LETNO POROČILO
KRAJEVNE SKUPNOSTI
VOGRSKO
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.
Iz bilance stanja na dan 31.12.2010 je razvidno, da znaša aktiva oz. pasiva 95.718 € in je v
primerjavi z letom 2009 večja za 731 €.
Vir sredstev za vlaganje v OS

Skupina kontov 00 in 01 – Neopredmetena sredstva
Vrednost neopredmetenih sredstev predstavljajo ___________/____________________.
Stanje 31.12.2010
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti Sedanja vrednost
/
Neopredmetena
/
/
sredstva
V primerjavi z letom 2009, se je nabavna vrednost neopredmetenih sredstev
povišala/zmanjšala za __/____ €.
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Skupina kontov 02 in 03 – Nepremičnine
Vrednost nepremičnin predstavljajo avtobusno postajališče, mrliška vežica, zadružni dom,
zemljišče parc.št. _______________________________.
Stanje 31.12.2010
Nepremičnine

Nabavna vrednost
129.409

Popravek vrednosti
49.929

Sedanja vrednost
79.481

Skupina kontov 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Nabavno vrednost opreme, ki se je glede na stanje 31.12.2009 zmanjšala za 3462 €, kar
predstavljajo odpisi električnega radiatorja, računalnika, gsm aparata in termoakumulacijske
peči ter nakup gsm aparata in arhivskega regala.
Stanje 31.12.2010
Oprema

Nabavna vrednost
25.130

Popravek vrednosti
19.014

Sedanja vrednost
6.116

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 31.12.2009.
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 6.033,05 €.
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 856,86 €. V teh terjatvah
so tudi terjatve za najemnine grobov.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2009, so se terjatve povečale za 259,03 €.
Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov EKN na dan 31.12. je znašalo 4,04 €. Po
namenih se delijo na:
Ø Kratkoročne terjatve do Uprave za javne prihodke (UJP - obresti)
Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve
Stanje drugih kratkoročnih terjatev na dan 31.12. je znašalo _/_________ €. Po namenih se
delijo na:
Ø Terjatve za _________/___________
Ø Terjatve za ________/_______________________,
V primerjavi s stanjem na dan 31.12. 2009, so se terjatve povišale/zmanjšale za __/______
€, kar je posledica __________/________________.
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 2.328,37 €.
Med neplačanimi odhodki so;
Ø Neplačani tekoči odhodki v višini 2.328,37 €
Ø Neplačani tekoči odhodki - sejnine v višini __/____ €
Ø Neplačani investicijski odhodki v višini __/______ €
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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
2010.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, so se neplačani odhodki povečali za 252,83 €.
Skupina kontov 19 - Prehodno nezaračunani prihodki
Predhodno nezaračunani prihodki za prejete predujme za najemnino poslovnega prostora
znašajo 900,00 €.
Skupina kontov 200 - Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
Kratkoročne obveznosti za dane varščine v znesku 900,00€ predstavlja prejeta varščina za
poslovni prostor.
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 2009 v
višini 2.197,15€. 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 povečale za 317,45 €.
Skupina kontov 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, ki izkazujejo stanje na dan 31.12.2010 v višini
250,38 € so:
Ø Obveznosti za dajatve (iz pogodb o delu, dohodnina, prispevki..) ___/_______ €
Ø Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 250,38 €.
Vse obveznosti so bile poravnane pri izplačilu v mesecu januarju.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, so se obveznosti zmanjšale za 77,56 €.
Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12.2010 v višini 2,60 € so:
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 zmanjšale za 0,68 €.
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
860,90 €.
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 256,21 €.
Skupina kontov 90 - Splošni sklad
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V bilanci stanja krajevne skupnosti, ga
sestavljajo naslednji namensko oblikovani deli:
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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 85,595,25 € in je enako stanju na
kontih od 00 do 05.
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, se je sklad zmanjšal za 3.416,71 €.
Ø Znesek splošnega sklada za drugo je povečan za prenos presežka prihodkov nad
odhodki leta 2010 v znesku 3.638,83€ in znaša na dan 31.12.2010 5.782,67 €.
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 plačilo
obveznosti zapadlih v letu 2010.
Vrste postavk v izvenbilančni evidenci
Skupina kontov 99 - Izvenbilančna evidenca
V izvenbilančni evidenci aktive in pasive so knjiženi ____/_______________, v skupni višini
_____/________ € in sicer;
Ø
V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2009, se je vrednost na izvenbilančni evidenci
povišala/znižala za ____/_________€.

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 31.12.20010.

3. 1. PRIHODKI
Gibanje realiziranih prihodkov v primerjavi z letom 2010
PRIHODKI
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
skupaj

REAL 2009
13.084

REAL 2010
12.178

Indeks 10/09
0,931

24.165
37.249

16.663
28.841

0,690
0,775
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NEDAVČNI PRIHODKI

Nedavčne prihodke predstavljajo prejete obresti in najemnine. Skupni znesek v letu 2010
znaša 12.178 €. Največji oz. najpomembnejši delež med njimi zavzemajo prihodki od
najemnin grobov in poslovnih prostorov.
,Podskupina kontov 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Ta podskupina kontov v skupni višini 12.178,03 € zajema naslednje prihodke:
Ø Konto 7102 Prihodki od obresti, v višini 22,26 € (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 12.155,77 €, od tega je 5.937,40 €
prihodkov od najemnin Zadružni dom, 6.218,37 € prihodkov od najemnin grobov.

Podskupina kontov 713 – Prihodki od prodaje blaga in storitev
Ta podskupina kontov zajema samo prihodek iz Prodaje blaga in storitev v višini
____/______ €.
V primerjavi z letom 2008, so ti prihodki višji/nižji za ____/______ €, razlika je predvsem
zaradi ______/_______.
Podskupina kontov 714 – Drugi nedavčni prihodki
V primerjavi z letom 2009 so ti prihodki nižji za 600,00 €, ta razlika pa je nastala , ker v letu
2010 nismo prejeli odškodnin.
II.

KAPITALSKI PRIHODKI

Kapitalski prihodki predstavljajo Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev. Skupni znesek v letu 2010 znaša __/___ €.
Podskupina kontov
Ta podskupina kontov zajema ______/________v višini ___/______ €.
III.
PREJETE DONACIJE
Te prihodke predstavljajo prejete donacije v višini _____/____ €, ki so v celoti prihodek od
___/______.

IV.

TRANSFERNI PRIHODKI

Transferne prihodke predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna. Skupni znesek v
letu 2010 znaša 16.663 €. Transferni prihodki so glede na leto 2010 nižji za 7.502,00 €.
Podskupina kontov
Ta podskupina kontov zajema sredstva za tekočo porabo v višini 9.165,00 €.in sredstva za
investicije v znesku 7.498,00 €.
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3. 1. ODHODKI
Gibanje realiziranih odhodkov v primerjavi z letom 2009
ODHODKI
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki

REAL 2009
40.392

REAL 2010
25.106

Indeks 010/09
0,622

22.562

97

0,005

62.954 €

25.203 €

0,401 €

skupaj

I.

TEKOČI ODHODKI

Tekoči odhodki v višini 25.105,77 €, zajemajo material in storitve, energijo, vodo, komunalne
storitve in komunikacije,potne stroške,tekoče vzdrževanje, podjemne pogodbe, nagrade,
druge operativne odhodke. Največji del odhodkov zajemajo odhodki za tekoče vzdrževanje,
in sicer 8.416,76 €.
Podskupina kontov 4020 – pisarniški in splošni mat.in stor. v višini 6.893,48 €
Ø Podskupina kontov 4022 – energija, voda,komunal.storitve in komunikacije,v višini
6.511,90 €
Ø Podskupina kontov 4025-tekoče vzdrževanje, v višini 8.416,76 €
Ø Podskupina kontov 4029- drugi operativni odhodki (podjemne pogodbe,provizije pp)
v višini 3.283,63 €
Tekoči odhodki so glede na leto 2009 nižji, predvsem na račun nižjih drugih operativnih
odhodkov.
TEKOČI TRANSFERI

Tekoči transferi v višini _____/______ € zajemajo _____/_________. Največji del zajemajo
____/_______ in sicer _____/______ € oziroma _____/______% celotnih tekočih transferov.
V primerjavi z letom 2009, so višji/nižji za _% oz. za __/___ €.
Ø Podskupina kontov ____/__– __/____, v višini __/____ €
Ø Podskupina kontov ___/___– __/____, v višini __/____ €
Ø
II.

INVESTICIJSKI ODHODKI

Investicijski odhodki zajemajo podskupino kontov 4202 in 4205 v višini 96,51 € za nakup
mobilnega telefonskega aparata in arhivskega regala.
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 prihodkov
nad odhodki i v višini 3.638,83 €.
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb izkazuje dana minus prejeta posojila in sprememba
kapitalskih deležev v višini 0 €.
Pojasnilo je sestavljeno z namenom, da se obrazloži nekatere postavke v računovodskih
izkazih. Namenska poraba sredstev pa je obrazložena v Poslovnem poročilu.

Bukovica: 12.2.2011
Pripravil:

Predsednica KS

Vijolica Zorn

Katarina Valič
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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010

1. UVOD
Krajevna skupnost Vogrsko je ustanovljena na območju Občine Renče – Vogrsko in zajema
naselji Vogrsko in Dombrava. Ustanovljena je bila s Statutom Občine Renče – Vogrsko na
seji dne 27.12.2006. Ta statut določa delovanje Občine Renče - Vogrsko in delovanje
krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Vogrsko je s finančnimi sredstvi gospodarila učinkovito in uspešno kot je
razvidno iz računovodskega in poslovnega poročila.
V oktobru 2010 so bile na nacionalni ravni izvedene lokalne volitve. Svet KS Vogrsko je
dobil novo predsednico ter novo sestavo članov.
2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje krajevne skupnosti
Delovanje krajevne skupnosti Vogrsko določa Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine
Renče-Vogrsko ter Statut Krajevne skupnosti Vogrsko.
2. Dolgoročni cilji KS
Dolgoročni cilji so razvoj in napredek kraja, kot je zastavljeno v razvojni strategiji naše
krajevne skupnosti in občine.
3. Letni cilji KS
Krajevna skupnost Vogrsko je v letu 2010 sledila načrtu, ki si ga je postavila v začetku leta.
Aktivnosti so bile izpeljane v skladu z dodeljenimi proračunskimi sredstvi. Opravljana so bila
dela na krajevnih poteh ter pokopališču.
4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani glede na razpoložljiva finančna sredstva.
5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila
Krajevna skupnost Vogrsko že vseskozi teži k čim boljši izrabi razpoložljivih proračunskih
sredstev in tudi v letu 2010 je KS razpoložljiva proračunska sredstva izrabila gospodarno in
učinkovito.
6. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V letu 2010 je bil opravljen notranji finančni nadzor, ki ni pokazal kakšnih nepravilnosti.
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7. Pojasnila na področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi
Vsi zastavljeni cilji v pristojnosti KS so bili doseženi.
8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja
Krajevna skupnosti ima samo posredni vpliv na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja,
regionalni razvoj in urejanje prostora.

Vogrsko, 21.2.2011

Predsednica KS Vogrsko
Katarina Valič
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