

-

Kratkoročne terjatve
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Neplačani odhodki (obveznosti do dobaviteljev)

3%
20 %
3%

Znesek EUR
na dan 31.12.2015:
847,77
1.438,98
62,59

Znesek EUR
na dan 31.12.2016:
761,39
0
40,00

478,92
1.925,41
523,98

658,60
0
714,14

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Ta so se v
primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 11%. V letu 2016 se je prekinila pogodba o vezavi denarnih sredstev
pri Deželni banki Slovenije. Prosta denarna sredstva v višini 1.438,98 EUR in obresti v višini 1.925,41 EUR
iz tega naslova, je KS vložila v VNO Poče. Na dan 31.12.2016 je KS odpisala 22.59 EUR zastaranih terjatev
do Društva za prosto letenje, ostalih 40,00 EUR terjatev do kupcev pa je zapadlo v maju 2016. Kratkoročne
terjatve v višini 658,60 EUR predstavljajo terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave, od teh jih je za
201,43 EUR že zapadlo v novembru 2016. Med neplačanimi odhodki skupino 18 pa so obveznosti do
dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov, ki bodo poravnana v roku.
Vrednost aktive znaša 41.292 in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 4%. Razlog je predvsem
zmanjšanju denarnih sredstev na depozitu.
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II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
a) Kratkoročna sredstva:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Krat. obv. do neposrednih uporabnikov
Neplačani prihodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015
510,23
2.300,50
2.466,92

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
700,09
775,44
698,60

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so za 37% višje glede na preteklo leto. Obveznosti v višini 700,09
EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni plačilni rok. Kratkoročne obveznosti do
neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznosti do občine v višini 774,34 EUR v katerih so zajeti rezultati
prejšnjih in tekočega leta. Slednje so se zmanjšale za 68 % zaradi negativnega rezultata v letu 2016. Obveznosti
v višini 1,10 EUR pa so obveznosti do UJP. Neplačani prihodki vsebujejo terjatve do kupcev ter terjatve do
občine za refundacijo javne razsvetljave.
Lastni viri:
Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Skupni prihodki KS Gorje vključujejo:
Konto
Znesek EUR na dan
Naziv konta
31.12.2016
71
1.987
Nedavčni prihodki
710
1.987
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki
0
74
15.425
Transferni prihodki
7401
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (javna
razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje
javnih površin, dvorana)
3.607
7401
Prejeta sredstva za tekoče in inv. vzdrževanje s
strani občine
11.818
17.412
PRIHODKI SKUPAJ:
Odhodki KS Gorje vključujejo:
Konto
Znesek EUR na dan
Vrsta odhodka:
31.12.2016
402
5.206
Izdatki za blago in storitve
4022
2.908
Električna energija
4025
2.143
Tekoče vzdrž. drugih objektov
4029
Drugi operativni odhodki (provizija UJP,
vzdrževanje javnih objektov, kulturne dvorane)
4
420
13.731
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4202
0
Nakup opreme in napeljav
4205
13.731
Investicijsko vzdrževanje in obnove
4208
0
Načrti in druga projektna dokumentacija
18.937
ODHODKI SKUPAJ:

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
13
0
13
16.101

4.283
11.818
16.114

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
4.824
3.392
1.428
4
14.239
891
13.104
244
19.063

V primerjavi z letom 2015 KS v letu 2016 zaradi prekinitve pogodbe o vezavi sredstev izkazuje 1.987 EUR
prihodkov iz naslova obresti. Zaradi nižje realizacije porabe električne energije na strani odhodkov, se je
znižala tudi refundacija električne energije in s tem posledično transferni prihodki s strani občine.
Na strani transfernih prihodkov je KS s strani občine, glede na število prebivalcev, prejela tudi 11.818 EUR
sredstev, kar pomeni enako kot v letu 2015.
V okviru prihodkov in sredstev iz preteklih let je KS načrtovano porabo realizirala v višini 77 %.
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3. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Zmanjšanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2016 znašalo 1.525 EUR.
Računovodstvo KS:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Miha Grošelj

Cerkno, 23.2.2017

KRAJEVNA SKUPNOST NOVAKI
DOL. NOVAKI 36, 5282 CERKNO
Matična številka: 5028817000
Šifra proračunskega uporabnika: 78875
Davčna številka: 13871722

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
19. Pravne podlage delovanja KS Novaki so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10)
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
20. Krajevna skupnost Novaki je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po
Statutu občine Cerkno opravlja naslednje naloge:
Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ
odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Valentin Lahajnar zastopa in predstavlja krajevno skupnost.
Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja prostovoljno in brezplačno.
Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in
odtujuje krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja
izvensodno poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in
spodbuja prostočasne dejavnosti mladih.
21.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
sredstva, zbrana s samoprispevkom in
druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.

22. KS Novaki je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13).
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23. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09,
107/10, 11/11, 101/13),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03,126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 122/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004,
141/2004, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur.l. RS, št. 45/2005,138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13).
24. Računovodska izkaza:
g) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
h) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).
II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Novaki so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 2016.
Prihodki KS so bili v letu 2016 realizirani v skupni višini 21.642 EUR, kar pomeni za 1% višjo realizacijo od
načrtovane.
KS financira svoje odhodke iz dveh virov. In sicer iz sredstev grobovine, najemnine mrliške vežice ter sredstev,
ki jih občina zagotavlja v okviru rednih dotacij za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje javnih površin ter
sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2016 so redne dotacije občine predstavljale 12
% vseh prihodkov. Največji delež kar 79% vseh prihodkov pa so predstavljala sredstva iz občinskega
proračuna, katere KS pridobi kot transfer na podlagi zahtevkov katerih priloge so fakture za tekoča in
investicijska vzdrževanja na infrastrukturi. Slednja je KS investirala v:
 asfaltacija ceste Čemažar 12.001 EUR,
 nakup drenažnih cevi in tampona za urejanje makadamski poti v KS 4.655 EUR,
 nakup opreme za MV 500 EUR.
Struktura prihodkov KS Novaki je bila naslednja:
Vir prihodka:
NEDAVČNI PRIHODKI
Prihodki od prodaje blaga in storitev (grobovina, najemnina MV)
TRANSFERNI PRIHODKI (sredstva, ki jih je KS prejela iz
občinskega proračuna za tekoče poslovanje in investicije)

Delež
8%
8%
92 %

21

Na odhodkovni strani so skupni realizirani odhodki po predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 dosegli 92,9
% realizacijo oziroma 24.212 EUR. Nižja realizacija odhodkov se kaže v nerealizaciji postavke investicijsko
vzdrževanje gasilskega doma Novaki.
Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Postavka vključuje redne stroške plačilnega prometa pri UJP. Od načrtovanih 3 EUR za provizijo, je bilo
stroškov za 2,50 EUR.
04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Postavka vključuje zavarovalno premijo za zavarovanje oglasni tabel v KS. Stroški iz tega naslova znašajo
158,84 EUR letno.
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
KS je v letu 2016 rezervirala sredstva 3.000 EUR za ureditev sanitarij in skupnih prostorov v gasilskem domu
Novaki. Realizacija postavke je dosegla načrtovano porabo.
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Postavki znotraj področja porabe vključujeta 1.017 EUR stroškov za električno energijo javne razsvetljave
(911 EUR) v KS in električno energijo pretvornika (106 EUR). Realizacija postavk je bila 95%.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Skupno načrtovana sredstva za
investicijske izdatke v višini 12.651 so bila realizirana za asafaltacijo ceste Čemažar. Postavka tekoče
vzdrževanje cest je prav tako dosegla načrtovano porabo in sicer za urejanje makadamskih cest v KS.
Znotraj programa so bili realizirani tudi planirani stroški montaže svetilke JR na gasilskem domu Novaki v
višini 253 EUR.
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Področje ureja oskrbo z vodo in urejanje pokopališč. Planirana sredstva znotraj področja v višini 500 EUR, so
pokrila strošek nakupa opreme za mrliško vežico.
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
V okviru tega podprograma je KS planirala in realizirala sredstva za organizacijo prireditve ob dnevu žena ter
prihodu božička. Stroški, ki so nastali iz tega naslova so znašali 320 EUR.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril.
Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da
krajevna skupnost posluje učinkovito.
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III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
I. SREDSTVA:
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
Osnovna sredstva
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

Stanje 31.12.2015
31.804
16.028
7.390
4.450

Stanje 31.12.2016
31.804
16.753
9.711
4.856

Razlika
0
725
2.321
406

V letu 2016 se je nabavna vrednost opreme na eni strani povečala za 2.488 EUR z nakupom ALU vhodnih
vrat za MV, na drugi strani pa zmanjšala za 167 EUR z odpisom razsipalnika soli, kateri ni več v stanju za
uporabo.
Obračunana amortizacija v višini 1.297 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo
v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti nepremičnin (725 EUR)
in opreme (572 EUR).

-

-

Amortizacija je bila obračunana skladno z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj:
-

Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovodi):
Stavbe iz trdega materiala (mrliška vežica)
Pohištvo (stoli)
Druga osnovna sredstva za opravljanje gospodarski dejavnosti

Kratkoročna sredstva:
Denarna sredstva na računih
Denarna sredstva na depozitnih računih
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do občine
Neplačani odhodki

3%
3%
12 %
14 %
Znesek EUR
na dan 31.12.2015:
4.664,09
0
435,12
183,12
5.468,42

Znesek EUR
na dan 31.12.2016:
2.094,84
0
119,52
204,85
223,34

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. KS med letom ni
imela prostih denarnih sredstev, ki bi jih nalagala kot vezana sredstva. Na dan 31.12.2016 je imela 435,12 za
119,52 EUR zapadlih terjatev do kupcev iz naslova grobovine. Kratkoročne terjatve do občine predstavljajo
terjatve za refundacijo javne razsvetljave, katere so zapadle v januarju 2016. Med neplačanimi odhodki
skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov, ki bodo poravnana v roku.
Vrednost aktive znaša 22.549 in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 24%. Zmanjšanje je
posledica znižanja denarnih sredstev na računu ter zmanjšanja neplačanih odhodokv, ki so v povezavi z
zmanjšanjem obveznosti dobaviteljev na pasivni strani.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
Kratkoročne obveznosti:
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Kratkoročne obveznosti:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Krat. obv. do neposrednih uporabnikov
Neplačani prihodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015:
5.467,72
4.664,79
618,24

Znesek EUR
na dan 31.12.2016:
222,59
2.095,59
324,37

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so za 5.245 EUR nižje glede na preteklo leto. Te obveznosti so bile
poravnane na plačilni rok v januarju 2016. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo
obveznosti do občine v višini 2.094,84 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. Slednja so
se zmanjšala za vrednost rezultata v letu 2016. Obveznosti v višini 0,75 EUR pa so obveznosti do UJP.
Neplačani prihodki vsebujejo terjatve do plačnikov grobovine ter terjatve do občine za refundacijo javne
razsvetljave.
Lastni viri:
Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Prihodki KS Novaki in vključujejo:

Konto
71
710
713
74
7401

7401

Naziv konta
Nedavčni prihodki
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Prihodki od prodaje blaga in storitev (pristojbina za
grobove)
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno
delovanje (javna razsvetljava, funkcionalni stroški,
urejanje javnih površin, investicije)
Prejeta sredstva za tekoče in inv. vzdrževanje s strani
občine
PRIHODKI SKUPAJ:

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
1.860
150

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
1.630
100

1710
19.782

1.530
21.980

2.625

2.676

17.157
21.642

19.304
23.610

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
7.851
0
1.017
6.511

Znesek EUR na
dan 31.12.2054
6.903
0
981
5.809

323
0
0
16.361
500
15.861
24.212

113
200
200
19.501
2.487
17.014
26.604

Odhodki KS Novaki vključujejo:
Konto
402
4020
4022
4025
4029
412
4120
420
4202
4205

Vrsta odhodka:
Izdatki za blago in storitve
Pis.mat.in storitve
Električna energija
Tekoče vzdrževanje (ceste, pokopališče)
Drugi operativni odhodki (provizija UJP, avtobusna
postajališča, božiček, mat.stroški, zavarovanje)
Transferni odhodki
Tekoči transferi neprofitnim ustanovam
Investicijski odhodki
Nakup opreme
Investicijsko vzdrževanje
ODHODKI SKUPAJ:

Celotni prihodki pa so se za dobrih 8 % zmanjšali v primerjavi realizacijo v letu 2015, razlog je predvsem v
zmanjšanju transfernih prihodkov s strani občine.
Glede na predhodno leto je ustvarila za 14% več nedavčnih prihodkov iz naslova najemnin za MV in
grobovine. Na strani transfernih prihodkov je s strani občine, glede na število prebivalcev prejela 17.175 EUR
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sredstev kar pomeni enako kot v letu 2015. Od načrtovanih 21.408 EUR je proračun do konca leta prejel 21.642
EUR, kar pomeni 1% nad planom.
Na odhodkovni strani v primerjavi z letom prej vidimo upad tekočih in investicijskih odhodkov. Realizacija
odhodkov je bila odvisna od prejetih prihodkov in je dosegla visoko 93 % realizacijo.
4. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Zmanjšanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2016 znašal 2.570 EUR.
Računovodstvo KS:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Valentin Lahajnar

Cerkno, 23.2.2017

KRAJEVNA SKUPNOST OREHEK
OREHEK 2, 5282 CERKNO
Matična številka: 5017025000
Šifra proračunskega uporabnika: 78883
Davčna številka: 17098394

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
25. Pravne podlage delovanja KS Orehek so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2,76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10)
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
26. KS Orehek je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine
Cerkno opravlja naslednje naloge:
Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Jesenica in Orehek.
Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Kolenc zastopa
in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja prostovoljno in
brezplačno.
Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in
odtujuje krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja
izvensodno poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in
spodbuja prostočasne dejavnosti mladih.
27.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
sredstva, zbrana s samoprispevkom in
druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.
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28. KS Orehek je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13).
29. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09,
107/10, 11/11, 101/13),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 122/09, 58/10,97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004,
141/2004, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13).
30. Računovodska izkaza:
i)

BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),

j) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).

II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Orehek so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 2016.
Od načrtovanih 9.650 EUR prihodkov je proračun do konca leta realiziral skupno 9.800 EUR prihodkov, kar
pomeni 1% nad planom.
Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje
javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2016 so redne dotacije občine
predstavljale 29 % vseh prihodkov. Največji delež kar 60% vseh prihodkov pa so predstavljala sredstva iz
občinskega proračuna, katere KS pridobi kot transfer na podlagi zahtevkov katerih priloge so fakture za tekoča
in investicijska vzdrževanja na infrastrukturi. Slednje je KS vložila v ureditev parkirišča pred OŠ Orehek in
ceste do nje. Z omenjenimi sredstvi, se je v sodelovanju z občino, gradilo tudi podporni zid pri Mlinarju.
Struktura prihodkov KS Orehek je bila naslednja:
Vrsta prihodka:
NEDAVČNI PRIHODKI
Prihodki od prodaje blaga in storitev (grobovina)

Delež
9%
9 %

26

TRANSFERNI PRIHODKI (sredstva, ki jih je KS prejela iz občinskega
proračuna za tekoče poslovanje ter investicijsko vzdrževanje infrastrukture)

91 %

KS je v letu 2016 pokoristila sredstva iz preteklih let, ki so bila vezana pri Deželni banki Slovenije in s tem
dosegla realizacijo odhodkov v višini 16.651 EUR, kar pomeni 83%.
Struktura odhodkov KS Orehek je bila naslednja:
Vrsta odhodka:
Tekoči odhodki
Transferni odhodki
Investicijski odhodki

Delež
27 %
0%
73 %

KS financira svoje odhodke iz dveh virov. In sicer iz sredstev grobovine ter sredstev, ki jih občina zagotavlja
v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in sredstev v višini 5.928 (za leto 2016) za izvajanje tekočih in
investicijskih vzdrževanj na infrastrukturi v KS.
Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Postavka vključuje redne stroške plačilnega prometa pri UJP. Realizacija je bila za 17% višja glede na plan.
04 Lokalna samouprava
Planirana sredstva postavke Materialni stroški v višini 490 EUR, je KS vložila v nakup arhivske omare, barve
za beljenje ter nakup pisarniškega materiala.
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Postavke znotraj področja porabe vključujejo 1.900 EUR stroškov za električno energijo javne razsvetljave v
KS, 392 EUR stroškov za električno energijo mrliške vežice in 118 EUR stroškov za porabo električne energije
prostorov KS.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture. V okviru tega podprograma se je
zagotovilo sredstva v višini 16.939 EUR. Postavka je bila realizirana v višini 13.745 EUR. S sredstvi se je
pokrilo stroške ureditve parkirišča pred OŠ Orehek, sanacije ceste Jesenica – OŠ Orehek ter za izdelave
podpornega zidu pri Mlinarju.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril.
Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da
krajevna skupnost posluje učinkovito.
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III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
Osnovna sredstva
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

Stanje 31.12.2015
111.120
18.118
6.335
5.529

Stanje 31.12.2016
111.120
20.395
6.335
5.744

Razlika
0
2.277
0
215

V letu 2016 se ni vlagalo v povečanje nabavne vrednosti nepremičnin in opreme.
Obračunana amortizacija v višini 2.492 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo
v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti nepremičnin (2.227 EUR)
in opreme (215 EUR).

-

Amortizacija je bila obračunana skladno z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj:
-

Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovod, podporni zid):
Druga oprema za opravljanje gospodarskih dejavnosti (kosilnica):
Druga osnovna sredstva za opravljanje negospodarskih dejavnosti

3%
14 %
20 %

Mrliška vežica Orehek je nepremičnina v gradnji, zato amortizacija ni bila obračunana.
b) Kratkoročna sredstva:
-

Denarna sredstva na računih
Sredstva na depozitnih računih
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Neplačani odhodki (obveznosti do dobaviteljev)

Znesek EUR
na dan
31.12.2015
987,58
6.467,38
221,72
393,94
2.951,30
801,51

Znesek EUR
na dan
31.12.2016:
136,53
467,38
14,00
376,18
2.956,01
468,91

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu, ki so se v
primerjavi z letom prej zmanjšala. Prav tako so se zmanjšala prosta denarna sredstva iz 6.467,38 EUR na
467,38 EUR in ostajajo plasirana pri Deželni banki Slovenije. Kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo
obresti od kratkoročnega depozita pri DBS, slednje so se povečale za izračunane obresti v letu 2016. Na dan
31.12.2016 je KS imela 14,00 EUR zapadlih terjatev iz naslova grobovine. Na dan 31.12.2016 se je na podlagi
sklepa inventurne komisije odpisalo za 115,64 EUR zastaranih terjatev. Kratkoročne terjatve do občine
predstavljajo terjatve za refundacijo javne razsvetljave, katere so zapadle v januarju 2017. Med neplačanimi
odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov, ki bodo poravnana v roku.
Vrednost aktive znaša 95.735 in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 9%. Razlog je v povečanju
popravkov vrednosti osnovnih sredstev ter v zmanjšanju denarnih sredstev na računu in terjatev do kupcev.
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II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
c) Kratkoročne obveznosti:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Krat. obv. do neposrednih uporabnikov
Neplačani prihodki

Znesek EUR
na dan
31.12.2015:
800,46
7.456,00
3.566,96

Znesek EUR
na dan 31.12.2016:
468,01
604,80
3.346,19

Obveznosti v višini 468,01 EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni plačilni rok.
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznosti do občine v višini 603,09 EUR
v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. Slednje so se zmanjšale zaradi negativnega rezultata v
višini 6.851,05 EUR v letu 2016. Obveznosti v višini 0,90 EUR pa so obveznosti do UJP. Neplačani prihodki
vsebujejo terjatve za obresti od kratkoročnega depozita, terjatve od grobovine ter terjatve do občine za
refundacijo javne razsvetljave.
Lastni viri:
Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega
leta
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Skupni prihodki KS Orehek vključujejo:
Konto
71
710
713
714
74
7401

7401

Naziv konta
Nedavčni prihodki
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Prihodki od prodaje blaga in storitev (pristojbina za grobove)
Drugi nedavčni prihodki (pog. delo – popis komu. infrast.)
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje
(javna razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih
površin, kultura, investicije)
Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine
PRIHODKI SKUPAJ:

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
854
0
854
0
8.766

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
974
0
974
0
8.826

2.840
5.926
9.620

2.898
5.928
9.800

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
9.218
0
2.528
6.502

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
4.501
0
2.409
1.597

118
200
200
0
0
9.418

495
0
0
12.150
12.150
16.651

Odhodki KS Orehek vključujejo:
Konto
402
4020
4022
4025
4029
41
412
420
4205

Vrsta odhodka:
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški mat.in storitve
Električna energija
Tekoče vzdrževanje (pokopališče, ceste, javna razsvetljava)
Drugi operativni odhodki (provizija UJP, materialni stroški,
sof.prireditev)
Tekoči transferi
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje in obnove
ODHODKI SKUPAJ:

Celotni prihodki pa so se za slaba 2% povečali v primerjavi realizacijo v letu 2015.
Glede na predhodno leto je ustvarila za 120 EUR več nedavčnih prihodkov iz naslova najemnin za grobove ter
prejela za 60 EUR več transferjev s strani občine. Na strani transfernih prihodkov je s strani občine, glede na
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število prebivalcev prejela 5.928 EUR sredstev kar pomeni enako kot v letu 2015. Od načrtovanih 9.650 EUR
je proračun do konca leta prejel 9.800 EUR prihodkov, kar pomeni 1,5% nad planom.
Na odhodkovni strani v primerjavi z letom prej vidimo porast investicijskih odhodkov in odhodkov za tekoče
vzdrževanje. Realizacija odhodkov je bila odvisna od prejetih prihodkov in sredstev iz preteklih let, ki so se v
letu 2016 zmanjšala za 9.784 EUR.
5. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Znižanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2016 znašalo 6.851 EUR.
Računovodstvo:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Matej Kolenc

Cerkno, 23.2.2017

KRAJEVNA SKUPNOST OTALEŽ
OTALEŽ 1, 5282 CERKNO
Matična številka: 5031290000
Šifra proračunskega uporabnika: 78891
Davčna številka: 57370192

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
31. Pravne podlage delovanja KS Otalež so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS – UPB2, 76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10)
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
32. KS Otalež je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine
Cerkno opravlja naslednje naloge:
Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Plužnje, Lazec Otalež
Zg. in Sp. Jazne ter Travnik. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne
skupnosti Henrik Ajdišek zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb,
vse se opravlja prostovoljno in brezplačno.
Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in
odtujuje krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja
izvensodno poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in
spodbuja prostočasne dejavnosti mladih.
33.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
sredstva, zbrana s samoprispevkom in
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-

druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.

34. KS Otalež je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13).
35. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09,
107/10, 11/11, 101/13),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 - 1253),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 122/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004,
141/2004, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13).
36. Računovodska izkaza:
k) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
l)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).

II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Otalež so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 2016. Krajevna skupnost je v letu 2016 ustvarila skupno 36.465 EUR prihodkov, kar pomeni, da so dosegli
92% realizacijo. Realizacija ni dosegla plana predvsem zaradi neobračunane porabe vode v Lazcu ter nekaj
manj pobrane vodarine v ostalih vaseh.
KS svojim vaščanom zaračunava pristojbino za grobove ter vodarino. V Otaležu in Lazcu se vodarina
zaračunava na podlagi odčitave števcev, uporabniki pitne vode iz vodovoda Jazne, Travnik in Plužnje pa
vodarino plačujejo na podlagi pavšala. V letu 2016 so ti prihodki predstavljali 24 % vseh prihodkov.
Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje
javnih površin, dotacijo za kulturno dvorano ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V
letu 2016, so redne dotacije občine predstavljale 18 % vseh prihodkov KS.
Občina je za leto 2016 razdelila 180.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti glede na število prebivalcev
znotraj posamezne krajevne skupnosti. Slednja je KS investirala v:
 pripravo ceste na asfaltacijo v Lazcu 16.132 EUR,
 ureditev ekološkega otoka v Plužnjah 4.282 EUR,
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montažo hidranta pri Maruškavcu 407 EUR.

Realizacija odhodkov je znašala 32.111 EUR oz. je dosegla 23% realizacijo glede na plan.
Struktura odhodkov KS Otalež je bila naslednja:
Vrsta odhodka:
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki

Delež
46 %
0%
54 %

Neporabljena sredstva bo KS v celoti porabila na osnovi finančnih načrtov v prihodnjih letih.
Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Sredstva v višini 6,70 EUR so bila namenjena pokrivanju rednih stroškov plačilnega prometa pri UJP.
06 Lokalna samouprava
Skupno načrtovana sredstva 450 EUR za materialne stroške so bila dejansko porabljena v višini 128,92 EUR
za kritje stroška uporabe digitalnega potrdila, cvetličnega aranžmaja in stikal.
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Celotno načrtovana sredstva v višini 4.720 EUR za porabo in distribucijo električne energije za javno
razsvetljavo in poslovne prostore, niso dosegla plana za 6%. Večja poraba je bila na stani porabe elektrike
javne razsvetljave v krajevni skupnosti.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Skupno načrtovana sredstva 75.917 EUR, znotraj področja porabe, za tekoče in investicijsko vzdrževanje cest
so bila dejansko porabljena le v višini 20.112 EUR za pripravo ceste na asfaltacijo v Lazcu 16.132 EUR ter
manjša tekoča vzdrževanja krajevnih cest v višini:
Tekoče vzdrževanje krajevnih cest (kar ni razporejeno po vaseh)
Otalež
Plužnje
Jazne

1.004,00
353,80
715,10
988,20

Znotraj programa so bili realizirani tudi planirani stroški montaže svetilk JR v Plužnjah v višini 919 EUR.
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
Področje ureja zbiranje in ravnanje z odpadki. Sredstva postavke znotraj področja so bila namenjena za
ureditev ekološkega otoka v Plužnjah.
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Področje ureja oskrbo z vodo in urejanje pokopališč ter pogrebno dejavnost. KS je v letu 2016 znotraj področja
porabe načrtovala sredstva za vzdrževanje vodovodov in mrliške vežice. Na postavki, ki se nanaša na
vzdrževanje mrliške vežice, so bila sredstva v višini 502 EUR porabljena za popravilo grelca ter za zasaditev
okolice MV.
V okviru podprograma pa so načrtovana sredstva v višini 800 EUR za vzdrževanje vodovodov v KS presegla
plan za 59%. Opravljena so bila vzdrževalna dela v višini:
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Tekoče vzdrževanje vodovoda -Otalež
Tekoče vzdrževanje vodovoda -Plužnje

360,13 EUR
911,67 EUR

18 Kultura, šport in nevladne organizacije
KS vsako leti nameni del svojih sredstev za organizacijo prihoda dedka mraza. Za obdarovanje otrok v KS je
namenila 265 EUR.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril.
Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da
krajevna skupnost posluje učinkovito.

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
I. SREDSTVA:
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
Osnovna sredstva
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

-

Stanje 31.12.2014
60.274
36.252
4.637
3.967

Stanje 31.12.2015
60.274
38.060
4.637
4.064

Razlika
0
1.808
0
97

KS v letu ni vlagala v osnovna sredstva.
Obračunana amortizacija v višini 1.905 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo
v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti poslovnih prostorov (1.808
EUR) in opreme (97 EUR) .

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj:
-

Druge zgradbe iz betonskih elementov (mrliška vežica):
Druga osnovna sredstva za opravljanje gospodarskih dejavnosti
(motorna nahrbtna kosilnica):
Oprema za proizvodnjo in prenos električne energije (električna
omarica Gorenje Jazne):

d) Kratkoročna sredstva:
-

Denarna sredstva na računih
Sredstva na depozitnih računih
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve

Znesek EUR
na dan 31.12.2015
16.573,12
80.897,49
4.822,51
757,59

3%
14 %
7%

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
1.427,10
100.397,49
5.705,72
661,65
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-

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Neplačani odhodki

4.355,72
2.382,22

4.405,84
1.474,52

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Ta so se v
primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala, zaradi prenosa prostih denarnih sredstev na koncu leta na depozit,
katerega ima KS pri Deželni banki Slovenije. Slednja so se na ta račun povečala za 24%. Kratkoročne terjatve
iz financiranja izkazujejo obresti od kratkoročnega depozita pri DBS in so se povečale za izračunane obresti
od depozita v letu 2016. Na dan 31.12.2016 je KS imela 5.705,72 EUR terjatev do kupcev iz naslova vodarine
in grobovine, od teh jih je do 31.12.2016 zapadlo že za 4.745,72 EUR. Terjatve so se v primerjavi s predhodnim
letom povečale za 18%. Kratkoročne terjatve do občine v višini 661,65 EUR predstavljajo terjatve za
refundacijo javne razsvetljave, katere so zapadle v januarju 2017. Med neplačanimi odhodki skupino 18 so
obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov.
Vrednost aktive znaša 140.2680 EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 1%. Razlog je
predvsem v povečanju denarnih sredstev in terjatvah do kupcev.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
e) Kratkoročne obveznosti:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Krat. obv. do neposrednih uporabnikov
Neplačani prihodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015
2.372,16
100.821,71
10.004,07

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
1.463,90
105.176,25
10.841,46

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se glede na preteklo leto zmanjšale za 61%. Obveznosti v višini
1.226,04 EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni plačilni rok. Obveznost do TGM
Matevž katera je zapadla že leta 2002, še ni poravnana. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov
predstavljajo obveznosti do občine v višini 105.165,63 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega
leta. Slednje so se povečale za 4% zaradi pozitivnega rezultata v letu 2016. Kratkoročne obveznosti do
neposrednih uporabnikov predstavljajo tudi obveznost do ministrstva za pravosodje in javno upravo za
uporabo digitalnega potrdila v višini 9,37 EUR ter obveznost do UJP v višini 1,25 EUR. Neplačani prihodki
vsebujejo terjatve za obresti od kratkoročnega depozita, terjatve do plačnikov vodarine in grobovine ter terjatve
do občine za refundacijo javne razsvetljave
Lastni viri:
Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Skupni prihodki KS Otalež vključujejo:
Konto
71
710
713
714
74
7401

7401

Naziv konta
Nedavčni prihodki
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (obresti,
uporaba mrliške vežice, uporaba prostora za volitve)
Prihodki od prodaje blaga in storitev (pristojbina za grobove,
vodarina,)
Drugi nedavčni prihodki
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje
(javna razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih
površin, vzdrževanje kulturne dvorane, investicije)
Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine
PRIHODKI SKUPAJ:

Znesek EUR na Znesek EUR na
dan 31.12.2016 dan 31.12.2015
9.102
15.372
200
235
8.902
0
27.364

15.054
83
51.335

6.543
20.821
36.466

6.696
44.639
66.707
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Odhodki KS Otalež vključujejo:
Konto
402
4020
4022
4025
4029
412
4120
420
4202
4205

Vrsta odhodka:
Izdatki za blago in storitve
Drugi splošni material in storitve
Električna energija, odvoz smeti
Tekoče vzdrževanje (pokopališče, vodovod, ceste, zadružni
dom, meteorne vode)
Drugi operativni odhodki (provizija UJP)
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Transfer društvom na območju KS
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup opreme – hidrantna omarica
Investicijsko vzdrževanje in obnove (javna razsvetljava,
vaške ceste)
ODHODKI SKUPAJ:

Znesek EUR na Znesek EUR na
dan 31.12.2016 dan 31.12.2015
15.061
13.283
394
300
4.453
4.793
4.859
8.185
5.355
5
0
700
0
700
17.051
23.800
0
0
17.051
32.111

23.800
37.783

Celotni prihodki so se zaradi nižjih transferjev s strani občine v primerjavi z realizacijo v letu 2015, zmanjšali
za 54 %.
Na odhodkovni strani v primerjavi z letom prej vidimo zmanjšanje investicijskih odhodkov in povečanje
odhodkov za tekoče vzdrževanje. Planirana realizacija odhodkov je dosegla 22% realizacijo.
6. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Povečanje sredstev na računu (presežek prihodkov nad odhodki) je v letu 2016 znašalo 4.354 EUR.
Računovodstvo KS:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Henrik Ajdišek

Cerkno, 23.2.2017

KRAJEVNA SKUPNOST PODLANIŠČE
PODLANIŠČE 4, 5282 CERKNO
Matična številka: 5031338000
Šifra proračunskega uporabnika: 78905
Davčna številka: 19984146

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
37. Pravne podlage delovanja KS Podlanišče so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10)
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
38. KS Podlanišče je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu
občine Cerkno opravlja naslednje naloge:
Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Podpleče, Podlanišče,
Kladje ter Cerkljanski vrh. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednica sveta krajevne
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skupnosti Romana Vojska zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb,
vse se opravlja prostovoljno in brezplačno.
Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in
odtujuje krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja
izvensodno poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in
spodbuja prostočasne dejavnosti mladih.
39.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
sredstva, zbrana s samoprispevkom in
druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.

40. KS Podlanišče je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13).
41. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09,
107/10, 11/11, 101/13),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 122/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004,
141/2004, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13).
42. Računovodska izkaza:
m) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
n) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).

II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Podlanišče so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
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Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 2016.
Prihodki KS so bili v letu 2016 realizirani v skupni višini 11.065 EUR, kar pomeni za 1% nižjo realizacijo od
načrtovane.
Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje
javnih površin ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2016, so slednje v celotni
strukturi prihodkov predstavljale 16 % vseh prihodkov, ostale dotacije s strani občine pa 80 % vseh prihodkov.
Občina je za leto 2016 razdelila 180.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti glede na število prebivalcev
znotraj posamezne krajevne skupnosti. KS Podlanišče je pripadajočih 8.917 EUR sredstev za l. 2016 investirala
v naslednje vzdrževanje krajevnih cest:
 čiščenje mulde od Zakroga do Volka 280 EUR,
 čiščenje propustov Podpleče s strani PGD Planina – Čeplez 500 EUR,
 vkop prousta k Slugu in čiščenje ceste Cerkljanski vrh 1.200 EUR,
 ureditev ceste Mravljev grič – Novine ter kopačnica – Podpleče 1.037 EUR,
 ureditev dveh propustov na cesti v Kotnk 1.400 EUR,
 navoz tampona Slamovje – Nova Oselica 1.317 EUR
 pesek za posip cest do posameznih domačij 2.000 EUR,
 ureditev ceste od Cerkljanski vrh - Zavrh 1.183 EUR.

Struktura prihodkov KS Podlanišče je bila naslednja:
Delež
3%
3%

Vrsta prihodka:
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (plačila stroškov za potrebe Maratona
Franja s strani Kolesarskega društva Rog)
TRANSFERNI PRIHODKI

97 %

Realizacija odhodkov je bila 28 % oz. v višini 11.084 EUR. Nizka realizacija je posledica v letu 2016 neuspelih
dogovorov glede odkupa zemljišča okoli stavbe bivše OŠ Kladje, ki bi bili podlaga za pričetek rušenja starega
objekta in gradnje novega.
Struktura odhodkov KS Podlanišče je bila naslednja:
Vrsta odhodka:
Tekoči odhodki
Investicijski odhodki

Delež
98 %
2%

KS financira svoje odhodke iz dveh virov. In sicer iz nedavčnih prihodkov ter sredstev, ki jih občina zagotavlja
v okviru rednih dotacij za redno delovanje KS in sredstev v višini 8.917 (za leto 2016) za izvajanje tekočih in
investicijskih vzdrževanj infrastrukture v KS.
Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Sredstva v višini 2,50 EUR so bila namenjena pokrivanju rednih stroškov plačilnega prometa pri UJP.
06 Lokalna samouprava
Skupno načrtovana sredstva za materialne stroške, niso bila realizirana, ker ni bilo potreb po realizaciji
tovrstnih stroškov.
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
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Planirana sredstva postavke v višini 1.138 EUR so bila porabljena za nakup nadzemnega hidranta in cevi.
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Postavki znotraj področja porabe vključujeta 575 EUR stroškov za električno energijo javne razsvetljave v KS
in 578 EUR stroškov za električno energijo prostorov KS. Postavki sta dosegli 96 % realizacijo.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Dejanska realizacija načrtovanih sredstev
je dosegla 82 % realizacijo. Sredstva v višini 8.790 so bila porabljena za:
 čiščenje mulde od Zakroga do Volka 280 EUR,
 čiščenje propustov Podpleče s strani PGD Planina – Čeplez 500 EUR,
 vkop prousta k Slugu in čiščenje ceste Cerkljanski vrh 1.200 EUR,
 ureditev ceste Mravljev grič – Novine ter kopačnica – Podpleče 1.037 EUR,
 ureditev dveh propustov na cesti v Kotnk 1.400 EUR,
 navoz tampona Slamovje – Nova Oselica 1.317 EUR
 pesek za posip cest do posameznih domačij 1.873 EUR,
 ureditev ceste od Cerkljanski vrh - Zavrh 1.183 EUR.
Znotraj programa so bili realizirani tudi planirani stroški montaže svetilke JR na Kladju v višini 213 EUR.
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
Do realizacije planiranih stroškov za novogradnjo objekta na Kladju, zaradi neuspelega dogovora o odkupu
zemljišča okoli obstoječe stavbe, ni prišlo.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril. Učinkovitost poslovanja
je pogojena z razpoložljivimi sredstvi.

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
I. SREDSTVA:
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
Osnovna sredstva
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

Stanje 31.12.2015
52.200
9.772
3.007
3.007

Stanje 31.12.2016
52.200
10.576
3.477
3.477

Razlika
0
804
470
470
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V letu 2016 se je na eni strani z nakupom nadzemnega hidranta povečala NV drobnega inventarja, na drugi
strani pa se je povečal popravek vrednosti drobnega inventarja.
Obračunana amortizacija v višini 803 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo v
celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravek vrednosti nepremičnin.

-

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj:
-

Ceste (zgornji ustroj)
Druge zgradbe (vodovod)

f) Kratkoročna sredstva:
-

Denarna sredstva na računih
Sredstva na depozitnih računih
Kratkoročne terjatve
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Neplačani odhodki (obveznost do dobaviteljev)

3%
3%
Znesek EUR
na dan 31.12.2015
913,61
25.023,68
168,69
1.752,07
268,72

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
894,87
25.023,68
112,67
1.766,80
631,83

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Ta so se v
primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala, zaradi prenosa prostih denarnih sredstev na koncu leta na depozit,
katerega ima KS pri Deželni banki Slovenije. Slednja so se na ta račun povečala za 28%. Kratkoročne terjatve
iz financiranja izkazujejo obresti od kratkoročnega depozita pri DBS in so se povečale za izračunane obresti
od depozita v letu 2016. Kratkoročne terjatve v višini 112,67 EUR predstavljajo terjatve do občine za
refundacijo javne razsvetljave. Med neplačanimi odhodki skupino 18 pa so obveznosti, ki so po fakturirani
realizaciji vključene v leto 2015 in bodo po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni zapadle v plačilo v letu
2016.
Vrednost aktive znaša 70.054 in je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 1%. Razlog zmanjšanja je v
povečanju popravka vrednosti za obračunano amortizacijo.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
g) Kratkoročne obveznosti:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Krat. obv. do neposrednih uporabnikov
Neplačani prihodki

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
268,02
25.938,29
1.920,76

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
631,13
25.919,25
1.879,47

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so višje glede na preteklo leto in predstavljajo obveznosti katerimi do
konca leta 2016 ni potekel 30 dnevni plačilni rok. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov
predstavljajo obveznosti do občine v višini 25.918,55 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega
leta. Slednja so se zmanjšala za vrednost rezultata v letu 2015. Obveznosti v višini 0,70 EUR pa so obveznosti
do UJP. Neplačani prihodki vsebujejo terjatve za obresti od kratkoročnega depozita, terjatve do plačnikov
vodarine ter terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave.
Lastni viri:
Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Skupni prihodki KS Podlanišče vključujejo:
Konto
71

Naziv konta
Nedavčni prihodki

Znesek EUR na
dan 31.12.2015

Znesek EUR na
dan 31.12.2016

500

360

39

710
74
7401

7401

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje
(javna razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih
površin, investicije)
Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine
PRIHODKI SKUPAJ:

500
10.654

360
10.705

1.737
8.917
11.154

1.796
8.909
11.065

Znesek EUR na
dan 31.12.2015

Znesek EUR na
dan 31.12.2016

10.903
0
999
9.283
621
0
0
0
10.903

10.401
0
1.153
9.245
3
683
470
213
11.084

Odhodki KS Podlanišče vključujejo:
Konto
402
4020
4022
4025
4029
420
4202
4205

Vrsta odhodka:
Izdatki za blago in storitve
Splošni material in storitve – uporaba digitalnega potrdila
Električna energija, komunalne storitve, mat.stroški
Tekoče vzdrževanje cest
Drugi operativni odhodki (provizija UJP)
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup opreme
Investicijsko vzdrževanje in obnove
ODHODKI SKUPAJ:

Celotni prihodki so se v primerjavi z realizacijo v letu 2015 zmanjšali za 1 %.
Na odhodkovni strani v primerjavi z letom prej vidimo zmanjšanje drugih operativnih stroškov na eni strani
ter porast investicijskih odhodkov na drugi strani. Realizacija odhodkov je glede na plan dosegla nizko 28 %
realizacijo.
3. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Znižanje sredstev na računu (presežek odhodkov nad prihodki) je v letu 2016 znašalo 19 EUR.
Računovodstvo KS:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Romana Vojska

Cerkno, 23.2.2017

KRAJEVNA SKUPNOST RAVNE - ZAKRIŽ
RAVNE PRI CERKNEM 15, 5282 CERKNO
Matična številka: 5028582000
Šifra proračunskega uporabnika: 78913
Davčna številka: 47963026

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
43. Pravne podlage delovanja KS Ravne Zakriž so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2-76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10)
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
44. KS Ravne Zakriž je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu
občine Cerkno opravlja naslednje naloge:
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Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Zakriž ter Zornje in
Spodnje Ravne. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Miro
Sedej zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja
prostovoljno in brezplačno.
Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in
odtujuje krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja
izvensodno poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in
spodbuja prostočasne dejavnosti mladih.
45.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
sredstva, zbrana s samoprispevkom in
druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.

46. KS Ravne Zakriž je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge
uporabnike enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13).
47. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09,
107/10, 11/11, 101/13),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 - 1253),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 122/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004,
141/2004, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 94/14).
48. Računovodska izkaza:
o) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
p) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).
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II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Ravne-Zakriž so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s
katerimi razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
Pri pripravi proračuna smo pri planiranju dotacij s strani občine upoštevali realizacijo predhodnega leta. Pri
planiranju ostalih prihodkov pa smo v rebalans dodatno vključili prispevke občanov za asfaltacije krajevnih
poti, ostali prihodki pa so planirani na osnovi realizacije predhodnega leta.
Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 2016. Krajevna skupnost je v letu 2016 ustvarila skupno 25.254,24 EUR prihodkov, kar je za 1 % nad
načrtovanimi.
KS svojim krajanom zaračunava vodarino. Vodarina se zaračunava na podlagi odčitave števcev. V letu 2016
so ti nedavčni prihodki predstavljali 7 % vseh prihodkov. Glede na to, da obračunavanje vodarine s 1.1.2017
prehaja na režijski obrat Občine Cerkno, je KS obračunala vodarino tudi za drugo polovico koledarskega leta,
kar je pomenilo za 43 % višje prihodke iz tega naslova kot leto prej.
Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje
javnih površin, dotacijo za miklavževanje ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu
2016 je proračun KS od načrtovanih 3.303 EUR rednih dotacij občine prejel 3.374 EUR oz. 2% nad planom
ter 13.512 EUR namenskih sredstev za investicijska vzdrževanja v KS. Transferni prihodki so udi v letu 2016
predstavljali največji (66%) del prihodkov.
Občina je za leto 2016 razdelila 180.000 EUR namenskih sredstev med 10 krajevnih skupnosti, glede na število
prebivalcev znotraj posamezne krajevne skupnosti. Za KS Ravne je pomenilo 13.512 EUR za l. 2016. Ta
sredstva je KS porabila za:
- Nasipanje ceste Koder, Marton v višini 4.632 EUR,
- Asfaltacijo odseka Prezelj (1.873 EUR)1 in Koder (7.007 EUR) v višini 8.880 EUR.
Realizacija odhodkov je z 25.026 EUR dosegla 96 % realizacijo.
V skladu z ekonomsko klasifikacijo, je bila struktura odhodkov KS naslednja:
Vrsta odhodka:
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki

Delež
39 %
0%
61 %

Neporabljena sredstva bo KS v celoti porabila na osnovi finančnih načrtov v prihodnjih letih.
Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Postavka vključuje redne stroške plačilnega prometa pri UJP. Realizacija je dosegla načrtovane stroške v višini
5 EUR.
06 Lokalna samouprava
Načrtovana sredstva za materialne stroške v višini 432 EUR so bila dejansko realizirana v višini 284 EUR za
malico po delovni akciji čiščenja cest.
07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Znotraj podprograma delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, so bila realizirana načrtovana sredstva
v višini 1.200 EUR za pokritje polovice stroška nakupa defibrilatorja.
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12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Sredstva za porabo in distribucijo električne energije za javno razsvetljavo ter črpanje pitne vode na vodovodu
Zg. in Sp. Ravne v višini 3.539 EUR so dosegla 92% realizacijo.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Na področju sanacije vaških cest se je v letu 2016 v okviru tekočega vzdrževanja nasulo cesto k Martonu in
Koder Kristjanu, v okviru investicijskega vzdrževanja pa so bila načrtovana sredstva porabljena za asfaltacijo
odcepa Prezelj in Koder ter za nasipanje ceste k Planincu. Postavki znotraj programa sta dosegli 99,6 %
realizacijo.
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
KS v svojem vsakoletnem planu poleg sredstev, ki jih v obliki dotacije prejme s strani občine (50 EUR v l.
2016), zagotavlja sredstva za izvedbo miklavževanj, v letu 2016 dodatnih 150 EUR .
Ni pa bila realiziran postavka obnova kapelice v Zakrižu, saj so se ta sredstva namenila v vzdrževanje cest.
Realizacija postavke se prenese v leto 2017.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril.
Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da
krajevna skupnost posluje učinkovito.

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
I. SREDSTVA:
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
Osnovna sredstva
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

-

Stanje 31.12.2015
28.584
8.651
12.900
9.702

Stanje 31.12.2016
28.584
8.989
12.900
10.002

Razlika
0
338
0
300

V letu 2016 ni bilo novih vlaganj v nepremičnine, kot tudi ne v opremo.
Obračunana amortizacija v višini 638 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo v
celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti zgradb komunalne
infrastrukture - vodovod (338 EUR) in opreme – prenosne črpalke (300 EUR) .

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednje amortizacijske stopnje:
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-

Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovodi):
Druga oprema

3%
6%

Vodovod Zg. Ravne in obzidje pokopališča sta nepremičnini v gradnji, zato amortizacija ni bila obračunana.
h) Kratkoročna sredstva:
-

Denarna sredstva na računih
Sredstva na depozitnih računih
Kratkoročne terjatve do občine
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Neplačani odhodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015
261,14
402,56
396,06
221,30
217,47
646,65

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
689,33
202,56
343,39
119,50
217,50
864,12

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Ta so se v
primerjavi s prejšnjim letom povečala. Ostala prosta denarna sredstva, so se zmanjšala za 200 EUR in so ostala
plasirana pri Novi KBM. Kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo obresti od kratkoročnega depozita pri
Novi KBM in so se povečala za 0,03 EUR, kolikor so znašale obresti od depozita v letu 2016. Na dan
31.12.2016 je imela 119,50 EUR zapadlih terjatev do plačnikov vodarine. Kratkoročne terjatve v višini 343,39
EUR predstavljajo terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave. Med neplačanimi odhodki skupino 18
so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov.
Vrednost aktive znaša 24.928 EUR in je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 2%. Razlog zmanjšanja
je v povečanju popravkov vrednosti za obračunano amortizacijo.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
i)

Kratkoročne obveznosti:

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Krat. obv. do neposrednih uporabnikov
Neplačani prihodki

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
645,40
430,90
1.068,87

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
863,37
658,59
914,40

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so za 33% višje glede na preteklo leto in jim do konca leta 2016 ni
potekel 30 dnevni plačilni rok. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznosti
do občine v višini 657,84 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta. Slednja so se povečala za
53% zaradi pozitivnega rezultata v letu 2016. Obveznosti v višini 0,75 EUR pa so obveznosti do UJP.
Neplačani prihodki vsebujejo terjatve za obresti od kratkoročnega depozita, terjatve do plačnikov vodarine ter
terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave.
Lastni viri:
Splošni sklad predstavlja splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, rezultate
predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Skupni prihodki vključujejo:
Konto

71
710
713
714

Naziv konta
Nedavčni prihodki
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (obresti,
najemnina)
Prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina)
Drugi nedavčni prihodki

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
8.368
60

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
1.326
0
1.326

1.903
6.405
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74
7401
7401

Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna (javna razsvetljava,
kultura, funkcionalni stroški, urejanje javnih površin, investicije)
Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine
PRIHODKI SKUPAJ:

16.887

16.831

3.375
13.512
25.254

3.319
13.512
18.157

Znesek EUR na
dan 31.12.2016
9.916
3.539
6.088
289
200
200
14.910
1.199
13.711

Znesek EUR na
dan 31.12.2015
6.593
3.616
2.901
76
1.000
1.000
11.270
0
11.270

25.026

18.863

Odhodki KS Ravne - Zakriž vključujejo:
Konto
402
4022
4025
4029
412
4120
420
4202
4205

Vrsta odhodka:
Izdatki za blago in storitve
Električna energija (javna razsvetljava, črpališča vodovod)
Tekoče vzdrževanje
Drugi operativni odhodki ( provizija UJP, ipd)
Transferi nepridobitnim organizacijam
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup opreme
Investicijsko vzdrževanje in obnove
ODHODKI SKUPAJ:

Celotni prihodki so se na račun prispevkov občanov in višjih prihodkov iz naslova vodarine v primerjavi z
realizacijo v letu 2015, povečali za 39 %.
Na odhodkovni strani v primerjavi z letom prej vidimo porast tekočih in investicijskih odhodkov. Realizacija
odhodkov je bila odvisna od prejetih prihodkov in je dosegla visoko 95 % realizacijo.
7. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Zvišanje sredstev na računu (presežek prihodkov nad odhodki) je v letu 2016 znašalo 228 EUR.
Računovodstvo KS:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Miro Sedej

Cerkno, 23.2.2017

KRAJEVNA SKUPNOST STRAŽA
STRAŽA 32, 5282 CERKNO
Matična številka: 5031389000
Šifra proračunskega uporabnika: 78921
Davčna številka: 25798057

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
49. Pravne podlage delovanja KS Straža so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS – UPB2, 76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10)
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
50. KS Straža je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine
Cerkno opravlja naslednje naloge:
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Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Sestavljajo jo vasi Police, Jagršče, Reka in
Straža.Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Božič
zastopa in predstavlja krajevno skupnost. Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja
prostovoljno in brezplačno.
Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in
odtujuje krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja
izvensodno poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in
spodbuja prostočasne dejavnosti mladih.
51.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
sredstva, zbrana s samoprispevkom in
druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.

52. KS Straža - Reka je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge
uporabnike enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11,101/13).
53. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09,
107/10, 11/11, 101/13),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 - 1253),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 122/09, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004,
141/2004, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10,108/13 ).
54. Računovodska izkaza:
q) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
r) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).
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II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Straža so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 2016.
Prihodki KS so bili v letu 2016 realizirani v skupni višini 14.190 EUR, kar pomeni, da je realizacija za 1%
nižja od načrtovane. Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške,
dotacijo za urejanje javnih površin, dotacijo za izvedbo prireditve Mali Šmaren ter sredstva za pokrivanje
stroškov javne razsvetljave v KS. V letu 2016 so redne dotacije občine predstavljale 25 % vseh prihodkov,
ostale dotacije s strani občine pa 66 % vseh prihodkov.
Občina je za leto 2016 razdelila 180.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti, po številu prebivalcev
znotraj posamezne krajevne skupnosti. Za KS Straža je za l. 2016 pomenilo 9.425 EUR. Namenska sredstva
je KS vložila:
 v vzdrževanje krajevnih cest (tampon, cevi) 1.017 EUR,
 izdelavo dokumentacije v pasu drž. ceste na Straži 738 EUR,
 ureditev ekološkega otoka na Straži 1.000 EUR,
 ureditev dostopne poti do Divjih bab 2.783 EUR,
 priprava na asfaltacijo Budala – Jotan 2.484 EUR,
 sanacija vodnega korita v Policah 1.403 EUR.
Struktura prihodkov KS Straža - Reka je bila naslednja:
Vrsta prihodka:
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (najemnina prostorov za
volitev, najemnina ATC Straža)
Prihodki od prodaje blaga in storitev (grobovina Jagršče)
TRANSFERNI PRIHODKI

Delež
9%
6%
3%
91 %

Struktura odhodkov KS Straža - Reka je bila naslednja:
Vrsta odhodka:
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki

Delež
57 %
1%
42 %

Na odhodkovni strani so skupni realizirani odhodki po predlogu proračuna za leto 2016 dosegli 44 %
realizacijo oziroma so bili realizirani v višini 11.770 UR. Nižja realizacija odhodkov se kaže predvsem zaradi
nizke realizacije postavke investicijsko vzdrževanje cest v KS, nerealiziranih postavk investicijsko
vzdrževanja vodovoda in vzdrževanje sakralnega objekta, v kateri so bila rezervirana sredstva za ureditev
okolice stare cerkve v jagrščah..
Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Postavka vključuje provizijo UJP in je za dober 1% presegla plan.
04 Lokalna samouprava
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Za zavarovanje objekta na Straži so bila sredstva v višini 59 EUR porabljena v okviru načrtovanih. Prav tako
so bila porabljena sredstva za prenos stavbne pravice objekta na Straži na KS Straža.
12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Postavka znotraj področja je za 2% presegla načrtovano porabo. Realizacija v višini 1.637 EUR vključuje
stroške električne energije javne razsvetljave v KS.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Področje porabe zajema urejanje cestnega prometa in infrastrukture. Omenjeno področje obsega 58 % vseh
stroškov, ki so nastali v letu 2016. Izvedena so bila:
 nujna vzdrževalna dela na krajevnih cestah (tampon, cevi) 1.034 EUR,
 izdelavo dokumentacije v pasu drž. ceste na Straži 561 EUR,
 ureditev dostopne poti do Divjih bab 2.783 EUR,
 priprava na asfaltacijo Budala – Jotan 2.484 EUR.
15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Sredstva v višini 1.000 EUR so dosegla načrtovano porabo za pripravo podlage za ureditev ekološkega otoka
na Straži.
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Sredstva namenjena ureditvi vodovodne napeljave na Reki čez most v letu 2016 niso bila porabljena.
Investicija se prenese v leto 2017. Znotraj področja porabe, pa je bila pa je realizirana postavka, v kateri so
bila rezervirana sredstva za ureditev vaškega vodnjaka v Policah.
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
Vaški svet Police, vsako leto v septembru organizira prireditev Mali Šmaren. Stroški (328 EUR), ki so nastali
iz tega naslova so bili pokriti iz dotacije občine in sredstev vaščanov Polic.
Realizacija postavk Vzdrževanje sakralnih objektov se prenese v naslednje leto.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril.
Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da
krajevna skupnost posluje učinkovito.
III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
I. SREDSTVA:
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
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Osnovna sredstva
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

Stanje 31.12.2015
190.624
66.586
482
482

Stanje 31.12.2016
160.624
70.195
482
482

Razlika
0
3.609
0
0

V letu 2015 ni bilo novih vlaganj v nepremičnine, kot tudi ne v opremo.
Obračunana amortizacija v višini 3.609 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo
v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravek vrednosti nepremičnin.

-

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednjih amortizacijskih stopenj:
-

Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovod Police, most Želin):

3%

Vodovod Želin, Reka in VNO Želin so investicije v gradnji zato amortizacija ni bila obračunana.
j) Kratkoročna sredstva:
-

Denarna sredstva na računih
Sredstva na depozitnih računih
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do občine
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Neplačani odhodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015
4.428,14
7.072,17
57,39
362,94
1.012,32
322,66

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
1.348,54
12.572,17
85,56
331,39
1.017,09
408,9

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Ta so se v
primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala, zaradi prenosa prostih denarnih sredstev na koncu leta na depozit,
katerega ima KS pri Deželni banki Slovenije. Slednja so se na ta račun povečala za 77%. Na dan 31.12.2016
je KS imela 85,56 EUR terjatev do kupcev oz. za 49% več kot v letu 2015. Od teh jih je 34,43 EUR iz naslova
grobovine zapadlo, terjatve v višini 51,13 EUR do Telekoma pa so bile poravnane v januarju 2016.
Kratkoročne terjatve iz financiranja izkazujejo obresti od kratkoročnega depozita pri DBS in so se povečale za
izračunane obresti 2016. Kratkoročne terjatve do občine, predstavljajo terjatve za refundacijo javne
razsvetljave, katerih višina je odvisna od realiziranega stroška električne energije. Slednje so zapadle do konca
januarja 2016. Med neplačanimi odhodki skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih
uporabnikov, ki bodo poravnana v roku.
Vrednost aktive znaša 136.192 EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala za 1% predvsem zaradi
povišanja popravkov vrednosti.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:
Kratkoročne obveznosti:
k) Kratkoročna sredstva:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Krat. obv. do neposrednih uporabnikov
Neplačani prihodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015
321,94
11.501,23
1.432,65

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
407,71
13.921,78
1.434,04

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so za 26% višje glede na preteklo leto. Obveznosti v višini 407,71
EUR so obveznosti katerimi do konca leta ni potekel 30 dnevni plačilni rok. Kratkoročne obveznosti do
neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznosti do občine v višini 13.920,78 EUR v katerih so zajeti
rezultati prejšnjih in tekočega leta. Slednje so se povečale za 21% zaradi pozitivnega rezultata v letu 2016.
Obveznosti v višini 1,00 EUR pa so obveznosti do UJP. Neplačani prihodki vsebujejo terjatve za obresti od
kratkoročnega depozita, terjatve od najemnine prostora na Straži ter terjatve do občine za refundacijo javne
razsvetljave.
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Lastni viri:
Splošni sklad predstavlja splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, rezultate
predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Skupni prihodki KS Straža vključujejo:
Konto
71
710
713
714
74
7401

7401

Naziv konta
Nedavčni prihodki
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (najemnina
ATC Straža, najemnina volišča)
Prihodki od prodaje blaga in storitev (pristojbina za grobove)
Drugi nedavčni prihodki - krajani Polic za asfalt. Police in
prireditev Mali Šmaren
Transferni prihodki
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje
(javna razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih
površin, investicije)
Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine
PRIHODKI SKUPAJ:

Znesek EUR na Znesek EUR na
dan 31.12.2015 dan 31.12.2016
1.493
1.155
665
485

614
463

343
12.839

78
13.036

12.839
0
14.332

3.611
9.425
14.191

Odhodki KS Straža vključujejo:
Konto
402
4020
4022
4025
4029
412
4120
420
4205
4208

Vrsta odhodka:
Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve (urejanje pokopališča
Jagršče, zastava Straža)
Električna energija (javna razsvetljava)
Tekoče vzdrževanje cest in zavarovalne premije
Drugi operativni odhodki (provizija UJP, prireditev Mali
Šmaren)
Transferi nepridobitnim organizacijam
Tekoči transferi
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje
Študije o izvedljivosti projekta
ODHODKI SKUPAJ:

Znesek EUR na Znesek EUR na
dan 31.12.2015 dan 31.12.2016
6.923
5.941
0
1.461
4.516

0
1.637
3.496

946
150
150
5.113
4.553
560
12.186

808
0
0
5.829
5.267
562
11.770

8. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Povečanje sredstev na računu (presežek prihodkov nad odhodki) je v letu 2016 znašal 2.420 EUR.
Računovodstvo KS:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Matej Božič

Cerkno, 23.2.2017

50

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEBRELJE
ŠEBRELJE 69, 5282 CERKNO
Matična številka: 5017033000
Šifra proračunskega uporabnika: 78930
Davčna številka: 54200849

POSLOVNO POROČILO
IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
za leto 2016
I. UVOD
55. Pravne podlage delovanja KS Šebrelje so zajete v:
- Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007 ZLS-UPB2, 76/08 ZLS-O, 79/09, 51/10)
- Statutu občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14).
56. KS Šebrelje je samostojna pravna oseba, ustanovljena znotraj občine Cerkno in po Statutu občine
Cerkno opravlja naslednje naloge:
Krajevna skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna Občine Cerkno in deluje kot samostojna
pravna oseba, ki samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine. Organ KS je Svet KS, ki je najvišji organ
odločanja. Predsednik sveta krajevne skupnosti Evgen Ozebek zastopa in predstavlja krajevno skupnost.
Krajevna skupnost nima zaposlenih oseb, vse se opravlja prostovoljno in brezplačno.
Sprejema programe komunalne ureditve ter predlaga občini ukrepe na področju javne in komunalne
infrastrukture na svojem območju; predlaga občini prednostno gradnjo in vzdrževanje cest; sprejema plan
razvoja krajevne skupnosti; vzdržuje in upravlja s premoženjem in napravami v lasti krajevne skupnosti; daje
mnenje k prostorsko ureditvenim načrtom in h graditvi infrastrukturnih objektov, ki neposredno zadevajo KS;
v skladu z zakonom in občinskimi predpisi upravlja z javnimi površinami; v skladu z zakonom in občinskimi
predpisi sodeluje pri organiziranju in delovanju gospodarskih javnih služb na območju KS; pridobiva in
odtujuje krajevno premoženje; razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka; zagotavlja
izvensodno poravnavo sporov in imenuje poravnalni svet, spodbuja kulturo, športno in društveno dejavnost in
spodbuja prostočasne dejavnosti mladih.
57.
-

Viri sredstev za financiranje krajevne skupnosti so:
lastna sredstva,
sredstva občinskega proračuna,
sredstva, zbrana s samoprispevkom in
druga sredstva, zbrana namensko za financiranje posameznih nalog KS.

58. KS Šebrelje je zavezanec za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike
enotnega kontnega načrta.
Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni
list RS, št. 46/03), v 2. členu določa, da so neposredni proračunski uporabniki tudi ožji deli občin, ki so
pravne osebe. Zakonska podlaga te določbe izhaja iz 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09, 107/10, 11/11, 101/13).
59. Pravne podlage za vodenje poslovnih knjig in za sestavljanje in predlaganje letnih poročil drugih
uporabnikov enotnega kontnega načrta so:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 109/08, 49/09,
107/10, 11/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01,10/06, 8/07, 102/10, 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 - 1253),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11),
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-

-

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 122/09, 58/10, 97/12),
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/2002, 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004,
141/2004, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 122/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur.l. RS, št. 45/2005, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13).

60. Računovodska izkaza:
s) BILANCA STANJA (s prilogama: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev in Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil),
t) IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV (s prilogama: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
Izkaz računa financiranja).

II. POSLOVNO POROČILO
Dolgoročni cilji KS Šebrelje so vključeni v načrt razvojnih programov Občine Cerkno. Sredstva s katerimi
razpolaga krajevna skupnost so prenizka za samostojno načrtovanje večjih investicijskih vlaganj.
Finančni načrt se je izvajal na osnovi potrjenega finančnega načrta ob sprejemu proračuna Občine Cerkno za
leto 2016. Krajevna skupnost je v letu 2016 ustvarila skupno 25.299 EUR prihodkov, kar pomeni, da je dosegla
načrtovano realizacijo.
Vsako leto KS iz občinskega proračuna prejme redne dotacije za funkcionalne stroške, dotacijo za urejanje
javnih površin, dotacijo za miklavževanje ter sredstva za pokrivanje stroškov javne razsvetljave v KS. V letu
2016, so redne dotacije občine predstavljale 15 % vseh prihodkov.
Občina je za leto 2016 razdelila 180.000 EUR sredstev med 10 krajevnih skupnosti, glede na število
prebivalcev znotraj posamezne krajevne skupnosti. KS je pripadajočih 11.487 EUR porabila za:
 sanacijo ovinka v Dolenji vasi,
 izgradnjo podpornega zidu v Kurjem vrhu in
 razširitev propusta in izgradnja podpornega zidu na cest Šebrelje – Stan.
KS svojim krajanom zaračunava vodarino ter grobovino. Vodarina se zaračunava na podlagi odčitave števcev.
V letu 2016 so prihodki iz naslova vodarine in grobovine predstavljali 38% vseh prihodkov.
Realizacija odhodkov je bila v letu 2016 92 % oz. v višini 24.967 EUR.
Struktura odhodkov je bila v letu 2016 naslednja:
Vrsta odhodka:
Tekoči odhodki
Investicijski odhodki

Delež
41 %
59 %

Razdelitev odhodkov po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov
02 Ekonomska in fiskalna politika
Postavka vključuje provizijo UJP. Realizacija je bila za 4% nižja od načrtovane.
06 Lokalna samouprava
Zagotovljena sredstva za materialne stroške v višini 169 EUR, so dosegla 42% realizacijo. Znotraj postavke
so nastali stroški za uporabo digitalnega potrdila ter stroški živil in pijače po opravljeni delovni akciji na cestah
v KS.
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12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin
Postavke znotraj področja porabe so bile za 8% nižje od načrtovanih stroškov. Vključujejo 2.701 EUR stroškov
za električno energijo javne razsvetljave v KS, 412 EUR stroškov električne energije črpališča na vodovodu
Šebrelje, 200 EUR stroškov za električno energijo prostorov KS ter 427 EUR stroškov električne energije
porabljene v mrliški vežici.
13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, v katerega je KS v letu 2016 vložila
15.185 EUR sredstev oz. 98,8 % načrtovanih. Investicijski odhodki predstavljajo stroške, ki so nastali za
sanacijo ovinka v Dolenji vasi, razširitev propusta in izgradnjo podpornega zidu Šebelje – Stan ter stroške za
izgradnjo podpornega zidu v Kurjem vrhu.
Znotraj programa so bili realizirani tudi planirani stroški montaže svetilke JR na Gasilskem domu Šebrelje v
višini 257 EUR.
15 Varovanje okolja in naravne dediščine
Področje ureja zbiranje in ravnanje z odpadki. Stroški za odvoz odpadkov iz pokopališča so v letu 2016 znašali
1.316 EUR in so s tem dosegli načrtovano realizacijo.
V višini 278 EUR so bila realizirana tudi planirana sredstva za ureditev ekološkega otoka.
16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Področje ureja oskrbo z vodo in urejanje pokopališč ter pogrebno dejavnost. Skupno načrtovana sredstva za
oskrbo z vodo v višini 4.414 EUR, so bila dejansko porabljena v višini 3.344 EUR. Nastali so stroški za
zavarovanje vrtine Pšenk, čiščenje vodohrana in manjša vzdrževalna del na vodovodu.
KS je tudi v letu 2016 z dvema vaščanoma sklenila podjemne pogodbe za vzdrževalna dela na vodovodu ter
pokopališču po urni postavki 5 EUR/h neto. Za opravljenih 112h dveh podjemnikov je bilo potrebnih 1.059,24
EUR sredstev.
Znotraj postavke Mrliška vežica Šebrelje so bili realizirani stroški za zavarovanje objekta v višini 726 EUR.
18 Kultura, šport in nevladne organizacije
V letu 2016 planirana sredstva za izvedbo miklavževanja in prihoda dedka mraza niso bila realizirana. Stroški
bodo nastali v letu 2017.
Zaključek
Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti krajevna skupnost nima predpisanih meril.
Učinkovitost poslovanja je pogojena z razpoložljivimi sredstvi. V okviru zmožnosti lahko ocenimo, da
krajevna skupnost posluje učinkovito.

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM
1. POJASNILA K BILANCI STANJA
I. SREDSTVA:
Računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev temelji na načelu izvirne vrednosti, ki se šteje kot
nabavna vrednost. Drobni material z dobo koristnosti pod enim letom in vrednostjo pod 500 EUR je razporejen
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med material in je prikazan kot strošek v obdobju ki nastane. KS ima za ta material vzpostavljeno zunaj
knjigovodsko količinsko evidenco.
Opredmetena osnovna sredstva, oprema in popravki vrednosti
KS ima v lasti nepremičnine in opremo, ki omogoča opravljanje dejavnosti. V letu 2016 izkazuje naslednja
osnovna sredstva po sledečih vrednostih:
Osnovna sredstva
02 nepremičnine
03 pop. vred.nepremičnin
04 oprema
05 popravek vrednosti opreme

Stanje 31.12.2015
34.308
17.168
16.774
14.541

Stanje 31.12.2016
34.308
18.197
16.774
14.894

Razlika
0
1.029
0
353

KS v letu 2015 ni vlagala v nepremičnine in nakup opreme.
Obračunana amortizacija v višini 1.382 EUR, je zaradi nezagotavljanja denarnih sredstev za amortizacijo
v celoti breme splošnega sklada, na drugi strani pa povišuje popravka vrednosti zgradb komunalne
infrastrukture – vodovod, MV, športno igrišče (1.029 EUR) in opreme (353 EUR),

-

Amortizacija je bila obračunana skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev, z upoštevanjem naslednje amortizacijske stopnje:
-

Druge zgradbe iz betonskih elementov (vodovod, MV, športno igrišče):
Druga oprema (vibrirna plošča):
Druga osnovna sredstva za opravljanje gospodarskih dejavnosti (snežna freza):
Oprema objektov vodovoda in kanalizacije (hidrant)
Drobni inventar (hidrantna omarica, cestno ogledalo, )

l)

Kratkoročna sredstva:

-

Denarna sredstva na računih
Kratkoročne terjatve do občine
Kratkoročne terjatve do kupcev
Neplačani odhodki

Znesek EUR
na dan 31.12.2015
1.936,27
505,86
326,80
6.590,74

3%
20 %
14 %
8%
100 %

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
2.199,40
4.581,22
521,92
6.106,80

Za omogočanje poslovanja krajevna skupnost poseduje denarna sredstva na tekočem računu. Na dan
31.12.2016 je KS imela 4.581,22 EUR terjatev do plačnikov vodarine in grobovine, od teh jih je zapadlo za
39,14 EUR. V primerjavi iz letom prej so terjatve višje za obračunano vodarino za obdobje maj 16 do december
16, katere v preteklih letih konec leta niso bile obračunane. Kratkoročne terjatve do občine predstavljajo
terjatve za refundacijo javne razsvetljave, katere so zapadle v januarju 2017. Med neplačanimi odhodki
skupino 18 so obveznosti do dobaviteljev ter do neposrednih uporabnikov.
Vrednost aktive znaša 30.701 EUR in se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 6 %, predvsem zaradi
povečanja terjatev do kupcev.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
m) Kratkoročne obveznosti:
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Znesek EUR
na dan 31.12.2015
3.683,55

Znesek EUR
na dan 31.12.2016
3.198,79

Krat. obv. do neposrednih uporabnikov

4.840,96

5.104,91

832,66

5.103,14

Neplačani prihodki
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Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 3.198,79 EUR bodo poravnane v januarju in februarju 2017.
Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov predstavljajo obveznost do ministrstva za pravosodje in
javno upravo za uporabo digitalnega potrdila v višini 9,37 EUR, obveznost do UJP v višini 1,31 EUR ter
obveznosti do občine v višini 5.094,23 EUR v katerih so zajeti rezultati prejšnjih in tekočega leta, od teh je
obveznost v višini 2.897,33 EUR zapadla že v letu 2008. Neplačani prihodki vsebujejo terjatve do kupcev ter
terjatve do občine za refundacijo javne razsvetljave, ki so zapadle v januarju 2017.
Lastni viri:
Splošni sklad predstavlja osnovna sredstva, rezultate predhodnih let, kot tudi rezultat poslovanja tekočega leta.

2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV
Skupni prihodki KS Šebrelje vključujejo:
Konto
71

Naziv konta
Nedavčni prihodki

710
713
714

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (najemnine MV)
Prihodki od prodaje blaga in storitev (vodarina, grobovi)
Drugi nedavčni – prostovoljni prispevki občanov za novogradnjo
mrliške vežice ter prispevki občanov za priklop na javni vodovod

74

Transferni prihodki

7401

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za redno delovanje (javna
razsvetljava, funkcionalni stroški, urejanje javnih površin, kultura,
investicije)

7401

Prejeta sredstva za tekoče in inv.vzdrževanje s strani občine
PRIHODKI SKUPAJ:

Znesek EUR na dan Znesek EUR na
31.12.2015 dan 31.12.2016

9.667

9.661

75
9.592

50
9.611

0

0

15.363

15.568

3.876
11.487

4.081
11.487

25.030

25.229

Odhodki KS Šebrelje vključujejo:
Znesek EUR na
dan 31.12.2015

Znesek EUR na
dan 31.12.2016

11.508

10.039

Pisarniški material in storitve
Električna energija, odvoz odpadkov

422
5.296

0
5.056

Tekoče vzdrževanje (vodovoda, pokopšališča, cest) in zavarovalne
premije za objekte (zavarovanje vrtine Pšenk)
Drugi operativni odhodki (provizija UJP, plačila po podjemnih
pogodbah)

4.423
1.367

3.846
1.137

200
200
18.777
18.777
0

0
0
14.927
14.927
0

0
0

0
0

30.485

24.967

Konto
402
4020
4022
4025

4029

412
4120
420
4205
4208
432
4320

Vrsta odhodka:
Izdatki za blago in storitve

Transferi nepridobitnim organizacijam
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijsko vzdrževanje
Študije o izvedljivosti projekta
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi občinam – za novogradnjo MV
ODHODKI SKUPAJ:

9. POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Zvišanje sredstev na računu (presežek prihodkov nad odhodki) je v letu 2016 znašal 263 EUR.
Računovodstvo KS:
Valerija Močnik

Predsednik KS:
Evgen Ozebek
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