Krajevna skupnost Renče
___________________________________________________________________

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010
1. UVOD
Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se
uporabljajo Zakon o računovodstvu (ZR), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in
obveznosti po 37. členu ZR, Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o enotnem kontnem
načrtu za proračun in proračunske uporabnike.
Računovodsko poročilo obsega:
• bilanco stanja
• stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
• stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil
• izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
• izkaz računa finančnih terjatev in naložb
• izkaz računa financiranja
• pojasnila

2. POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji
dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.
Prilogi k bilanci stanja sta:
• pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev
• pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je stanje neopredmetenih in
opredmetenih sredstev po dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Za
obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad.
Iz bilance stanja na dan 31.12.2010 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva 306.099 € in je v
primerjavi z letom 2009 manjša za 10.399 €.
Vir sredstev za vlaganje v OS

Skupina kontov 00 in 01 – Neopredmetena sredstva
Vrednost neopredmetenih sredstev predstavljajo isdn, rač. program.
Stanje 31.12.2010
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti Sedanja vrednost
38,30
Neopredmetena
522,69
484,39
sredstva
V primerjavi z letom 2009 se nabavna vrednost neopredmetenih sredstev ni spremenila.

1

Krajevna skupnost Renče
___________________________________________________________________
Skupina kontov 02 in 03 – Nepremičnine
Vrednost nepremičnin predstavljajo Zadružni dom, Kulturni dom, zdravstveni dom, mrliška
vežica, žarno pokopališče, knjižnica, parkirišče pokopališča, nadstrešek avtobusne postaje
(šola).
Stanje 31.12.2010
Nepremičnine

Nabavna vrednost
312.414,96

Popravek vrednosti
87.316,15

Sedanja vrednost
225.098,81

Nabavna vrednost opreme se v letu 2010 ni spremenila.
Skupina kontov 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Stanje 31.12.2010
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti Sedanja vrednost
Oprema

23.796,59

21.220,42

2.576,17

Stanje in naložbe prostih denarnih sredstev
Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni
Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
Dobroimetje pri banki se ujema z zneski izkazanimi v bančnih izpisih na dan 31.12.2010.
Krajevna skupnost ima na podlagi zakona o javnih financah in zakona, ki ureja plačilni
promet odprt podračun, ki ga vodi Uprava RS za javna plačila (UJP).
Stanje na podračunu 31.12.2010 je znašalo 6.626,31 €.
Vezana sredstva na dan 31.12.2010 pri banki Abanka Vipa in Nova KBM so znašala
50.000,00 €.
Podatki o stanju neporavnanih terjatvah, vzrokih zanje ter ukrepih
Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev
Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev so izkazane terjatve v višini 1.205,11€. V teh
terjatvah so zajete terjatve za najemnine poslovnih prostorov in grobov.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2009, so se terjatve povečale za 240,15 €.
Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31.12. je znašalo 6,46€. Po
namenih se delijo na:
Ø Kratkoročne terjatve do Uprave RS za javna plačila (UJP)
Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz financiranja
Stanje kratkoročnih terjatev do banke Nova KBM za obresti je na dan 31.12.2010 znašalo
6,78 €.
Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve
Drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12. krajevna skupnost ni imela.
Skupina kontov 18 - Neplačani odhodki
Neplačani odhodki so odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem
obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja. Stanje na dan 31.12.2010 znaša 20.541,70 €.
Med neplačanimi odhodki so;
Ø Neplačani tekoči odhodki v višini 20.541,70 €
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Ø Neplačani tekoči odhodki - sejnine v višini __0___ €
Ø Neplačani investicijski odhodki v višini _____0__ €
V znesku so zajeti neplačani odhodki katerih proti postavka je v kratkoročnih obveznostih. To
so neplačani odhodki, knjiženi na podlagi prejetih računov. Ob poravnavi obveznosti, ki se
nanaša na neplačane odhodke se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani
odhodki in prizna ustrezni konto razreda 4, zapre pa se tudi odprta obveznost.
Na kaj se nanašajo pa je natančneje obrazloženo na kratkoročnih obveznostih.
Vsi neplačani odhodki so bili oz. bodo poravnani v zakonitem plačilnem roku v začetku leta
2011.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, so se neplačani odhodki povečali za 9.519,09 €.

Podatki o stanju neporavnanih obveznostih in vzrokih zanje
Skupina kontov 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 v
višini 20.534,54 €. Vse obveznosti so bile oz. bodo poravnane v zakonitem plačilnem roku v
začetku leta 2011.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, so se obveznosti povečale za 11.544,04 €.
Skupina kontov 20 - Kratkoročne obveznosti za prejete varščine
Kratkoročne obveznosti za prejete varščine izkazujejo na dan 31.12.2010 stanje v višini
50,00 €.
Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12.2010 v višini 7,16 € je provizija
UJP-u.
Navedene obveznosti niso sporne. Neplačane so zaradi zakonskih plačilnih rokov na podlagi
Zakona o izvrševanju proračuna, ki velja tudi za neposredne uporabnike občine.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, so se obveznosti povišale za 1,75 €.
Skupina kontov 28 - Neplačani prihodki
Med neplačanimi prihodki so prihodki, ki še niso bili poravnani v tekočem obračunskem letu,
se pa nanašajo na leto za katero se sestavlja bilanca. Stanje na dan 31.12.2010 znaša
1.218,35 €.
Na kaj se nanašajo pa je natančneje obrazloženo na kratkoročnih terjatvah.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, so se neplačani prihodki povečali za 35,96 €.
Skupina kontov 90 - Splošni sklad
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V bilanci stanja krajevne skupnosti, ga
sestavljajo naslednji namensko oblikovani deli:
Ø Sklad za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva katerega
znesek je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oz.
pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne
vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Stanje je 227.713,28 € in je enako stanju na
kontih od 00 do 05.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, se je sklad zmanjšal za 10.387,46 €.
Ø Znesek splošnega sklada za drugo je zmanjšan za prenos presežka odhodkov nad
prihodki leta 2010 v znesku 9.566,04 € in znaša na dan 31.12.2010 56.576,31 €.
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Vzroki za izkazovanje presežka
Ostanek sredstev na računih je posledica neporavnanih a že nastalih obveznosti v tekočem
letu, katere zapadejo v plačilo zaradi plačilnih rokov od 30 do 60 dni, v naslednjem
koledarskem letu.
Neporabljena sredstva oz. saldo na računu na dan 31.12.2010 bomo namenili za plačila
obveznosti iz leta 2010, zapadlih v letu 2011.
Vrste postavk v izvenbilančni evidenci
Skupina kontov 99 - Izvenbilančna evidenca

Izvenbilančnih evidenc ne uporabljamo.
3. POJASNILA K IZKAZOM PRIHODKOV IN ODHODKOV
Po tretjem odstavku 15. člena ZR, se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v
skladu z računovodskim načelom denarnega toka.
Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v
tekočem letu in predhodnem letu. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim
načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali
kot denarni tok od 1.1. 2010 do 31.12.2010.

3. 1. PRIHODKI
Gibanje realiziranih prihodkov v primerjavi z letom 2009
PRIHODKI
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
skupaj

I.

REAL 2009 €
21.150

REAL 2010 €
16.084

Indeks 10/09
0,760

75.116
95.885

46.287
62.371

0,616

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke predstavljajo prihodke od najemnin in obresti. Skupni znesek v letu 2010
znaša 16.084,28€. Največji oz. najpomembnejši delež med njimi zavzemajo najemnine
grobov.
Podskupina kontov 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Ta podskupina kontov v skupni višini 15.889,35€, zajema naslednje prihodke:
Ø Konto 7102 Prihodki od obresti, v višini 905,34 € (tu so vštete tudi obresti za nočne
depozite. Obresti od teh sredstev, prikazane v prihodkih, banka obračunava mesečno
in jih nakaže prvi delovni dan v mesecu za prejšnji mesec).
Ø Konto 7103 Prihodki od premoženja, v višini 14.984,01€, od tega je 10.011,80€
prihodkov od najemnin grobov.
Podskupina kontov 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev
Ta podskupina kontov zajema samo prihodek iz Prodaje blaga in storitev. Krajevna skupnost
ni imela teh prihodkov.
Podskupina kontov 714 – Drugi nedavčni prihodki
Ta podskupina kontov zajema prejeto odškodnino v višini 194,93€.
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II.

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki predstavljajo Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev. Krajevna skupnost ni imela teh prihodkov.
III.
PREJETE DONACIJE
Te prihodke predstavljajo prejete donacije. Krajevna skupnost ni imela prejetih donacij.
IV.

TRANSFERNI PRIHODKI

Transferne prihodke predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna. Skupni znesek v
letu 2010 znaša 46.287,10€. Ta sredstva so prejeta od Občine Renče - Vogrsko.
Transferni prihodki so glede na leto 2009 nižji za 28.828,80 €.
Podskupina kontov
Ta podskupina kontov zajema prejeta sredstva za tekočo porabo v višini 34.762,00 € in
prejeta sredstva za investicije v znesku 11.525,10 € .

3. 1. ODHODKI
Gibanje realiziranih odhodkov v primerjavi z letom 2009
ODHODKI
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki

REAL 2009 €
107.308
1000
2.135

REAL 2010 €
51.737
600
19.601

110.443

71.938

skupaj

I.

Indeks 10/09
0,482
0,600
9,180

TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki v višini 51.736,77 €, zajemajo odhodke pisarniškega materiala, druge
splošne stroške in storitve, elektriko, vodo, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje objektov.
Podskupina kontov 4020 – pis.in splošni mat.in storitve,
v višini 18.949,75 €
Ø Podskupina kontov 4022 – energija,voda,komun.st.,komunikacije v višini 18.765,33 €
Ø Podskupina kontov 4025 - tekoče vzrževanje
v višini 4.645,62 €
Ø Podskupina kontov 4029 - drugi operativni odhodki
v višini 9.376,07 €
Tekoči odhodki so glede na leto 2009 nižji za 55.571,77€, predvsem na račun zmanjšanih
odhodkov tekočega vzdrževanja objektov.
II.

TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi v višini 600,00 € zajemajo nakazilo Kotalkarskemu klubu Renče in
Gasilskemu društvu.
V primerjavi z letom 2009 so nižji za 400,00 €.
Ø Podskupina kontov 4120-tekoči transferi neprofitnim organ., v višini 600,00 €
III.

INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijskih odhodkov krajevna skupnost ni imela.
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Podrobnejši opis vrst prihodkov in odhodkov ter primerjava s planom sta pojasnjena v
Poslovnem poročilu.
Izkaz prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov izkazuje za leto 2010 presežek odhodkov
nad prihodki v višini 9.566,04€.
Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v računovodskih
izkazih. Namenska poraba sredstev pa je obrazložena v Poslovnem poročilu.

Bukovica: 17.2.2011
Pripravila:

Vijolica Zorn

Predsednik KS

Borut Zorn
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POSLOVNO POROČILO KS RENČE 2010
1. UVOD
V krajevni skupnosti Renče, ki ima 8 ulic ( Trg, Žigoni, Mohorini, Merljaki, Martinuči, Renški Podkraj,
Tureli, Lukežiči, Arčoni ) in zaselek Oševljek, živi v 747- ih gospodinjstvih 1068 moških in 1061 žensk,
kar predstavlja 49,56 % vseh prebivalcev občine Renče-Vogrsko.
Javnih poti imamo 17.204 m ( 47% v celotni občini), lokalnih cest pa 13.294 m ( 66% v celotni občini).
Povprečni promet vseh vozil skozi Renče je na letnem nivoju znašal 2.566 dnevno.
V kraju imamo osnovno šolo, vrtec, telovadnico, kotalkarsko dvorano, balinišče, pošto, banko, cerkev,
knjižnico, trgovino z živili, kmetijsko trgovino, specializirano trgovino Kristal, splošno ambulanto,
šolsko zobno ambulanto, rastlinjak z sadikami zelenjave in cvetja in tovarno opeke. Veliko pridobitev
predstavlja odprta renška obvoznica, ki je pomembno dvignila kvaliteto življenja v kraju.
V svetu KS Renče si skupaj z našimi društvi ( registriranih je 19 društev), prizadevamo za športno,
kulturno in družabno življenje.
Pohvalimo se lahko s kvalitetno osnovno šolo, ki je bila nagrajena s pomembnimi priznanji, s številnimi
telovadci vseh starostnih skupin, ki se združujejo v ŠD Partizan, z balinarji, z nogometaši, škuljaši, s
kotalkarji, ki so ponesli ime Renče v Evropo in svet, saj vedno prinašajo domov medalje, z aktivnimi
upokojenci, ki v hiši javnih srečanj organizirajo številna izobraževanja in delavnice, z dobrodelnimi
akcijami v sodelovanju KS, Karitas in org. Rdečega križa, z številčno skupino amaterskih slikark,
skupino za nordijsko hojo……….
V sodelovanju z VDC- jem Nova Gorica , želimo, da bi ljudem s posebnimi potrebami obogatili
življenje. Vključili smo jih v balinanje in škuljanje, vabimo jih na prireditve v našem kraju.
Glavna naloga Sveta KS je vsekakor vez med krajani in občino ter usklajevanje interesov prebivalcev.
V KS Renče nimamo redno zaposlenih ljudi delovanje članov je prostovoljno.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje KS
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UR list 94//07-UPB-2 in dopolnitve) in na podlagi Statuta
občine Renče-Vogrsko in Poslovnikom občinskega sveta , ki se smiselno uporablja za delovanje
krajevnih skupnosti je Svet KS Renče v letu 2010 izvajala svoja dela v skladu z omenjenimi akti.
Svet KS Renče je v letu 2010 imel 6 rednih in eno izredno sejo, katere je (do izteka mandata oktobra
2010) vodila predsednica sveta Alenka Gregorič. Do konca leta 2010 je svet KS Renče imel 3. redne
seje in 2. korespondenčni seji katere je vodil predsednik sveta Borut Zorn.

2. Dolgoročni cilji KS
• obnova stavbe krajevne skupnosti
• dokončanje delov vodovoda in kanalizacijskega omrežja
• ureditev vaškega jedra
• ureditev glavnih poti in pločnikov
• vkop kablovoda in odstranitev stebrov daljnovoda
3. Letni cilji KS –doseženi cilji načrta dela KS Renče za leto 2010
1. OBNOVITVENA DELA
Kulturna dvorana
• obnova odra (odstranitev starega poda, izolacije, postavitev novega ladijskega poda z zaščito)
• izdelava novega stopnišča
• zaščita poloken in okvirjev oken
Stavba krajevne skupnosti
• izdelava dokumentacije za pridobitev gradbene dokumentacije za obnovo stavbe Krajevne
skupnosti na Trg-u 25.
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Hiša pravih srečanj
• ureditev prostora za postavitev mini kuhinje
Stara mrliška vežica
• obnova južnega dela zidu z novim vencem
• ureditev fasade
Vodnjak – šterna v Arčonih
• obnova vodnjaka

2. VZDRŽEVALNA DELA
• javna razsvetljava ( menjava dotrajanih svetilk, krašenje kraja ob novoletnem času);
• postavitev novih svetilk pri Pregljih (tudi prostovoljno delo krajanov), v Merljakih in Žigonih
• tekoče vzdrževanje pokopališča;
• čiščenje jarkov (renški Podkraj-Tureli, Renški Podkraj-Lukežiči;
• postavitev ustreznih rešetk za odvajanje meteornih vod v Renškem Podkraju
• pleskanje prostora za razstave – bivša gostilna
3. LOKALNE CESTE
• delna preplastitev ceste poti na Špinjolišče;
• košnja ob lokalnih cestah;
• nanos tampona in ureditev lokalnih poti na Jerabišče, Kokljišče, ter Arčoni-Gradišče;
• montaža prometnega ogledala pri Arčonih;
• redno čiščenje središče kraja
• postavitev ustreznih rešetk za odvajanje meteornih vod v Renškem Podkraju
4. KULTURNO IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE
Z ustanovitvijo Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče je KS sodelovala pri nekaterih kulturnih
in družabnih prireditvah v kraju kot so:
• gledališke predstave;
• slikarske razstave;
• otvoritev Gregorčičeve poti
• realizacija projekta »Narodna noša Renč«
5. SODELOVANJE S DRUŠTVI V KS
• Svet KS Renče dosledno podpira delovanje društev kraju in z njimi redno sodeluje. V uporabi
imajo potrebne prostore KS. Predstavniki KS se udeležujejo vseh pomembnih tekmovanj in
prireditev.
6. DOBRODELNOST
• omogočili smo udeležbo varovancev Centra za invalidno mladino iz Stare gore pri raznih
prireditvah v Renčah;
• prizadeti v poplavah – september 2010 so člani sveta KS skupaj z Društvom upokojencev,
Rdečim križem in Karitasom obiskali prizadete kraje in jim ponudili možno pomoč pri odpravi
posledic poplave.
7. MEDNARODNO SODELOVANJE
• tudi v tem letu je potekalo intenzivno druženje s pobrateno občino Staranzano iz Italije. Na
vseh prireditvah tako v Renčah kot v Staranzanu je bila udeležba krajanov obojestranska.
• začeli smo z intenzivnimi pogovori in pripravami o idejnem čezmejnem projektu »Obnova in
oživitev objekta KS Renče in objekta –knjižnica v občini Staranzano.
8. SODELOVANJE S KRAJANI
• naši krajani lahko probleme rešujejo v pisarni KS vsak ponedeljek med 18,00 in 19,00 uro kjer
sta jim na razpolago tako predsednik KS in tajnik.
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9. INFORMIRANJE OBČANOV
• poleg spletne strani www.rence.si , katere ureja Iztok Arčon, so krajani informirani prek
Občinskega glasila in občasnih krajših obvestil katera prejemajo vsa gospodinjstva v KS
.
10. AKTIVNOSTI OBČINE RENČE-VOGRSKO V KS RENČE v letu 2010
• pričetek gradnje mrliške vežice
• dela na ureditvi vodovoda, v Mohorinih, Renškem Podkraju, Žigonih, Martinučih-Merljakih,
11. SOORGANIZACIJA PRIREDITEV
V letu 2010 je Krajevna skupnost sodelovala pri organizaciji:
• kulturnega praznika skupaj z OŠ Renče;
• praznovanju občinskega praznika;
• krajevnega praznika Mohorjevo;
• božično novoletnega potopa;
• novoletnega Živ-Žava.
• silvestrovanje
11. OSTALO
• postavitev novoletne jelke

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Svet KS ocenjuje, da je krajevna skupnost v letu 2010 opravila vse zadane naloge uspešno in
kvalitetno, ter v okvirih planiranega proračuna za to leto.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila
V KS Renče se po svojih najboljših močeh vsako leto trudimo za uresničitev ciljev, ki so predeljeni v
načrtih dela KS za posamezno leto ter seveda za pridobitev sredstev, ki jih potrebujemo, da se cilji
realizirajo. Sredstva za tekočo porabo, ki jih prejemamo med letom ( tekoče vzdrževanje javnih poti in
komunalnih objektov) porabimo za vzdrževanje osnovne infrastrukture in izvajanje osnovne dejavnosti
Krajevne skupnosti Renče

6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Razpolaganje s premoženjem krajevne skupnosti, namenskost in smotrnost porabe proračunskih
sredstev in finančno poslovanje nadzoruje nadzorni odbor, katerega imenuje občinski svet.

7. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi
8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Renče: 14.02.2011

Predsednik KS Renče:
Borut Zorn
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