LETNO POROČILO
KRAJEVNE SKUPNOSTI
BUKOVICA-VOLČJA DRAGA
ZA LETO 2010

Letno poročilo KS

za leto 2010

RAČUNOVODSKO POROČILO
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. Za okrepitev nepremičnine Kulturni dom
se poveča splošni sklad.
Iz bilance stanja na dan 31.12.2010 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva 830.783 € in je v
primerjavi z letom 2009 manjša za 31.881€.
Vir sredstev za vlaganje v OS

Skupina kontov 00 in 01 – Neopredmetena sredstva
Krajevna skupnost ne razpolaga z neopredmetenimi sredstvi.
Skupina kontov 02 in 03 – Nepremičnine
Vrednost nepremičnin predstavljajo Kulturni dom,pokopališče in stavbna zemljišča.
Stanje 31.12.2010
Nepremičnine

Nabavna vrednost
949.197

Popravek vrednosti
198.119

Sedanja vrednost
751.078
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Skupina kontov 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Nabavno vrednost opreme, ki se je glede na stanje 31.12.2009 povečala za 13.557,99 €
predstavljajo predvsem nakupi opreme za dvorano.
Stanje 31.12.2010
Oprema

Nabavna vrednost
25.138

Popravek vrednosti
8.828

Sedanja vrednost
16.310

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 3.542,53 €.
Vezana sredstva na dan 31.12.2010 pri banki Nova KBM pa so znašala 4.000,00 €.
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 49.382,35 €. V teh
terjatvah je so prikazane terjatve do Gregorič Marjan in Paučič Patricija v znesku 48.574,39 €
in terjatve za najemnine grobov v višini 236,60 €.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2009, so se terjatve znižale za 1.139,81 €.
Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31.12. je znašalo 1.642,51 €. Po
namenih se delijo na:
Ø Kratkoročne terjatve do UJP
Ø Kratkoročne terjatve do Upravne enote, Občine Renče Vogrsko
Ø
Skupina kontov 16 - Kratkoročne terjatve iz naslova obresti
Kratkoročne terjatve iz naslova obresti znašajo 8,14€. To obresti vezanih sredstev pri NKB.
Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve
Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12. je znašalo 1.251,43 €. Po namenih se delijo
na:
Ø Terjatve za vstopni DDV
Ø Terjatve do Gregorič Marjan za elektro omarico
V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2009, so se terjatve znižale za 748,74€, kar je
posledica obračun davka na dodano vrednost.
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 3.537,25 €.
Med neplačanimi odhodki so;
Ø Neplačani tekoči odhodki v višini 3.537,25 €
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
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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
2010.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, so se neplačani odhodki znižali za 11.136,39 €.

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 2010 v
višini 3.190,87 €. Vse obveznosti so bile oz. bodo poravnane v zakonitem plačilnem roku v
začetku leta 2010.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, so se obveznosti znižale za 11.873,69 €.
Skupina kontov 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, ki izkazujejo stanje na dan 31.12.2010 v višini
369,29 € so:
Ø Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 369,29 €.
Vse obveznosti so bile poravnane pri izplačilu v mesecu januarju.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, so se obveznosti zmanjšale za 185,14 €.
Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12.2010 v višini 1,77 € so provizija
Upravi za javne prihodke.
Navedene obveznosti niso sporne. Neplačane so zaradi zakonskih plačilnih rokov na podlagi
Zakona o izvrševanju proračuna, ki velja tudi za neposredne uporabnike občine.
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
51.048,50 €.
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 494,36 €.
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 767.388,01 € in je enako stanju na
kontih od 00 do 05.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, se je sklad zmanjšal za 952,63 €.
Ø Znesek splošnega sklada za drugo je zmanjšan za prenos presežka odhodkov nad
prihodki leta 2010 v znesku 19.361,19 € in znaša na dan 31.12.2010 8.310,78 €.
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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.
Vrste postavk v izvenbilančni evidenci
Skupina kontov 99 - Izvenbilančna evidenca

Izvenbilančne evidence 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 €
39.203

REAL 2010 €
28.585

Indeks 10/09
0,730

24.864
64.067

1.000
16.539
46.124

0,666

NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke predstavljajo najemnine in prejete obresti. Skupni znesek v letu 2010
znaša 28.585,16 €. Največji oz. najpomembnejši delež med njimi zavzemajo prihodki od
najemnine za Kulturni dom.
Podskupina kontov 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Ta podskupina kontov v skupni višini 28.585,16 €, zajema naslednje prihodke:
Ø Konto 7102 Prihodki od obresti, v višini 278,05 € (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 28.307,11€, od tega je 6.665,80€
prihodkov od najemnin grobov in 21.641,31€ prihodkov od najemnin Kulturnega
doma.
Podskupina kontov 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev
Ta podskupina kontov zajema samo prihodek iz Prodaje blaga in storitev. Krajevna skupnost
teh prihodkov v letu 2010 ni imela.
Podskupina kontov 714 – Drugi nedavčni prihodki
Krajevna skupnost teh prihodkov v letu 2010 ni imela.
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KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki predstavljajo Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev. Krajevna skupnost teh prihodkov v letu 2010 ni imela.
III.
PREJETE DONACIJE
Te prihodke predstavljajo prejete donacije v višini 1.000,00 €, ki so v celoti prihodek od Lions
kluba.
IV.

TRANSFERNI PRIHODKI

Transferne prihodke predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna. Skupni znesek v
letu 2010 znaša 16.538,92 €. Največji delež med njimi zavzemajo sredstva za tekočo porabo
v višini 10.490,00 €.
Transferni prihodki so glede na leto 2009 nižji za 8.325,14 €.
Podskupina kontov
Ta podskupina kontov zajema sredstva za investicije v višini 6.048,92 € in sredstva za
tekočo porabo v višini 10.490,00€.

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

REAL 2009
26.061
2.000
14.975

REAL 2010
26.954

Indeks10/ 09
1,035

38.531

2,573

43.036

65.485

1,522

skupaj

I.

TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki v višini 26,954,49 €, zajemajo pisarniški in splošni material in storitve,
energija, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telekomunikacije, pogodbe o delu,
nagrade, sejnine, prevoze, tekoče vzdrževanje. Največji del odhodkov zajemajo odhodki za
sejnine, nagrade in podjemne pogodbe in sicer 10.292,20 € oziroma 38,2% celotnih tekočih
odhodkov.
Ø Podskupina kontov 4020–pisarniški in splošni mat.in storitve, v višini 11.081,57 €
Ø Podskupina kontov 4022-energija, voda odvoz smeti, pošta , v višini 4.858,63 €
Ø Podskupina kontov 4024-stroški prevoza, v višini 168,14 €
Ø Podskupina kontov 4025-tekoče vzdrževanje, zavarovanje, v višini 525,52 €
Ø Podskupina kontov 4029-drugi operativni odhodki (podjemne pogodbe, nagrade,
sejnine,…) v višini 10.320,63 €
Tekoči odhodki so glede na leto 2009 nižji za 893,00 €.
II.

TEKOČI TRANSFERI

Tekočih transferov v letu 2010 ni bilo.
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INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo podskupino kontov 4202 in 4205 v višini 23.362,50 €. Večji
zneski so;
Ø Nakup opreme (zvočniki, videoprojekcijsko platno, mize za malo dvorano,
obnova starega klavirja) - 15.168,28 €
Ø Investicijsko vzdrževanje - 8.194,22 €
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 19.361,19 €.

Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v računovodskih
izkazih. Namenska poraba sredstev pa je obrazložena v Poslovnem poročilu.

Bukovica: 20.2.2011

Pripravila:
Vijolica Zorn

Predsednik KS:
Viljem Žižmond
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010

I.

SPLOŠNI DEL

Krajevna skupnost Bukovica-Volčja Draga je bila na podlagi referenduma, sklepa
Državnega zbora ter nato z uveljavitvijo statuta občine Renče-Vogrsko ustanovljena 01.
01. 2007.
Leto 2010 je bilo leto lokalnih volitev in tako zadnje leto mandata prejšnjega sestava
Sveta KS, ki mu je do volitev predsedovala predsednica sveta KS Vanda Ožbot. Po
volitvah v oktobru je bil na konstitutivni seji 08. 11. 2010 za predsednika Sveta KS
izvoljen Viljem Žižmond.
Svet KS je novembra 2009 pripravil finančni načrt za leto 2010, ki je bil sprejet v okviru
občinskega proračuna. Izvajanje finančnega načrta je zaznamovala obnova Kulturnega
doma, ki je tudi narekovala spremembe tekom leta 1010.
II.

POSEBNI DEL

Delovanje krajevne skupnosti (naloge in cilje) določata predvsem Zakon o lokalni
samoupravi, Statut občine Renče-Vogrsko in Statut KS Bukovica-Volčja Draga. Glede na
cilje in naloge, ki so zapisani v teh dokumentih je bil oblikovan finančni načrt krajevne
skupnosti za leto 2010.
Z odlokom o proračunu občine Renče-Vogrsko, ki je bil sprejet 04. 03. 2010 je bilo KS
Bukovica-Volčja Draga dodeljenih 14.375 EUR za manjše investicije oziroma
vzdrževanje krajevnih cest. Krajevna skupnost je ta sredstva s sklepi Sveta KS namenila
za asfaltacijo dela javne ceste v Lamovem ter za ureditev ceste na Zmajno v okviru
projekta, ki ga vodi občina. Asfaltacija ceste v Lamovem je bila realizirana, sredstva
namenjena za Zmajno pa niso bila porabljena.
Druga postavka, ki jo je občina namenila KS so bila sredstva za delovanje KS v višini
10.490 EUR.
Vsa sredstva, ki smo jih prejeli iz proračuna občine, so bila porabljena v tiste
namene, kot je bilo določeno v odloku o proračunu občine Renče-Vogrsko ter
predvideno v usklajenem finančnem načrtu KS.
A. PROJEKTI, KI JIH JE VODILA KRAJEVNA SKUPNOST (finančni načrt
KS)
A1: SREDSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE (TRANSFERNI PRIHODKI)
Občinski svet občine Renče-Vogrsko je z Odlokom o proračunu občine RenčeVogrsko za leto 2010 dodelil za področje naše KS sredstva po naslednjih postavkah:
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
___________________________________________________________________________
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06029001 Delovanje ožjih delov občin
KS Bukovica – Volčja Draga: sredstva za delovanje in vzdrževanje stvarnega premoženja:
dodeljeno

porabljeno

sredstva za delovanje KS

10.490

10.490

tekoči transferi občinam

14.375

6.048

Sredstva, namenjena za ureditev ceste na Zmajno niso bila porabljena.
A2: LASTNA SREDSTVA (najemnine in donacije)
1. V letu 2010 je bil na pokopališču urejen vhod in desni del zida
(kamnoseška dela).
2. V Kulturnem domu je Krajevna skupnost po končani obnovi nabavila
različno opremo:
- Dvorana Zorana Mušiča: trije mikrofoni s stojali.
- Velika dvorana: zvočne skrinje in projekcijsko platno s pripadajočo
opremo.
3. KS je z lastnimi sredstvi pokrila stroške organizacije krajevnega praznika in
otvoritve prenovljenega Kulturnega doma.
4. KS je v letu 2010 sprejela sklep o pripravi Zbornika o Bukovici in Volčji
Dragi. Projekt še ni končan.
B. PROJEKTI, KI JIH JE VODILA OBČINA RENČE-VOGRSKO
Ostale projekte na območju naše KS je vodila občina Renče-Vogrsko.
III.

ZAKLJUČNI DEL

1. Računovodsko poročilo o poslovanju krajevne skupnosti v letu 2010 je pripravila
računovodkinja Vijolica Zorn. Poslovno poročilo je pripravil Stanko Šemrl, tajnik
KS.
2. Svet KS je Letno poročilo o poslovanju krajevne skupnosti za leto 2010
obravnaval na 05. redni seji dne 25. 02. 2011 ter poročilo sprejel.
3. Letno poročilo krajevne skupnosti je bilo oddano na Občino Renče-Vogrsko ter na
Agencijo RS za javnopravne evidence, Izpostava Nova Gorica dne 28. 02. 2010.
4. Letno poročilo o poslovanju krajevne skupnosti za leto 2010 podpišejo:
-

računovodsko poročilo: Vijolica Zorn, računovodkinja KS ter
Viljem Žižmond, predsednik Sveta KS

-

poslovno poročilo: Stanko Šemrl, tajnik KS ter
Viljem Žižmond, predsednik Sveta KS

___________________________________________________________________________
Stran 9 od 10

Letno poročilo KS

za leto 2010

___________________________________________________________________________
Stran 10 od 10

