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KRAJEVNA SKUPNOST 
ANDREJCI  
Andrejci 17  
9221 MARTJANCI  
Davčna št.:62648527 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Andrejci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Andrejci je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti 
zastopnik  krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Andrejci.  Poslovanje vodi 
po samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna in 
katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno 
računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 9.051,61 EUR.  
 
Znaten del sredstev je namenila za vzdrževanje vodovodnega omrežja ter analize 
neoporečnosti vodovoda.  
 
Ostala sredstva pa so bila namenjena za funkcioniranje krajevne skupnosti in 
sicer smo krili stroške električne energije, odvoza smeti, stroške čistilne akcije 
in ureditve okolice javnih objektov .   
 
 
 
 
       Predsednik sveta KS Andrejci: 
                 Štefan Gumilar  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
ANDREJCI  
Andrejci 17  
9221 MARTJANCI  

 
 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 

ZA LETO 2008 
 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja na dan 31.12.2008 Krajevna skupnost Andrejci  izkazuje podatke o 
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna  stran bilance ( sredstva ) je 
uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan 31.12.2008 znaša     
49.442,40  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Andrejci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi  v upravljanju v višini 23.977,21 EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
25.465,19 EUR . 
 
Med dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  je vključena neodpisana vrednost 
nepremičnin, med katere spada: vaški dom in mrliška vežica, ki jih ima krajevna 
skupnost v svoji lasti v vrednosti 21.368,51 EUR, ter neodpisana vrednost opreme ter 
drobnega inventarja v vrednosti 2.608,70 EUR.  
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 21.248,00 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 547,49 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS in vodovodnega omrežja .  

- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 
neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Andrejci  ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do  dobaviteljev v višini 
3.669,70 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju.  
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 23.977,22 EUR ter  presežek prihodkov 
nad odhodki na dan 31.12.2008 v višini 18.038,90 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Andrejci, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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1. Prihodki 
 
KS Andrejci je v letu 2008 realiziral prihodke v skupni višini 9.051,61 kar je za 12,08  
% več kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prostovoljni prispevki 
občanov za mrliško vežico, vodarina in priklopi občanov na vodovod. Poleg nedavčnih 
prihodkov je krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega 
proračuna za pokrivanje stroškov čistilne akcije, pogostitve starejših občanov in drugi 
transferni prihodki.  
 

2. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 5.222,18 EUR. Ker vsako 
leto krajevna skupnost razpolaga z manj sredstvi je tudi v letu 2008 komaj 
zagotavljala pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za vzdrževanje vodovodnega 
omrežja, mrliške vežice, pokrivanje stroškov električne energije, odvoza odpadkov in 
druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Andrejci je v letu 2008 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2007 je zaključil s pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 18.038,90 EUR, ki se prenaša kot neporabljena sredstva v 
naslednje obračunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
V Moravskih Toplicah, februar 2009 

                   Pripravila : 
                Slavica FUJS 
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KRAJEVNA SKUPNOST   
 ANDREJCI 
 

  Datum: 22.01.2009 

  
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI   
SKUPNOSTI  ANDREJCI ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  
PRIHODKI  
1. Prenos presežka iz leta 2007 14.209,49 EUR 
2. Vodarina-vaščani  5.008,00 EUR 
3. Vodarina-lastniki vikendov  1.530,00 EUR 
4. Prihodki od obresti 473,49 EUR 
5. Priklop na vodovod  1.000,00 EUR 
6. Prihodki od najemnine  751,12 EUR 
7. Tehtarina  185,00 EUR 
8. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov volitev  104,00 EUR 
Skupaj 23.261,10 EUR 

  ODHODKI 
1. Električna energija  1.700,71 EUR 
2. Ureditev okolice – cvetlični nasad  133,24 EUR 
3. Odvoz  smeti 365,76 EUR 
4. Prevoz gramoza  302,40 EUR 
5. Poštnina 46,00 EUR 
6. Analiza vode   1.641,17 EUR 
7. Vzdrževanje vodovodnega omrežja  747,46 EUR 
8. Zavarovalna premija  60,04 EUR 
9. Stroški udeležbe na vaških igrah  213,40 EUR 
10.Provizija UJP in bančni stroški  12,00 EUR 
Skupaj 5.222,18 EUR 

  
Saldo na dan 31.12.2008 18.038,92 EUR 

  Poročilo sestavil: 
                                                                                                     Daniel Beltran          
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
    KRAJEVNA SKUPNOST 
    ANDREJCI  

 
     Datum: 22.01.2009 

     
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV  

 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
    V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
    

 
 
     PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 

    1.  Prenos sredstev iz leta 2007 555,33 EUR 
2.  Sredstva za čistilno akcijo  36,00 EUR 

   3.  Sredstva za klimatsko napravo v VGD in mrliški vežici   2.605,20 EUR 
4.  Sredstva za funkcionalno dejavnost  608,00 EUR 

        SKUPAJ 3.804,53 EUR 
   

     
  
  
     ODHODKI 

    1. Stroški čistilne akcije                                              50,40 EUR 
2. Sejnine za leto 2007  545,05 EUR 

         SKUPAJ 595,45 EUR 
        

     Saldo na dan 31.12.2008 3.209,08 EUR 

  
     
       

 
   Poročilo sestavil: 

      Daniel Beltran 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
BOGOJINA  
Bogojina 1  
9222 BOGOJINA  
Davčna št.:74518941 
 
Datum: 28.02.2009 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Bogojina je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Bogojina je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Krajevna skupnost Bogojina zajema 
naselja Bogojina, Ivanci in Bukovnica. Poslovanje vodi po samostojnem 
finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna in katerega sprejema 
občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno računovodsko 
poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 15.883,77 EUR.  
 
- V vasi Bogojina smo največ sredstev namenili za tekoče vzdrževanje, 

nabavili smo tudi kurilno olje v vaškem domu, organizirali srečanje z gosti 
iz Števanovec   

- v vasi Ivanci smo večino sredstev porabili za tekoče vzdrževanje in analize 
neoporečnosti vodovoda, nekaj sredstev pa smo namenili KMN Ivanci  

- v vasi Bukovnica pa smo večino sredstev namenili za tekoče vzdrževanje 
 

Za funkcioniranje krajevne skupnosti smo krili stroške električne energije, 
stroške vzdrževanja pokopališča in odvoza odpadkov, stroške analize vode, 
stroške čistilne akcije, pogostili pa smo tudi starejše občane .  
 
 
        KS BOGOJINA:  
                    Franc Debelak  
 
        Martin Horvat  
 
        Tomaž Nemec      
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KRAJEVNA SKUPNOST 
BOGOJINA  
Bogojina 1  
9222 BOGOJINA  

 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja na dan 31.12.2008 Krajevna skupnost Bogojina izkazuje podatke o 
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je 
uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008  znaša  
137.461,99  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Bogojina na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi v upravljanju v višini 101.271,82 EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
36.190,17 EUR. 
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena vrednost zemljišč v 
lasti KS v višini 32.210,50 EUR ter neodpisana vrednost nepremičnin, med katere 
spadajo: zadružni domovi, mrliške vežice,šola, avtobusne čakalnice,  in drugi objekti, 
ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 68.841,87 EUR, ter neodpisana 
vrednost opreme ter drobnega inventarja v vrednosti 219,45 EUR.  
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 26.020,62 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 6.857,60 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot so pokopališča in vaški vodovodi , 
ter zaračunana in neplačana najemnina za poslovne prostore oddane v najem 
v vaških domovih za potrebe trgovin. 

- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 
neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Bogojina  ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do  dobaviteljev v višini 
2.235,84 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju.  
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 101.271,82 EUR in presežek prihodkov 
nad odhodki na dan 31.12.2008 v višini 20.525,29 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Bogojina, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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3. Prihodki 
 

KS Bogojina je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 15.883,77 EUR, kar je 
za 2,16 % manj kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prostovoljni prispevki 
občanov za pokopališče in vodarina. Poleg nedavčnih prihodkov je krajevna skupnost 
realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za pokrivanje stroškov 
čistilne akcije, pogostitve starejših občanov in drugi transferni prihodki.  
 

4. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 13.643,81 EUR. Večino 
odhodkov je KS Bogojina porabila za pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za 
vzdrževanje pokopališč, vaško-gasilskih domov, ulične razsvetljave, pokrivanje 
stroškov električne energije, odvoza odpadkov, analize vode in druge tekoče 
odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Bogojina  je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil s pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 20.525,29 EUR, ki se prenaša kot neporabljena sredstva v 
naslednje obračunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
V Moravskih Toplicah, februar 2009 
 

                  Pripravila :   
               Slavica FUJS  
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Občina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina-KO Bogojina  

  Datum: 22.01.2009 

  
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV  
ZA KO BOGOJINA ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

PRIHODKI 
 

 1. Prihodki od najemnin Krajevni urad in Trgovina AIBA  3.651,34 EUR 
2. Prihodki od obresti  214,54 EUR 
3. Vzdrževanje pokopališča  3.375,00 EUR 
4. Sofinanciranje za priklop na vodovod 1.000,00 EUR 
5. Prenos presežka iz leta 2007   2.512,14 EUR 
     SKUPAJ  10.753,02 EUR 

  
ODHODKI 
1. Električna energija 1.801,68 EUR 
2. Gorivo za kosilnico   22,28 EUR 
3. Betonski pokrov pred VGD   8,76 EUR 
4. Odvoz smeti 960,18 EUR 
5. Poraba vode 233,89 EUR 
6. Dimnikarske storitve  321,72 EUR 
7. Plačilo storitev UJP-provizija  8,84 EUR 
8. Poštnina   6,60 EUR 
9. Košnja trave na pokopališču  1.233,43 EUR 
10.Košnja parcele pri deponiji  120,96 EUR 
11.Prevoz gramoza  139,86 EUR 
12.Bančni stroški  9,81 EUR 
13.Darilni paketi za starejše občane za leto 2007-razlika  94,53 EUR 
14.Kostanjev piknik z gosti iz Števanovec 192,59 EUR 
15.Prevoz občanov na relaciji Bogojina-Števanovci  249,99 EUR 
16.Stroški udeležbe na vaških igrah  164,70 EUR 
17.Kurilno olje  1.093,68 EUR 
18.Zavarovalna premija za objekte  385,96 EUR 
   SKUPAJ 7.049,46 EUR 
      

 

    Saldo na dan 31.12.2008 3.703,56 EUR 

  
 

 

Poročilo sestavil:  
Daniel Beltran 
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  Občina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina-KO Bogojina  

  Datum: 22.01.2009 
 

  REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV  
 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
 ZA KO BOGOJINA ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  

  PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
 

 1. Sredstva za starejše občane-leto 2007    465,00 EUR 
2. Sredstva za čistilno akcijo    40,00 EUR 
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost                                                                                        1.609,00 EUR 
4. Prenos sredstev iz leta 2007   2.344,60 EUR 
     SKUPAJ  4.458,60 EUR 

  

  ODHODKI 
 1. Pogostitev starejših občanov-leto 2007  465,00 EUR 

2. Stroški čistilne akcije  40,10 EUR 
   SKUPAJ 505,10 EUR 
      

      Saldo na dan 31.12.2008 3.953,50 EUR 

  
 

 

Poročilo 
sestavil:  
Daniel Beltran  
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Občina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina-KO Bukovnica  
  

    Datum: 26.01.2009 

    
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV  

   ZA KO BUKOVNICA ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
  

PRIHODKI 
   1. Prenos presežka iz leta 2007 11.345,75 EUR 

2. Prihodki od obresti  214,54 EUR 
  3. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov volitev  104,00 EUR 

    SKUPAJ 11.664,29 EUR 

    

    ODHODKI 
1. Električna energija    397,06 EUR 
2. Odvoz smeti   291,72 EUR 

  3. Košnja jarkov  192,00 EUR 
4. Prevoz gramoza  170,10 EUR 

  5. Dobava drobljenca  688,81 EUR 
6. Plačilo storitev UJP-provizija  8,84 EUR 

  7. Stroški udeležbe na vaških igrah  51,80 EUR 
   SKUPAJ 1.800,33 EUR 

    
Saldo na dan 31.12.2008 9.863,96 EUR 

    

    

 

Poročilo 
pripravil: 

  Daniel Beltran  
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Občina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina-KO Bukovnica  

  Datum: 26.01.2009 

  
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV  

 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
 ZA KO BUKOVNICA ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  
  
  PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  

 
 1. Sredstva za čistilno akcijo   32,00 EUR 
2. Sredstva za starejše občane za leto 2007                                                                                  77,00 EUR 
3. Sredstva za starejše občane za leto 2008 93,60 EUR 
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 124,00 EUR 
5. Prenos sredstev iz leta 2007  482,07 EUR 
     SKUPAJ  808,67 EUR 

  

  
ODHODKI 

 1. Pogostitev starejših občanov za leto 2007  77,00 EUR 
2. Stroški čistilne akcije  32,65 EUR 
   SKUPAJ 109,65 EUR 
      

    Saldo na dan  31.12.2008 699,02 EUR 

  
 

  Poročilo sestavil:  

 
Daniel Beltran  
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Občina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina-KO Ivanci  
  Datum: 28.01.2009 
  

   REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV 
ZA KO IVANCI ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

   
PRIHODKI 
1. Prispevki občanov za vzdrževanje pokopališča 1.368,00 EUR 

 2. Prispevki občanov za vodarino in vzdrževanje vodovodnega omrežja  4.252,10 EUR 
3. Zavarovalnica Triglav-odškodnine za vodovod in strešno kritino na 
OŠ 1.385,72 EUR 

 4. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov za volitve  104,00 EUR 
5. Prihodki od obresti  214,53 EUR 

 6. Prenos presežka iz leta 2007 6.513,89 EUR 
  

SKUPAJ 13.838,24 EUR 
 

   
ODHODKI 
1. Analiza vode 595,92 EUR 

 2. Električna energija  1.428,47 EUR 
3. Odvoz smeti 462,39 EUR 

 4. Zavarovalna premija 397,27 EUR 
5. Darilni paketi za starejše občane za leto 2007-razlika  23,05 EUR 
6. Vzdrževanje pokopališča  502,24 EUR 

 7. Popravilo vodovodnega omrežja  783,07 EUR 
8. Dotacija KMN Ivanci  500,00 EUR 

 9. Stroški udeležbe na vaških igrah  81,10 EUR 
10.Plačilo storitev UJP-provizija  8,82 EUR 

 11.Bančni stroški  11,69 EUR 

SKUPAJ 4.794,02 EUR 
 

   
Saldo na dan 31.12.2008  9.044,22 EUR 

   

   
Poročilo sestavil: 

 
Daniel Beltran 
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Občina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina-KO Ivanci  
 Datum: 28.01.2009 
 

  REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV  
 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
 ZA KO IVANCI ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
 

  
  
  PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  

  1. Sredstva za starejše občane za leto 2007 292,50 EUR 
2. Sredstva za električno energijo-gasilski dom  400,52 EUR 
3. Sredstva za čistilno akcijo  52,00 EUR 
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost   686,00 EUR 
5. Prenos sredstev iz leta 2007                                                                                              936,55 EUR 
     SKUPAJ  2.367,57 EUR 

  

ODHODKI 
1. Sejnine za leto 2007  596,59 EUR 
2. Pogostitev starejših občanov za leto 2007    292,50 EUR 
3. Stroški čistilne akcije  42,08 EUR 
4. Električna energija-gasilski dom  409,46 EUR 
   SKUPAJ 1.340,63 EUR 
      

      Saldo na dan 31.12.2008 1.026,94 EUR 

    

  Poročilo sestavil:  

 
Daniel Beltran   
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KRAJEVNA SKUPNOST 
FILOVCI 
Filovci 13 
9222 Bogojina 
Davčna številka: 13899333 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 

POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 

Poslovanje Krajevne skupnosti Filovci je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom o 
računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni samoupravi. 
 
Krajevna skupnost Filovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega proračuna 
občine Moravske Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti je 
predsednik Sveta KS Filovci. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem načrtu, ki je 
sestavni del občinskega proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega 
leta sestavi samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo. 
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 20.084,97 €, skupaj s prenosom 
presežka iz leta 2007 pa je razpolagala z 28.015,48 €.   
  
Prihodke podrobneje razčlenimo na prispevke občanov za vodarino v vasi, Filovskem in 
Trnavskem bregu ter novi priklop na vodovodno omrežje v višini 11.909,98 €, za vzdrževanje 
pokopališča 3.583,59 €, prihodek ob organizaciji vaških iger občine M. Toplice 2.989,58 € in 
ostali prihodki, prostovoljni prispevek vaščanov, najemnine, odškodnine, donacije, obresti v 
višini 1.601,82 €. 
 
V letu 2008 je krajevna skupnost zbrana sredstva porabila v višini 23.456,91 €.   
 
Odhodke podrobneje razčlenimo na porabljena sredstva za dokončanje del na pokopališču 
»HIŠA SPOMINOV« 7.580,89 €, za postavitev nadstrešnice na avtobusnem postajališču 
4.288,80 €, za električno energijo vaško-gasilski dom, vodovodno omrežje in mrliška vežica 
3.328,95 €, košnjo trave na pokopališču in brežin 1.641,60 €, vzdrževanje vodovodnega 
omrežja 1.353,84 €, analize vode v vodovodnem omrežju 1.215,34 €, zavarovalna premija za 
vodovodno omrežje in objekte v lasti KS 1.207,01 €.  
Organizirali smo vaške igre občine M. Toplice, »Festival vina in pesmi«, pogostitev Filovskih 
pevk ob 20. letnici delovanja, kuharski tečaj, obdaritev otrok za Miklavža, nekaj sredstev smo 
namenili našim društvom (Vinogradniško-turistično društvo GAJ in PGD Filovci) s skupnimi 
stroški v višini 1.586,27 €. 
Ostali odhodki odvoz smeti, sanacija dimnika, popravilo kosilnic, pisarniški material, prevoz 
gramoza, servis gasilnih aparatov v višini 1.254,21 €.  
 
Presežek sredstev v višini 4.558,57 € bomo namenili za funkcioniranje krajevne skupnosti v 
letu 2009.   
 
                 Predsednik Sveta KS Filovci: 
               Andrej BALIGAČ 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
FILOVCI  
Filovci 13 
9222 BOGOJINA  

 
 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja   na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost Filovci  izkazuje podatke o 
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov .  Aktivna  stran bilance ( sredstva ) je 
uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008  znaša 
57.011,61  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Filovci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi  v upravljanju v višini 44.195,26 EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
12.816,35 EUR . 
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena neodpisana vrednost 
nepremičnin, med katere spadajo: vaški dom in mrliška vežica, ki jih ima krajevna 
skupnost v svoji lasti v vrednosti 44.051,16 EUR, ter neodpisana vrednost opreme ter 
drobnega inventarja v vrednosti  144,10 EUR.  
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 6.069,55 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 4.781,82 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot so pokopališča in vaški vodovodi .  

- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 
neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Filovci ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v višini 
1.727,20 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju. Poleg 
obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 44.195,25 EUR ter presežek prihodkov 
nad odhodki na dan 31.12.2008 v višini 4.558,57 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Filovci, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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5. Prihodki 
 
KS Filovci je v letu 2008 realiziral prihodke v skupni višini 20.084,97 EUR, kar je za 
9,28 % več kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot je vodarina, vzdrževanje 
pokopališča in priklopi na vodovod. Poleg nedavčnih prihodkov je krajevna skupnost 
realizirala transferne prihodke in iz občinskega proračuna za pokrivanje stroškov 
čistilne akcije, pogostitve starejših občanov in drugi transferni prihodki.  
 

6. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 23.456,91 EUR. Tudi v 
letu 2008 je krajevna skupnost zagotavljala pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za 
vzdrževanje in sanacijo raznih cest, poti, igrišč,  pokopališča, pokrivanje stroškov 
električne energije, odvoza odpadkov, analize vode in druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008  ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Filovci je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil s pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 4.558,57 EUR, ki se prenaša kot neporabljena sredstva v 
naslednje obračunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
V Moravskih Toplicah, februar 2009 

 
                  Pripravila :   
                   Slavica FUJS  
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KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI 
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV  

  ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
   

 
 
 
PRIHODKI 
1. Prihodki od obresti   178,95 EUR 

 2. Prihodki od najemnine  440,00 EUR 
3. Prispevki občanov za: 

        - vodarina – vas 8.483,82 EUR 
      - vodarina - Filovski breg  1.781,66 EUR 

       - vodarina – Trnavski breg  1.144,50 EUR 
      - priklop na vodovod (Rakovec Anton,Notranje Gorice) 500,00 EUR 

       - pokopališče  3.583,59 EUR 
      - prostovoljni prispevek družina Berden,Filovci 136 500,00 EUR 
4. Prihodki od KS za vaške igre  1.442,10 EUR 

 5. Občina M.Toplice - sredstva za vaške igre 1.547,48 EUR 
6. Odškodnina Zavarovalnica Triglav 278,87 EUR 

 7. Donacija Zavarovalnica Triglav (Festival vina in pesmi)  100,00 EUR 
8. Okraj.volilna komisija-vračilo stroškov volitev  104,00 EUR 

 9. Prenos presežka iz leta 2007 7.930,51 EUR 
SKUPAJ PRIHODKI  28.015,48 EUR 
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O D H O D K I 
1. Analiza vode  1.215,34 EUR 
2. Električna energija 3.328,95 EUR 
3. Odvoz smeti  487,68 EUR 
4. UJP provizije in bančni stroški  30,26 EUR 
5. Donacija Vinog.društvo Gaj in PGD Filovci (2x150,00 EUR)  300,00 EUR 

 6. Popravilo kosilnice    110,00 EUR 
7. Digitalni diktafon   88,68 EUR 

 8. Servis in popravilo gasilnih aparatov   102,00 EUR 
9. Vzdrževanje vodovodnega omrežja  1.353,84 EUR 

 10.Dokončanje del na pokopal išču-hiša spominov  7.263,83 EUR 
11.Košnja trave na pokopališču  1.440,00 EUR 
12.Prevoz gramoza  113,40 EUR 

 13.Pogostitev Filovskih pevk in udeležencev kviza 268,69 EUR 
14.Pogostitev ob otvoritvi Košičevih dnevov  137,40 EUR 

 15.Kuverte,znamke  122,07 EUR 
16.Električni material za mrliško vežico  317,06 EUR 

 17.Stroški za "Festival vina in pesmi"  528,22 EUR 
18.Obdarovanje otrok-Miklavžev večer   156,42 EUR 
19.Košnja brežin  201,60 EUR 
20.Sanacija strešne kritine in dimnika vaškega doma  200,12 EUR 
21.Zavarovalna premija  1.207,01 EUR 

 22.Organizacija kuharskega tečaja  195,54 EUR 
23.Avtobusno postajališče 4.288,80 EUR 

 SKUPAJ ODHODKI   23.456,91 EUR 
  

 
 
Saldo na dan 31.12.2008 4.558,57 EUR 

  
 
 
Moravske Toplice, 16.01.2009                                             Poročilo pripravil:Daniel Beltran 
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KRAJEVNA SKUPNOST  FILOVCI  
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV  
IZ PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE  
ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

   
 
 
 PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  

  1. Prenos sredstev iz leta 2007 2.099,47 EUR 
2. Sredstva za starejše občane leto 2007  502,00 EUR 

 3. Sredstva za čisitilno akcijo  320,00 EUR 
4. Sredstva za vaške igre 612,52 EUR 
5. Sredstva za starejše občane leto 2008-delno  135,00 EUR 
6. Sredstva za funkcionalno dejavnost  1.342,00 EUR 
SKUPAJ PRIHODKI  5.010,99 EUR 

   

   
O D H O D K I 
1. Pogostitev starejših občanov za leto 2007 678,74 EUR 

 2. Stroški čistilne akcije  404,60 EUR 
3. Stroški za vaške igre  612,52 EUR 

 4. Vzdrževanje kopirnega stroja  148,65 EUR 
5. Stroški telefona,interneta,GSM mobitela 771,01 EUR 

 6. Pisarniški material  575,75 EUR 
SKUPAJ ODHODKI   3.191,27 EUR 

  
   
Saldo na dan 31.12.2008 1.819,72 EUR 

   

Moravske Toplice, 16.01.2009  Poročilo pripravil: 
Daniel Beltran  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
IVANOVCI  
Ivanovci 57  
9208 FOKOVCI  
Davčna št.:68179995 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Ivanovci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Ivanovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti 
zastopnik  krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Ivanovci.  Poslovanje vodi 
po samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna in 
katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno 
računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 1.763,65 EUR.  
 
Krajevna skupnost Ivanovci je v letu 2008 večino sredstev namenila za vzdrževanje 
pokopališča v Ivanovcih.  
 
Udeležili smo se tudi vaških iger v Občini M.Toplice, organizirali čistilno akcijo 
in ob koncu leta priredili pogostitev starejših občanov .   
 
 
 
 
       Predsednik sveta KS Ivanovci : 
         Andrej Halas    
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KRAJEVNA SKUPNOST 
IVANOVCI  
Ivanovci 57  
9208 FOKOVCI  
 

 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja  na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost Ivanovci  izkazuje podatke o 
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov .  Aktivna  stran bilance ( sredstva ) je 
uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008  znaša  
17.830,74  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Ivanovci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi  v upravljanju v višini  12.573,40  EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
5.257,34 EUR . 
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena neodpisana vrednost 
nepremičnin, med katero spada vaški dom; zvonik in mrliška vežica, ki jih ima 
krajevna skupnost v svoji lasti v skupni vrednosti 12.573,40  EUR . 
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 1.692,87 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 309,39 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS, kot so pokopališča . 

- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 
neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Ivanovci  ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do  dobaviteljev v višini 
1.382,93 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju. 
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 12.573,40 EUR, obveznost do Občine 
M.Toplice v višini 1.822,18 EUR ter  presežek prihodkov nad odhodki na dan 
31.12.2008 v višini 1.090,60 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Ivanovci, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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7. Prihodki 
 
KS Ivanovci je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 1.763,65 EUR, kar je za 
20,60 % manj kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prispevki občanov za 
pokopališče in drugi nedavčni prihodki. Poleg nedavčnih prihodkov je krajevna 
skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za 
pogostitve starejših občanov in drugi transferni prihodki.  
 

8. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 1.269,87 EUR. Ker vsako 
leto krajevna skupnost razpolaga z manj sredstvi je tudi v letu 2008 komaj 
zagotavljala pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za vzdrževanje pokopališča in 
mrliške vežice, pokrivanje stroškov električne energije, odvoza odpadkov in druge 
tekoče odhodke.  
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008  ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Ivanovci je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil z pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 1.090,60 EUR  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
 

V Moravskih Toplicah, februar 2009 
 

                  Pripravila :  
                Slavica FUJS 
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
    KRAJEVNA SKUPNOST  
    IVANOVCI 

 
     Datum: 16.01.2009 

     
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV  

V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
    

     
 PRIHODKI 

1.  Prenos presežka iz leta 2007 596,79 EUR 
   2.  Prihodki od obresti  31,65 EUR 

3.  Prispevki občanov za mrliško vežico-namesto cvetja  730,00 EUR 
   4.  Prispevki občanov za vzdrževanje pokopališča   600,00 EUR 

5.  Prostovoljni prispevki za IV.krajevni praznik - l.2007 298,00 EUR 
6.  Okraj.volilna komisija-vračilo stroškov volitev 104,00 EUR 
     SKUPAJ 2.360,44 EUR 

  
     
ODHODKI 
1. Vzdrževanje pokopališča  614,74 EUR 

   2. Odvoz smeti  319,29 EUR 
3. Prevoz gramoza  189,00 EUR 

   4. Električna energija-kapela  146,84 EUR 
      SKUPAJ 1.269,87 EUR 
     

    
Saldo na dan 31.12.2008 1.090,57 EUR 

  
     
       

       Poročilo sestavil: 
     Daniel Beltran 
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
   KRAJEVNA SKUPNOST  
   IVANOVCI 

 
    Datum: 16.01.2009 

    
        ZAČASNA REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV  

 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
   V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
   

 
 
    PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 

   1.  Sredstva za čistilno akcijo  64,00 EUR 
2.  Sredstva za starejše občane 2008-delno  30,01 EUR 

  3.  Sredstva za funkcionalno dejavnost  373,00 EUR 
4.  Obveznost do KS Ratkovci iz prejšnjih let  49,97 EUR 

  5.  Prenos sredstev iz leta 2007   797,67 EUR 
     SKUPAJ 1.314,65 EUR 

  
    
    ODHODKI 
1. Stroški čistilne akcije                                              51,03 EUR 

  2. Pogostitev starejših občanov 2007 123,30 EUR 
3. Pogostitev starejših občanov 2008 30,01 EUR 
4. Stroški udeležbe na vaških igrah 195,00 EUR 

  5. Čistilo za vaški dom  9,40 EUR 
6. Eelektrična energija-vaški dom  242,61 EUR 

  7. UJP in bančna provizija  11,03 EUR 
      SKUPAJ 662,38 EUR 
     

   
Saldo na dan 31.12.2008 652,27 EUR 

    
    
       

      Poročilo sestavil: 

 
     Daniel Beltran 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
KRNCI  
Krnci 14  
9221 MARTJANCI  
Davčna št.:26155834 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Krnci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Krnci je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna Občine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti zastopnik  krajevne 
skupnosti je predsednik sveta KS Krnci.  Poslovanje vodi po samostojnem 
finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna in katerega sprejema 
občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno računovodsko 
poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 352,17 EUR.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost večino sredstev namenila za odvoz smeti na 
pokopališču . 
 
Ob kocu leta smo organizirali tudi obdaritev za starejše občane, se udeležili 
vaških iger v Občini M.Toplice in organizirali čistilno akcijo.    
 
 
 
 
 
        Predsednik sveta KS Krnci:  
                   Štefan HUL 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
KRNCI 
Krnci 14 
9221 MARTJANCI  

 
 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja   na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost Krnci  izkazuje podatke o 
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov .  Aktivna  stran bilance ( sredstva ) je 
uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008 znaša 
8.077,18  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Krnci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi  v upravljanju v višini 6.651,83 EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
1.425,35 EUR.  
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena neodpisana vrednost 
nepremičnin, med katero spada vaški dom in mrliška vežica, ki jih ima krajevna 
skupnost v svoji lasti v vrednosti 6.651,83  EUR . 
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 444,37 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 809,10 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot so pokopališča . 

- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 
neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
KS Krnci ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v višini 
171,88 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju. 
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 6.651,83  EUR  ter  presežek prihodkov 
nad odhodki na dan 31.12.2008 v višini 57,15 EUR. 
 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Krnci, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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9. Prihodki 

 
KS Krnci je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 352,17 EUR, kar je za 
22,84 % več kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prispevki za pokopališče 
in mrliško vežico. Poleg nedavčnih prihodkov je krajevna skupnost realizirala 
transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za pogostitev starejših občanov 
in drugi transferni prihodki.  
 

10. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 295,02 EUR. Ker vsako 
leto krajevna skupnost razpolaga z manj sredstvi je tudi v letu 2008 komaj 
zagotavljala pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za vzdrževanje pokopališča in 
mrliške vežice in druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Krnci je v letu 2008 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in gospodarno 
- koledarsko leto 2008 je zaključil z pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov 

nad odhodki v višini 57,15 EUR  
- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 

stroški dela. 
 
 

V Moravskih Toplicah, februar 2009 
 
 

                  Pripravila :        
                 Slavica FUJS  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
    KRAJEVNA SKUPNOST  
    KRNCI 
    

Datum: 22.01.2009 

     
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV  

    V KRAJEVNI SKUPNOSTI KRNCI V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
   

     
PRIHODKI 
1. Prihodki od obresti 8,17 EUR 

 
       

 2. Vzdrževanje pokopališča  240,00 EUR 
3. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov volitev 104,00 EUR 

   SKUPAJ 352,17 EUR 
   

  
  
  
     ODHODKI 
1. Odvoz smeti  291,72 EUR 

   2. UJP provizija                                                                            3,30 EUR 
SKUPAJ                                                                                        295,02 EUR 

     
Stanje na dan 31.12.2008                                           57,15 EUR 

     

Poročilo 
pripravil: 
    Daniel Beltran  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
    KRAJEVNA SKUPNOST  
    KRNCI  

 
     Datum: 22.01.2009 

     
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDS TEV  

 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
    V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
    

 
 
     PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 

    1.  Sredstva za čistilno akcijo  66,00 EUR 
2.  Sredstva za starejše občane  39,00 EUR 

   3.  Sredstva za funkcionalno dejavnost  159,00 EUR 
4.  Prenos sredstev iz leta 2007   556,86 EUR 

        SKUPAJ 820,86 EUR 
   

     
  
  ODHODKI 

    1. Stroški čistilne akcije  68,70 EUR 
2. Prevoz gramoza   113,40 EUR 

   3. Gostinske storitve - zaključek KS  103,77 EUR 
4. Stroški udeležbe na vaških igrah  101,50 EUR 
5. Darilni paketi za starejše občane  46,27 EUR 

         SKUPAJ 433,64 EUR 
     

     Saldo na dan 31.12.2008 387,22 EUR 

  
     
       

 
   Poročilo sestavil: 

      Daniel Beltran 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
MARTJANCI  
Martjanci 19  
9221 MARTJANCI  
Davčna št.:21442983 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Martjanci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Martjanci je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti 
zastopnik  krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Martjanci.  Poslovanje 
vodi po samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna 
in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 40.733,01 EUR.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost znaten del sredstev namenila za vračilo 
kupnine Občini M.Toplice za gasilske garaže v Martjancih.  
 
Nekaj sredstev je bilo namenjenih krajevnemu uradu v Martjancih za sliko-
pleskarska dela, za izdelavo klopi ob kolesarki stezi in rampe.  
 
Za funkcioniranje krajevne skupnosti smo krili stroške električne energije, 
porabo vode, vzdrževanje vodovoda in pokopališča, odvoza smeti in kurilnega 
olja.  
 
 
 
       Predsednik sveta KS Martjanci: 
                    Jožef Lipaj  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
MARTJANCI  
Martjanci 19  
9221 MARTJANCI  
 

 
POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 

ZA LETO 2008 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost Martjanci  izkazuje podatke o 
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna  stran bilance ( sredstva ) je 
uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan 31.12.2008  znaša  
163.974,57  EUR. 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Martjanci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi  v upravljanju v višini 110.065,30  EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
53.909,27 EUR.  
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena vrednost zemljišč v 
lasti KS v višini 47.181,00 EUR ter neodpisana vrednost nepremičnin , med katere 
spadajo: vaški dom, mrliška vežica, avtobusne čakalnice, ulične razsvetljave in drugi 
objekti, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 62.452,24 EUR ter 
neodpisana vrednost opreme ter drobnega inventarja v vrednosti 432,06 EUR.  
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 23.891,87 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 23.219,91 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot so pokopališča in vaški vodovodi , 
ter zaračunana in neplačana najemnina za poslovne prostore oddane v najem 
v vaških domovih za potrebe trgovin. 

  
- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 

neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Martjanci  ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do  dobaviteljev v višini 
6.942,47 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju.  
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 110.065,31 EUR in presežek prihodkov 
nad odhodki na dan 31.12.2008 v višini  19.635,22 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Martjanci, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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11. Prihodki 
 
KS Martjanci je v letu 2008 realiziral prihodke v skupni višini 40.733,31 EUR, kar je za 
12,29 % več kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot je vodarina, prispevki 
občanov za  pokopališče in pa prihodki od najemnin. Poleg nedavčnih prihodkov je 
krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za 
pogostitve starejših občanov in drugi transferni prihodki.  
 

12. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 38.588,06  EUR. Večino 
odhodkov je KS Martjanci zagotavljala za pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za 
vzdrževanje vaško-gasilskega doma, pokopališča, pokrivanje stroškov električne 
energije, odvoza odpadkov, analize vode in druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Martjanci  je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil s pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 19.635,22 EUR, ki se prenaša kot neporabljena sredstva v 
naslednje obračunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
 

V Moravskih Toplicah, februar 2009 
 

                   Pripravila :  
                  Slavica FUJS 
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KRAJEVNA SKUPNOST    
  MARTJANCI  
  

   
Datum: 29.01.2009 

   
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV  

  ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
  

   
   
   PRIHODKI  

  
 1. Prihodki od obresti  709,92 EUR 
2. Prihodki od najemnin:  

      - Kerec Irena za stanovanje  367,18 EUR 
    - FEMA d.o.o.  4.595,39 EUR 

     - Krajevni urad Martjanci   2.113,92 EUR 
3. Poraba vode   12.243,58 EUR 

 4. Priklop na kanalizacijski sistem - Klemenčič Smiljan  1.022,00 EUR 
5. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov za volitve 104,00 EUR 
6. Kurilno olje (Krajevni urad)  1.259,62 EUR 
7. Kurilno olje (Zdravstveni dom)  2.454,79 EUR 
8. Kurilno olje (Fema d.o.o.)  541,36 EUR 

 9. Zavarovalnica Triglav - odškodnina za neurje  9.702,00 EUR 
10.Vzdrževanje pokopališča  4.774,67 EUR 

 11.Prihodki za vaške igre  582,80 EUR 
12.Kanalščina 262,08 EUR 

 SKUPAJ 40.733,31 EUR 
 

   
       PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2007 17.489,97 EUR 

     SKUPAJ PRIHODKI  58.223,28 EUR 
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ODHODKI  
  1. Analiza vode  645,24 EUR 

2. Električna energija   3.189,40 EUR 
 3. Odvoz odpadkov  426,77 EUR 

4. Sanacija vaško-gasilskega doma   148,60 EUR 
5. Poraba vode    9.139,91 EUR 
6. Vzdrževanje pokopališča  765,40 EUR 
7. Stroški telefonskih storitev – TELEKOM   138,67 EUR 

 8. Plačilo bančne provizije  41,17 EUR 
9. Plačilo storitev UJP  16,02 EUR 

 10.Kanalščina  282,35 EUR 
11.Menjava vodomerov   153,01 EUR 

 12.Popravilo kosilnice 177,04 EUR 
13.RTV prispevek  32,58 EUR 
14.Cev stigmaflex 2x 78,41 EUR 

 15.Kurilno olje  5.542,72 EUR 
16.Zavarovalna premija  73,05 EUR 

 17.Vzdrževanje kurilnih naprav  165,84 EUR 
18.Stroški udeležbe na vaških igrah  137,80 EUR 

 19.Darilni paketi za starejše občane za leto 2007 25,66 EUR 
20.Električni material za rekreacijski center  76,97 EUR 
21.Prevoz in planiranje gramoza  1.056,00 EUR 
22.Žagan les za izdelavo klopi  208,62 EUR 
23.Slikopleskarska dela v krajevnem uradu  671,49 EUR 

 24.Stroški sodnega izvršitelja 41,76 EUR 
25.Izdelava klopi ob kolesarki stezi  441,79 EUR 

 26.Izdelava rampe  306,54 EUR 
27.Vračilo kupnine Občini M.Toplice za gasilske garaže v Martjancih 14.605,25 EUR 

 SKUPAJ  38.588,06 EUR 
 

   
  SALDO TEKOČEGA LETA NA DAN 31.12.20 08 19.635,22 EUR 

   
   Poročilo sestavil: 

 
  Daniel Beltran  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
   KRAJEVNA SKUPNOST  
   MARTJANCI   

 
    Datum: 29.01.2009 

   
    REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDST EV  

    IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
   V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
   

    
PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1. Sredstva za starejše občane za leto 2008  546,00 EUR 

  2. Sredstva za funkcionalno dejavnost za leto 2008 1.439,00 EUR 
3. Prenos sredstev iz leta 2007   2.062,37 EUR 

     SKUPAJ  4.047,37 EUR 
  

    
ODHODKI 
1. Pogostitev starejših občanov za leto 2007  491,00 EUR 

  SKUPAJ  491,00 EUR 
  

    
SALDO NA DAN 31.12.2008 3.556,37 EUR 

    

    Poročilo pripravil:  

 
Daniel Beltran 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
MORAVSKE TOPLICE  
Dolga ulica 63  
9226 MORAVSKE TOPLICE  
Davčna št.:14910608 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Moravske Toplice je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Moravske Toplice je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti zastopnik  
krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Moravske Toplice. Poslovanje vodi po 
samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna in katerega 
sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno računovodsko 
poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 5.116,97 EUR. 
 
V letu 2008 smo se lotili precej stvari, katere smo tudi izpeljali. 
 

- Prvi in največji zalogaj je bila postavitev ograje na pokopališču. Vsako 
gospodinjstvo iz spodnjega dela naselja je za ta namen prispevalo 20.00 EUR. 
Skupni znesek del je znašal 1.224,00 EUR, stroški materiala pa so 1.002,92 
EUR. 

 
Tudi na mrliški vežici so bila opravljena določena dela:  

- popravilo severnega dela strehe, ker je bila popolnoma uničena (zamakanje) – 
vrednost del 1.386,00 EUR, ureditev notranjosti 214,91 EUR in zavarovanje 
objekta 118,86 EUR. 

 
- Po 15 letih smo organizirali praznovanje dneva žena, katerega se je udeležilo 

62 žensk. Kulturni program so prispevali učenci OŠ Tešanovci. Vsaka 
udeleženka je prispevala po 7.00 EUR za hrano, vse ostale stroške je krila 
Krajevna skupnost Moravske Toplice (pijača, nakup nageljnov…). 

 
- Sklicali smo tudi zbor vaščanov zgornjega in spodnjega dela naselja. Udeležba 

vaščanov je bila zadovoljiva. 
- ČISTILNA AKCIJA – zaradi dežja ni uspela (le v zgornjem delu). V spodnjem 

delu naselja nas je na čistilno akcijo prišlo pet in smo lahko počistili samo 
nekaj ulic. Za zgornji del vasi smo kupili barvo in čopiče, da so si sami 
prebarvali klopi. 
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- V mesecu juliju smo počistili mrliško vežico, prebarvali vrata, okna, rulete in 
križ – katerega bomo v prihodnosti zaradi trhlosti morali sanirati. 

 
- Priključitev na kabelski sistem z optičnim kablom iz Murske Sobote. Vsa dela in 

stroške je nosilo podjetje UPC Telemach. Vsa gospodinjstva oziroma novi 
zainteresirani imajo sedaj brezplačen priklop, pozneje bo pa tega potrebno 
plačati. 

 
- Udeležili smo se tudi občinskih vaških iger v Filovcih in zasedli 12 mesto, 

čeprav nas je bilo le 10. V letu 2009 se moramo bolj organizirati in se  iger 
udeležiti v večjem številu. 

 
- V primeru smrti pošljemo vsaki žalujoči družini sožalno vizitko. 

 
- Največja pridobitev za naš kraj v letu 2008 pa je ureditev Dolge ulice v 

zgornjem delu naselja 
 

- V letu 2009 imamo še dosti stvari, ki jih moramo končati:  
a) fasada na vežici 
b) čistilna akcija 
c) pomoč pri organizaciji svetovnega prvenstva v oranju – v kolikor nas 

povabijo. 
 

- Organizirali smo tudi pogostitev starejših občanov. Prisotnih je bilo 45 starejših 
in 10 nastopajočih, čeprav se je prijavilo 64 starejših občanov se iz različnih 
razlogov srečanja niso udeležili. Bolnim pa smo na dom odposlali pakete. 
Obiskali smo tudi dva starejša vaščana v Domu starejših. Na take pogostitve 
vabimo tudi partnerje, ki sicer še niso dopolnili 70 let, kajti smatramo, da je 
število parov v vasi zelo malo in zato jim omogočimo, da se lahko udeležijo 
srečanja kar nas zelo veseli. 

 
- Krajevna skupnost Moravske Toplice je Vrtcu Občine Moravske Toplice 

nakazala sredstva v višini 150,00 EUR. 
 
 

 
   Predsednica sveta KS M.Toplice: 

                  Cvetka Davidovski  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
MORAVSKE TOPLICE  
Dolga ulica 63  
9226 MORAVSKE TOPLICE 

 
 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja   na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost M.Toplice  izkazuje podatke 
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov .  Aktivna  stran bilance ( sredstva ) 
je uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008  
znaša  18.543,49  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost M.Toplice na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi  v upravljanju v višini  3.115,81  EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
15.427,68 EUR . 
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena neodpisana vrednost 
nepremičnin , med katere spadajo: vaški dom, mrliška vežica, postajališče in drugi 
objekti, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 3.115,81 EUR . 
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 2.331,10 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 9.599,07 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot je pokopališče .  

- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 
neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS M.Toplice ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do  dobaviteljev v višini 
3.497,51 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju.  
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 3.115,81 EUR ter  presežek odhodkov 
nad prihodki na dan 31.12.2008 v višini 2.574,72 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS M.Toplice, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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13. Prihodki 
 
KS M.Toplice je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 5.116,97 EUR, kar je 
za 8,34 % več kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prostovoljni prispevki 
občanov za mrliško vežico in priklopi občanov na vodovod. Poleg nedavčnih 
prihodkov je krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega 
proračuna za pogostitve starejših občanov in drugi transferni prihodki.  
 

14. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 8.973,15 EUR. Ker vsako 
leto krajevna skupnost razpolaga z manj sredstvi je tudi v letu 2008  komaj 
zagotavljala pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za vzdrževanje pokopališča, 
pokrivanje stroškov električne energije, odvoza odpadkov in druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS M.Toplice  je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil s negativnim rezultatom- presežkom 
odhodkov nad prihodki v višini 2.574,72 EUR, ki se prenaša v naslednje 
obračunsko obdobje  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
 

V Moravskih Toplicah, februar 2009 
 

                  Pripravila :  
                   Slavica FUJS 
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OBČINA M.TOPLICE 
   KRAJEVNA SKUPNOST  
   MORAVSKE TOPLICE 
   

Datum: 29.01.2009 

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV  
   V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
   

PRIHODKI 
   1. Prenos presežka iz leta 2007 1.281,59 EUR 

2. Prihodki od obresti  107,87 EUR 
3. Prispevki občanov za mrliško vežico  755,00 EUR 

  4. Zavarovalnica Triglav - odškodnina za neurje  302,00 EUR 
5. PGD M.Toplice - stroški priključitve na el.omrežje  847,88 EUR 

  6. Turistični društvo M.Toplice - stroški CATV  144,22 EUR 
7. Prispevki občanov za pokopališče (ograja)  2.960,00 EUR 

  SKUPAJ 6.398,56 EUR 
  

ODHODKI 
1. Darilni paketi za starejše občane za leto 2007 185,57 EUR 

  2. Električna energija-mrliška vežica  69,83 EUR 
3. PGD M.Toplice - stroški priključitve na el.omrežje  847,88 EUR 

  4. Komunala-poraba vode na pokopališču;sp.Moravci 487,62 EUR 
5. Odvoz odpadkov - naselje  59,64 EUR 

  6. Odvoz odpadkov - sp.Moravci  915,43 EUR 
7. Odvoz odpadkov - zg.Moravci  219,70 EUR 
8. Košnja trave na pokopališču - sp.Moravci  842,40 EUR 

  9. Košnja trave na pokopališču - zg.Moravci  491,40 EUR 
10.Cvetlični nasad  199,10 EUR 

  11.Popravilo kabelske televizije  201,22 EUR 
12.Postavitev ograje na pokopališču   2.226,92 EUR 

  13.Metersko blago za zavese  171,78 EUR 
14.Sanacija strešne kritine na mrliški vežici  1.386,00 EUR 

  15.Dotacija Vrtci Občine M.Toplice za leto 2007 in 2008 300,00 EUR 
16.Zavarovalna premija  118,86 EUR 
17.Potrošni material (pleskanje mrliške vežice,barvanje klopi)  124,39 EUR 

  18.Stroški udeležbe na vaških igrah  75,10 EUR 
19.Poštnina   27,08 EUR 

  20.Provizija UJP  10,42 EUR 
21.Bančna stroški-provizija  12,81 EUR 

  SKUPAJ  8.973,15 EUR 
  

Saldo na dan 31.12.2008 -2.574,59 EUR 

    *Terjatve do ČISTA NARAVA d.o.o. = 4.754,66 EUR (izvajalec vzdrževanja pokopališča)  
(izplačilo v januarju 2009)  

                                                         Poročilo sestavil: Daniel Beltran  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
KRAJEVNA SKUPNOST 
MORAVSKE TOPLICE   

     
Datum: 29.01.2009 

    

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDS TEV  
     IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   

V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

 
     
 PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 

1.  Sredstva za starejše občane - leto 2007  46,65 EUR 
   2.  Sredstva za starejše občane - leto 2008  558,40 EUR 

3.  Sredstva za urejanje pokopališča  591,55 EUR 
   4.  Sredstva za urejanje parka v M.Toplicah  264,59 EUR 

5.  Sredstva za funkcionalno dejavnost  1.988,00 EUR 
6.  Prenos sredstev iz leta 2007  2.861,21 EUR 

        SKUPAJ 6.310,40 EUR 

  
  
     
  ODHODKI 
1. Pogostitev starejših občanov - leto 2007  46,65 EUR 

   2. Ureditev pokopališča  591,55 EUR 
3. Sejnine za leto 2007  633,46 EUR 

   4. Pogostitev ob dnevu žena  133,05 EUR 
      SKUPAJ 1.404,71 EUR 
     

    
Saldo na dan 31.12.2008 4.905,69 EUR 

  
     
       

       Poročilo sestavil: 
     Daniel Beltran 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
MOTVARJEVCI  
Motvarjevci 58 
9207 PROSENJAKOVCI 
Davčna št.:33538921 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Motvarjevci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Motvarjevci je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti 
zastopnik  krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Motvarjevci.  Poslovanje 
vodi po samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna 
in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 5.856,33 EUR.  
 
Največ sredstev je bilo namenjenih za odvetniške storitve in izvedenska mnenja 
v zvezi z bioplinarno Motvarjevci.  
  
Za funkcioniranje krajevne skupnosti smo krili stroške električne energije, 
nabavili plin za ogrevanje vaškega doma in priredili pogostitev starejših 
občanov.  
 
 
 
 
       Predsednik sveta KS Motvarjevci: 
                     Geza Puhan    
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KRAJEVNA SKUPNOST 
MOTVARJEVCI  
Motvarjevci  
9207 PROSENJAKOVCI  

 
 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 
 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost Motvarjevci  izkazuje podatke 
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov .  Aktivna  stran bilance ( sredstva ) 
je uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008  
znaša 5.080,52  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Motvarjevci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi 
in sredstvi  v upravljanju v višini 861,11  EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
4.219,41 EUR. 
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena neodpisana vrednost 
nepremičnin , med katere spada mlekarna, ki jo ima krajevna skupnost v svoji lasti v 
vrednosti 861,11 EUR. 
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 685,80 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 197,72 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot je pokopališče.  

- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 
neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Motvarjevci ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v 
višini 3.335,90 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete 
račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu 
januarju.  
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 861,11 EUR ter  presežek prihodkov nad 
odhodki na dan 31.12.2008 v višini 232,55 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Motvarjevci, priznavajo v skladu 
z računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


53 
 

15. Prihodki 
 
KS Motvarjevci je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 5.856,33 EUR, kar je 
več kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prostovoljni prispevki 
občanov za mrliško vežico. Poleg nedavčnih prihodkov je krajevna skupnost 
realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za pogostitve starejših 
občanov in drugi transferni prihodki.  
 

16. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 5.626,79 EUR. Ker vsako 
leto krajevna skupnost razpolaga z manj sredstvi je tudi v letu 2008 komaj 
zagotavljala sredstva za pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za vzdrževanje 
pokopališča, pokrivanje stroškov električne energije, odvoza odpadkov in druge 
tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- koledarsko leto 2008 je KS zaključila z negativnim rezultatom- presežkom 
prihodkov nad odhodki v višini 232,55 EUR, ki se prenaša v naslednje 
obračunsko obdobje .  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
V Moravskih Toplicah, februar 2009 

 
                    Pripravila :     
                 Slavica FUJS   
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
   KRAJEVNA SKUPNOST  
   MOTVARJEVCI 
   

    
    Datum: 23.01.2009 

    
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI  

      MOTVARJEVCI ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
   

    
    
PRIHODKI 

   1. Prenos presežka iz leta 2007  3,01 EUR 
2. Prihodki od obresti  21,24 EUR 

  3. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov volitev 104,00 EUR 
4. MNSS - namenski prihodki  5.731,09 EUR 
     SKUPAJ 5.859,34 EUR 

  
    
  
    ODHODKI 

   1. Odvetniške storitve - bioplinarna 3.982,41 EUR 
2. Izvedenska mnenja - bioplinarna  1.318,63 EUR 

  3. Upravna taksa - bioplinarna  322,60 EUR 
4. Provizija UJP  3,15 EUR 

       SKUPAJ               5.626,79 EUR 
  

    Saldo na dan 31.12.2008 232,55 EUR 
  

  
  
    
    
  

 

Poročilo 
sestavil: 

  
 

Daniel Beltran  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
    KRAJEVNA SKUPNOST  
    MOTVARJEVCI  

 
     Datum: 23.01.2009 

     
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDS TEV  

 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
    V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
    

 
 
     PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 

    1. Prenos sredstev iz leta 2007   1.791,45 EUR 
2. Sredstva za starejše občane za leto 2007   210,00 EUR 

   3. Sredstva za funkcionalno dejavnost  529,00 EUR 
     SKUPAJ 2.530,45 EUR 

  
     
  ODHODKI 
1. Nabava plina-polnjenje plinskega kotla                                            1.185,14 EUR 

   2. Uporabnina plina-odjemnega mesta    15,04 EUR 
3. Žarnice za ulično razsvetljavo   37,58 EUR 

   4. Pogostitev ob mejnem kamnu   249,81 EUR 
5. Pogostitev starejših občanov za leto 2007 210,00 EUR 
6. Električna energija - KUD vaški dom  358,96 EUR 

   7. Odvoz smeti - vaški dom 20,67 EUR 
      SKUPAJ 2.077,20 EUR 
     

    
Saldo na dan 31.12.2008 453,25 EUR 

   

     
Poročilo sestavil: 
Daniel Beltran  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
NORŠINCI  
Noršinci 47 
9221 MARTJANCI  
Davčna št.:22453792 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Noršinci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Noršinci je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti 
zastopnik  krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Noršinci.  Poslovanje vodi 
po samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna in 
katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno 
računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 4.339,27 EUR.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost največ sredstev namenila za analize 
neoporečnosti vodovoda.  
 
Za funkcioniranje krajevne skupnosti smo krili stroške električne energije, 
stroške vzdrževanja pokopališča, odvoza odpadkov, vzdrževanja vodovodnega 
omrežja, stroške čistilne akcije.  
 
Udeležili smo se tudi vaških iger v Občini M.Toplice in pogostili starejše 
občane.  
 
 
 
       Predsednik sveta KS Noršinci:  
                                    Štefan Panker 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


57 
 

 
KRAJEVNA SKUPNOST 
NORŠINCI 
Noršinci 47 
9221 MARTJANCI  

 
 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 
 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja   na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost Noršinci  izkazuje podatke o 
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna  stran bilance ( sredstva ) je 
uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan 31.12.2008 znaša 
15.798,37  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Noršinci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi  v upravljanju v višini 2.398,59  EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
13.399,78  EUR.  
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena neodpisana vrednost 
nepremičnin, med katere spada vaški dom in mrliška vežica, ki jih ima krajevna 
skupnost v svoji lasti v vrednosti  2.398,59 EUR. 
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 5.618,01 EUR  
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 
kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 6.200,98 EUR. Terjatve do kupcev 
so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti vzdrževanja 
komunalnih objektov v KS kot je pokopališče, vodarina in vaški vodovod . 
- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 

neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Noršinci  ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do  dobaviteljev v višini 
1.352,62 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju.  
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 2.398,59 EUR ter  presežek prihodkov 
nad odhodki na dan 31.12.2008 v višini 3.859,29 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Noršinci, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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17. Prihodki 
 
KS Noršinci je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 4.339,27 EUR, kar je za 
57,42 % manj kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prostovoljni prispevki 
občanov za pokopališče in vodarina.  Poleg nedavčnih prihodkov je krajevna skupnost 
realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za pokrivanje stroškov 
čistilne akcije, pogostitve starejših občanov in drugi transferni prihodki.  
 

18. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 6.029,39 EUR. Večino 
odhodkov je KS Noršinci porabila za pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za 
vzdrževanje pokopališča, pokrivanje stroškov električne energije, odvoza odpadkov, 
analize vode in druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Noršinci  je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil s pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 3.859,29 EUR, ki se prenaša kot neporabljena sredstva v 
naslednje obračunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
 

V Moravskih Toplicah, februar 2009 
 
                     Pripravila :  
                    Slavica FUJS  
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KRAJEVNA SKUPNOST    
  NORŠINCI 
  

   Datum: 29.01.2009 

   
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH 

SREDSTEV  
  ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
  

   PRIHODKI  
1. Prihodki od obresti   136,95 EUR 
2. Prispevki  občanov:  

      - za vodarino 2.388,64 EUR 
    - za mrliško vežico (namesto cvetja)  496,00 EUR 

     - za tehtarino  203,50 EUR 
    - za vzdrževanje pokopališča   1.114,18 EUR 

 3. Prenos presežka iz leta 2007 5.549,41 EUR 
    SKUPAJ 9.888,68 EUR 

   

ODHODKI  
  1. Analiza vode  2.792,64 EUR 

2. Električna energija  2.005,54 EUR 
 3. Odvoz odpadkov  451,68 EUR 

4. Košnja trave na pokopališču  650,85 EUR 
5. Stroški udeležbe na vaških igrah  108,10 EUR 
6. UJP provizija  11,64 EUR 
7. Plačilo bančne provizije  8,94 EUR 

      SKUPAJ  6.029,39 EUR 

   SALDO TEKOČEGA LETA NA DAN 31.12.20 08 3.859,29 EUR 

   

 
POROČILO SESTAVIL: 
 DANIEL BELTRAN  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
    KRAJEVNA SKUPNOST  
    NORŠINCI   

 
     Datum: 29.01.2009 

     
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDS TEV  

 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
    V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
    

 
 
     PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 

    1.  Refundacija električne energije za gasilski dom Noršinci 1.135,39 EUR 
2.  Sredstva za starejše občane 257,40 EUR 

   3.  Sredstva za čistilno akcijo  50,00 EUR 
4.  Sredstva za funkcionalno dejavnost  664,00 EUR 

   5.  Prenos sredstev iz leta 2007   1.089,91 EUR 
     SKUPAJ 3.196,70 EUR 

  
     
     ODHODKI 
1. Stroški čistilne akcije                                              48,46 EUR 

   2. Pogostitev starejših občanov  270,48 EUR 
3. Električna energija - gasilski dom Noršinci  1.110,66 EUR 
      SKUPAJ 1.429,60 EUR 

        

Saldo na dan 31.12.2008 1.767,10 EUR 
   

     
  
            

   Poročilo sestavil: 

 
     Daniel Beltran 

   

      
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


62 
 

 
KRAJEVNA SKUPNOST 
PROSENJAKOVCI 
Prosenjakovci 96 
9207 PROSENJAKOVCI 
Davčna št.:92397085 
 
Datum: 28.02.2009 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Prosenjakovci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Prosenjakovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Krajevna skupnost Prosenjakovci 
zajema naselja Prosenjakovci, Berkovci, Čikečka Vas, Ivanjševci, Pordašinci in 
Središče. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del 
občinskega proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega 
leta sestavi samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno 
poročilo.  
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 10.462,77 EUR.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost znaten del sredstev namenila :   
- v vasi Berkovci za tekoče vzdrževanje komunalnih objektov   
- v Čikečki vasi za vzdrževanje pokopališča      
- v Ivanjševcih za nakup motorne kosilnice    
- v Pordašincih za načrt za izgradnjo mrliške vežice 
- v Prosenjakovcih za vzdrževanje pokopališča in nabavo kurilnega olja za  

vaški dom  
- v Središču za vzdrževanje vaškega doma in okolice  
 
Za funkcioniranje krajevne skupnosti smo krili stroške električne energije, 
odvoza odpadkov, stroške očiščevalne akcije, pogostili pa smo tudi starejše 
občane .  
 
    KS PROSENJAKOVCI: 
Viljem Körmendi                   Štefan Kovač  
 
Zoltan Pap          Angela Berden 
                  
Koloman Kozic           Geza Škrilec   
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KRAJEVNA SKUPNOST 
PROSENJAKOVCI  
Prosenjakovci 96  
9207 PROSENJAKOVCI  

 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja na dan 31.12.2008 Krajevna skupnost Prosenjakovci izkazuje podatke 
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna  stran bilance ( sredstva ) 
je uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008  
znaša 149.404,29  EUR. 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Prosenjakovci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi 
sredstvi in sredstvi  v upravljanju v višini 91.304,54 EUR ter kratkoročnimi sredstvi v 
višini 58.099,75 EUR. 
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena vrednost zemljišč v 
lasti KS v višini 19.843,46 EUR ter neodpisana vrednost nepremičnin , med katere 
spadajo: vaški domovi, mrliške vežice, ulične razsvetljave in drugi objekti, ki jih ima 
krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 71.391,57 EUR, ter neodpisana vrednost 
opreme ter drobnega inventarja v vrednosti 69,51 EUR.  
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 32.066,59 EUR 
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 6.935,10 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot so pokopališča in vaški vodovodi , 
ter zaračunana in neplačana najemnina za poslovne prostore oddane v najem 
v vaških domovih za potrebe trgovin. 

- Kratkoročno dani depozit v višini 15.608,27 EUR  
- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 

neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


64 
 

2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Prosenjakovci  ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do  dobaviteljev v 
višini 926,94 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete 
račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu 
januarju. 
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 91.304,53 EUR , obveznost do Občine 
M.Toplice v višini 5.842,10 EUR in presežek prihodkov nad odhodki na dan 
31.12.2008 v višini  35.990,35 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Prosenjakovci, priznavajo v 
skladu z računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena 
Odredbe o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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19. Prihodki 
 
KS Prosenjakovci je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 9.062,77 EUR, kar 
je za 12,09% manj kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kamor se razvrščajo tudi 
prihodki od najemnin, sofinanciranje občanov za izgradnjo mrliške vežice in 
prostovoljni prispevki za mrliško vežico ter vodarina. Poleg nedavčnih prihodkov je 
krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za 
pokrivanje stroškov čistilne akcije, pogostitve starejših občanov in drugi transferni 
prihodki.  
 

20. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 10.647,06 EUR. Večino 
odhodkov je krajevna skupnost zagotavljala za pokrivanje tekočih odhodkov in sicer 
za vzdrževanje vaško-gasilskih domov, pokopališč, mrliških vežic, pokrivanje stroškov 
električne energije, odvoza odpadkov in druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Prosenjakovci je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil s pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 35.990,35 EUR, ki se prenaša kot neporabljena sredstva v 
naslednje obračunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
V Moravskih Toplicah, februar 2009 

             Pripravila :  
           Slavica FUJS   

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


66 
 

OBČINA 
  MORAVSKE TOPLICE 
  Kranjčeva 3, M.Toplice 
  9226 MORAVS KE TOPLICE 
  

   
Datum: 02.02.2009 

  

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI   
 SKUPNOSTI  PROSENJAKOVCI-KO BERKOVCI  OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  
 

   PRIHODKI 
1.Sofinanciranje občanov za mrliško vežico  1.396,50 EUR 

 2.Prispevki občanov za vzdrževanje pokopališča  150,00 EUR 
3.Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov za volitve  104,00 EUR 
4.Prihodki od obresti  149,80 EUR 

    SKUPAJ  1.800,30 EUR 

   
ODHODKI 

  1.Prenos primanjkljaja iz leta 2007 3.128,10 EUR 
2.Električna energija           357,75 EUR 
3.Prevoz gramoza  302,40 EUR 

 4.Bančni stroški-provizije za pologe gotovine  17,44 EUR 
5.Plačilo storitev UJP  6,29 EUR 

    SKUPAJ       3.811,98 EUR 
 

   SALDO NA DAN 31.12.2008   -2.011,68 EUR 

   
OPOMBA:    

  Dani kratkoročni kredit s strani Občine Moravske Toplice v znesku 5.842,10 EUR !!! 

   
Poročilo pripravil:  

 
Daniel Beltran 
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OBČINA 
  MORAVSKE TOPLICE 
  Kranjčeva 3, M.Toplice 
  9226 MORAVS KE TOPLICE 
  

   
Datum: 02.02.2009    

  

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA  
 OBČINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUP NOSTI   

  PROSENJAKOV CI-KO BERKOVCI  OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  
 

   
   
PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1.Sredstva za čistilno akcijo         42,00 EUR 

 2.Sredstva za funkcionalno dejavnost  165,00 EUR 
3.Prenos sredstev iz leta 2007   519,34 EUR 

    SKUPAJ  726,34 EUR 
 

   

   ODHODKI 
  1.Darilni paketi za starejše občane za leto 2007 75,00 EUR 

2.Stroški čistilne akcije  40,04 EUR 
    SKUPAJ       115,04 EUR 
 

   SALDO NA DAN 31.12.2008   611,30 EUR 

   

   

 
Poročilo pripravil:  
Daniel Beltran  
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  
Datum: 02.02.2009 

 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI   
SKUPNOSTI  PROSENJAKOVCI-KO ČIKEČKA VAS OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  
  
PRIHODKI 
1.Prenos presežka iz leta 2007 17.094,28 EUR 
2.Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov za volitve  104,00 EUR 
3.Prihodki od obresti  149,80 EUR 
SKUPAJ  17.348,08 EUR 

  ODHODKI   
1.Električna energija                                              162,76 EUR 
2.Vzdrževanje pokopališča  166,92 EUR 
3.Odvoz smeti  81,57 EUR 
4.Poraba vode  38,09 EUR 
5.Popravilo avtomatike zvonov v cerkvi  30,76 EUR 
6.Vodovod Čikečka vas  125,19 EUR 
7.Zavarovalna premija  100,24 EUR 
8.Plačilo storitev UJP  6,29 EUR 
   SKUPAJ  711,82 EUR 

  SALDO NA DAN 31.12.2008 16.636,26 EUR 

  (depozit-vezava sredstev+obresti 15.608,27 EUR)  

  

 
Poročilo pripravil:  
Daniel Beltran 
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  
Datum: 02.02.2009 

 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA   
OBČINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOST I 

 PROSENJAKOV CI-KO ČIKEČKA VAS OD 01.01.2008 DO 31 .12.2008 

  
  
PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1. Sredstva za starejše občane za leto 2007 139,19 EUR 
2. Sredstva za čistilno akcijo  68,00 EUR 
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost  265,00 EUR 
4. Prenos sredstev iz leta 2007   716,20 EUR 
SKUPAJ  1.188,39 EUR 

  

  ODHODKI   
 1. Darilni paketi za starejše občane za leto 2007  139,19 EUR 

2. Stroški čistilne akcije  135,98 EUR 
   SKUPAJ  275,17 EUR 

  SALDO NA DAN 31.12.2008 913,22 EUR 

  

  Poročilo 
pripravil:  

 
Daniel Beltran 
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  
Datum: 02.02.2009    

 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI   
SKUPNOSTI  PROSENJAKOVCI-KO IVANJŠEVCI OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  
PRIHODKI 

 1. Prenos presežka iz leta 2007 1.609,31 EUR 
2. Prihodki od obresti   149,80 EUR 
3. Vzdrževanje pokopališča  187,50 EUR 
4. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov za volitve  104,00 EUR 
   SKUPAJ  2.050,61 EUR 

  

  
ODHODKI 
1.Električna energija     39,27 EUR 
2.Prevoz gramoza  151,20 EUR 
3.Motorna kosilnica na nitko  495,50 EUR 
4.Plačilo storitev UJP  6,29 EUR 
SKUPAJ  692,26 EUR 

  

  SALDO NA DAN  31.12.2008 1.358,35 EUR 

  

  Poročilo 
pripravil:  

 
Daniel Beltran 
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  
Datum: 02.02.2009 

 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA   
OBČINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOST I 

 PROSENJAKOV CI-KO IVANJŠEVCI OD 01.01.2008 DO 
31.12.2008 

 
  
  
  PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  

 1. Sredstva za čistilno akcijo   30,00 EUR 
2. Sredstva za starejše občane za leto 2007  52,50 EUR 
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost  111,00 EUR 
4. Prenos sredstev iz leta 2007   465,01 EUR 
SKUPAJ  658,51 EUR 

  
ODHODKI   
1. Darilni paketi za starejše občane za leto 2007  53,13 EUR 
2. Stroški čistilne akcije                                               29,92 EUR 
   SKUPAJ  83,05 EUR 

  
SALDO NA DAN 31.12.2008 575,46 EUR 

  

  

 

Poročilo 
pripravil:  
Daniel Beltran 
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  
Datum: 02.02.2009    

 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI  
SKUPNOSTI  PROSENJAKOVCI-KO PORDAŠINCI OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  
  

PRIHODKI 
1.Prenos presežka iz leta 2007 6.008,46 EUR 
2.Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov za volitve  104,00 EUR 
3.Prihodki od obresti  149,80 EUR 
   SKUPAJ 6.262,26 EUR 

  
ODHODKI 

 1.Električna energija                                            70,17 EUR 
2.Košnja cestnih jarkov  80,64 EUR 
3.Prevoz gramoza  189,00 EUR 
4.Zavarovalna premija  157,69 EUR 
5.Načrt za izgradnjo mrliške vežice  2.400,00 EUR 
6.Plačilo storitev UJP   6,29 EUR 
   SKUPAJ  2.903,79 EUR 

  

  SALDO NA DAN 31.12.2008 3.358,47 EUR 

  
  

 Poročilo pripravil:  

 
Daniel Beltran 
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  
Datum: 02.02.2009    

 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA  
OBČINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOST I 

 PROSENJAKOV CI-KO PORDAŠINCI OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  
  

PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 
1. Prenos sredstev iz leta 2007   1.475,13 EUR 
2. Sredstva za funkcionalno dejavnost   151,00 EUR 
3. Sredstva za čistilno akcijo  30,00 EUR 
4. Sredstva za starejše občane za leto 2007 59,81 EUR 
   SKUPAJ 1.715,94 EUR 

  

  
ODHODKI 
1. Stroški čistilne akcije  30,00 EUR 
2. Darilni paketi za starejše občane za leto 2007 59,81 EUR 
   SKUPAJ  89,81 EUR 

  

  SALDO NA DAN  31.12.2008 1.626,13 EUR 

  
  

 Poročilo 
pripravil:  

 
Daniel Beltran 
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OBČINA 
    MORAVSKE TOPLICE 
    Kranjčeva 3, M.Toplice 
    9226 MORAVS KE TOPLICE 
    

     Datum: 02.02.2009    

     REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI 
   SKUPNOSTI  PROSENJAKOVCI-KO PROSENJAKOVCI OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 

     
 

     
 

PRIHODKI  
1. Prispevki občanov za:  
   - vzdrževanje pokopališča 1.120,00 EUR  
   - mrliško vežico (namesto cvetja)  3.015,00 EUR  
   - vodarina  705,00 EUR 

   
 

2. Prihodki od najemnine TELEKOM    966,00 EUR  
3. Okrajna volilna komisija-vračilo stroškov za volitve 104,00 EUR 

   
 

4. Prihodki od obresti  149,80 EUR  
5. Prenos presežka iz leta 2007 15.531,44 EUR 

   
 

   SKUPAJ  21.591,24 EUR 
   

 
 

     
 

ODHODKI 
    

 
1.  Električna energija                                              2.420,89 EUR  
2.  Odvoz odpadkov   326,24 EUR 

   
 

3.  Košnja trave na pokopališču  1.160,40 EUR  
4.  Prevoz gramoza   302,40 EUR 

   
 

5.  Kurilno olje   1.071,00 EUR  
6.  Stroški telefona  190,41 EUR  
7.  Poraba vode  66,97 EUR 

   
 

8.  Pogostitev starejših občanov za leto 2007 - razlika  49,50 EUR  
9.  Plačilo sodne takse (Mesarija Hanžekovič)  40,00 EUR 

   
 

10.Plačilo bančnih storitev 14,92 EUR  
11.Plačilo storitev UJP  6,29 EUR 

   
 

SKUPAJ  5.649,02 EUR 
   

 
 

     
 

SALDO NA DAN 31.12.2008 15.942,22 EUR 
   

 
 

     
 
 

 
Poročilo pripravil:  

   
 

Daniel Beltran  
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OBČINA 

   MORAVSKE TOPLICE 
   Kranjčeva 3, M.Toplice 
   9226 MORAVS KE TOPLICE 
   

    
Datum: 02.02.2009    

   

    REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA 
  OBČINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOST I 

   PROSENJAKOV CI-KO PROSENJAKOVCI OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
  

    
    
PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  

   1. Sredstva za starejše občane za leto 2007  195,00 EUR 
2. Sredstva za starejše občane za leto 2008  210,60 EUR 
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost za leto 2008 483,00 EUR 

  4. Prenos sredstev iz leta 2007 882,23 EUR 
   SKUPAJ  1.770,83 EUR 

    ODHODKI 
1.  Pogostitev starejših občanov za leto 2007                                       270,00 EUR 
2.  Pogostitev starejših občanov za leto 2008 227,70 EUR 
3.  Stroški čistilne akcije   80,07 EUR 
SKUPAJ  577,77 EUR 

    

    SALDO NA DAN  31.12.2008 1.193,06 EUR 

    

 
Poročilo pripravil:  

 Daniel Beltran   
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  
Datum: 02.02.2009    

 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI   
SKUPNOSTI  PROSENJAKOVCI-KO SREDIŠČE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  
PRIHODKI 

 1.Prenos presežka iz leta 2007 459,24 EUR 
2.Prihodki od obresti  149,77 EUR 
3.Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov za volitve  104,00 EUR 
   SKUPAJ   713,01 EUR 

  

  ODHODKI 
1.Plačilo storitev UJP  6,29 EUR 
   SKUPAJ 6,29 EUR 

  SALDO NA DAN 31.12.2008 706,72 EUR 

  
  

  Poročilo pripravil:  

 
Daniel Beltran  
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  
Datum: 02.02.2009    

 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA   
OBČINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOST I  

 PROSENJAKOV CI-KO SREDIŠČE OD 01.01.2008  DO 31.12.2008 

  

  PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
 1. Sredstva za starejše občane za leto 2007   80,79 EUR 

2. Sredstva za starejše občane za leto 2008  83,51 EUR 
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost  170,00 EUR 
4. Sredstva za urejanje pokopališča in javnih objektov  1.400,00 EUR 
5. Prenos sredstev iz leta 2007 501,31 EUR 
   SKUPAJ   2.235,61 EUR 

  

ODHODKI 
 1. Darilni paketi za starejše občane za leto 2007 80,79 EUR 

2. Odvoz odpadkov 82,27 EUR 
3. Električna energija   531,13 EUR 
4. Zavarovalna premija   47,46 EUR 
5. Material za urejanje pokopališča in okolice vaškega doma 228,65 EUR 
   SKUPAJ 970,30 EUR 

  
SALDO NA DAN 31.12.2008 1.265,31 EUR 

  
 

 
Poročilo pripravil:  
Daniel Beltran  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
RATKOVCI  
Ratkovci 20A 
9207 PROSENJAKOVCI 
Davčna št.:82520879 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Ratkovci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Ratkovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Krajevna skupnost Ratkovci zajema 
naselja Ratkovci, Kančevci in Lončarovci. Poslovanje vodi po samostojnem 
finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna in katerega sprejema 
občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno računovodsko 
poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 1.595,97 EUR.  
 
Večino sredstev v vseh zgoraj omenjenih naselij smo namenili za tekoče 
vzdrževanje, kjer smo krili stroške električne energije, stroške vzdrževanje 
pokopališč in odvoz odpadkov, stroške očiščevalne akcije, pogostili pa smo tudi 
starejše občane. 
V naselju Lončarovci pa smo nabavili motorno kosilnico.    
 
 
 
 
                    KS RATKOVCI:   
           Geza Hujs  
 
           Franc Duh  
 
           Zlatko Farkaš  
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


79 
 

KRAJEVNA SKUPNOST 
RATKOVCI 
Ratkovci 20/a 
9207 PROSENJAKOVCI  
 

 
POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 

ZA LETO 2008 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja   na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost Ratkovci  izkazuje podatke o 
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov .  Aktivna  stran bilance ( sredstva ) je 
uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008 znaša 
50.908,85  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Ratkovci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi  v upravljanju v višini  39.508,38  EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini 
11.400,47 EUR.  
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena vrednost zemljišč v 
lasti KS v višini 2.144,86 EUR ter neodpisana vrednost nepremičnin , med katere 
spadajo: vaški domovi, mrliške vežice, vaški zvoniki, avtobusne čakalnice in drugi 
objekti, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 36.634,10 EUR, ter 
neodpisana vrednost opreme ter drobnega inventarja v vrednosti 729,42 EUR.  
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 1.208,42 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 4.821,14 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot so pokopališča in vaški vodovodi.   

- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 
neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Ratkovci  ima na dan 31.12.2008  kratkoročnih obveznosti do  dobaviteljev v višini 
598,62 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju.  
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 39.508,38 EUR, obveznost do Občine 
M.Toplice 4.730,36 EUR in presežek odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2008 v 
višini  532,31 EUR . 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Ratkovci, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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21. Prihodki 
 
KS Ratkovci je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 1.595,97 EUR, kar je za 
25,88% manj kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prispevki občanov za 
vzdrževanje pokopališča in mrliško vežico. Poleg nedavčnih prihodkov je krajevna 
skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za 
pokrivanje stroškov čistilne akcije, pogostitve starejših občanov in drugi transferni 
prihodki.  
 

22. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 3.648,64 EUR. Večino 
odhodkov je krajevna skupnost zagotavljala za pokrivanje tekočih odhodkov in sicer 
za vzdrževanje pokopališč, pokrivanje stroškov električne energije, odvoza odpadkov 
in druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Ratkovci  je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil z negativnim rezultatom- presežkom 
odhodkov nad prihodki v višini 532,31 EUR, ki se prenaša v naslednje 
obračunsko obdobje  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
 

V Moravskih Toplicah, februar 2009 
             Pripravila :  

           Slavica FUJS   
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
 KRAJEVNA SKUPNOST  
 RATKOVCI - KO KANČEVCI  
 

Datum: 06.01.2009 

  
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV  

ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  
 

  
  PRIHODKI 
1. Prenos presežka iz leta 2007 2.023,78 EUR 
2. Sredstva krajanov za vzdrževanje pokopališča  195,00 EUR 
3. Prihodki od obresti  17,11 EUR 
SKUPAJ  2.235,89 EUR 

  
ODHODKI 

 1. Električna energija  205,95 EUR 
2 .Prevoz gramoza 302,40 EUR 
3. Odvoz smeti  295,97 EUR 
4. Vzdrževanje pokopališča  1.347,60 EUR 
5. Plačilo storitev UJP  3,56 EUR 
SKUPAJ  2.155,48 EUR 

  
Saldo na dan 31.12.2008                                                               80,41 EUR 

  

  
                                                                                                   Poročilo sestavil: 
                                                                                                     Daniel Beltran  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
 KRAJEVNA SKUPNOST  
 RATKOVCI - KO KANČEVCI  
 

Datum: 06.01.2009 

  
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV  

  IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
 V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12 .2008 

 
  
PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1.  Prenos sredstev iz leta 2007  479,35 EUR 
2.  Sredstva za funkcionalno dejavnost - leto 2008 151,00 EUR 
     SKUPAJ 630,35 EUR 

  

  
ODHODKI   
SKUPAJ  0,00 EUR 

  

  Saldo na dan  31.12.2008                                                               630,35 EUR 

  
  
  
                                                                                                     Poročilo sestavil: 
                                                                                                     Daniel Beltran  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
 KRAJEVNA SKUPNOST  
 RATKOVCI - KO LONČAROVCI  
 

Datum: 29.01.2009 

  
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV  

ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  
 

  PRIHODKI 
 1. Prenos presežka iz leta 2007 789,02 EUR 

2. Prihodki od obresti  17,11 EUR 
3. Vzdrževanje pokopališča  795,66 EUR 
4. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov volitev 104,00 EUR 
SKUPAJ  1.705,79 EUR 

  

ODHODKI 
 1. Električna energija  164,24 EUR 

2. Motorna kosilnica  427,30 EUR 
3. Vzdrževanje pokopališča  417,20 EUR 
4. Odvoz smeti  107,72 EUR 
5. Bančni stroški 0,96 EUR 
6. Plačilo storitev UJP  3,56 EUR 
SKUPAJ  1.120,98 EUR 

  

  Saldo na dan 31.12.2008 584,81 EUR 

  

                                                                                                     Poročilo sestavil: 
                                                                                                     Daniel Beltran  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
 KRAJEVNA SKUPNOST  
 RATKOVCI - KO LONČAROVCI   
 

Datum: 29.01.2009 

  
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV  

  IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
 V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12 .2008 

 
  
PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1.  Sredstva za čistilno akcijo  68,00 EUR 
2.  Sredstva za funkcionalno dejavnost     194,00 EUR 
3.  Prenos sredstev iz leta 2007   569,13 EUR 
     SKUPAJ 831,13 EUR 

  

  ODHODKI 
 1. Stroški očiščevalne akcije 65,32 EUR 

SKUPAJ  65,32 EUR 

  

  Saldo na dan  31.12.2008                                                               765,81 EUR 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poročilo sestavil: 
Daniel Beltran 
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 

 KRAJEVNA SKUPNOST 
RATKOVCI - KO RATKOVCI  

  
  Datum: 29.01.2009 

 
  REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV  

ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  
 

PRIHODKI 
1. Sredstva občanov za vzdrževanje pokopališča  450,00 EUR 
2. Prihodki od obresti  17,09 EUR 
SKUPAJ 467,09 EUR 

  
ODHODKI 
1. Električna energija 89,19 EUR 
2. Vzdrževanje pokopališča (košnja) 197,08 EUR 
3. Odvoz smeti  82,37 EUR 
4. Plačilo storitev UJP  3,54 EUR 
5. Prenos primanjkljaja iz leta 2007 1.028,98 EUR 
SKUPAJ 1.401,16 EUR 

Saldo na dan 31.12.2008 -934,07 EUR 

  
* Obveznost do Občine Moravske Toplice na dan 31.12.2008  
za sofinanciranje izgradnje cest  4.730,36 EUR 
     

  

                                                                                                     Poročilo sestavil: 
                                                                                                     Daniel Beltran  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
 KRAJEVNA SKUPNOST  
 RATKOVCI - KO RATKOVCI  
 

Datum: 29.01.2009 

  
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV  

  IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
 V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12 .2008 

 
  
PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1.  Prenos sredstev iz leta 2007 268,78 EUR 
2.  Sredstva za funkcionalno dejavnost  165,00 EUR 
     SKUPAJ 433,78 EUR 

  

  
ODHODKI   
SKUPAJ  0,00 EUR 

  

  Saldo na dan  31.12.2008                                                               433,78 EUR 

  
  
  
                                                                                                     Poročilo sestavil: 
                                                                                                     Daniel Beltran  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
SEBEBORCI  
Sebeborci 45  
9221 MARTJANCI  
Davčna št.:52230805 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Sebeborci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Sebeborci je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti 
zastopnik  krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Sebeborci.  Poslovanje 
vodi po samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna 
in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 6.658,07 EUR.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost večino sredstev porabila za tekoče 
vzdrževanje. Krili smo stroške električne energije, odvoza smeti, stroške 
vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice . 
 
Dokončno smo obnovili stopnišče pred vaško-gasilskim domom, zamenjana je 
bila kritina na avtobusni postaji, organizirali smo kresovanje in uredili zelenico 
pod lipami. 
 
Nekaj sredstev pa smo namenili tudi društvom, ki delujejo v krajevni skupnosti.  
 
Pogostili pa smo tudi starejše občane in organizirali čistilno akcijo.  
 
 
 
       Predsednik sveta KS Sebeborci:  
           Marjan Marič  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
SEBEBORCI 
Sebeborci 45 
9221 MARTJANCI  

 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja   na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost Sebeborci  izkazuje podatke 
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov .  Aktivna  stran bilance ( sredstva ) 
je uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008 
znaša 77.464,98  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Sebeborci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in 
sredstvi  v upravljanju v višini 59.986,69 EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini  
17.478,29 EUR . 
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena neodpisana vrednost 
nepremičnin , med katere spadajo: vaški dom, mrliška vežica, avtobusna čakalnica,  
ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 58.930,17 EUR in neodpisana 
vrednost opreme v vrednosti 1.056,52 EUR.  
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 427,71 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 14.176,08 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot so pokopališča in vaški vodovodi , 
ter zaračunana in neplačana najemnina za poslovne prostore oddane v najem 
v vaških domovih za potrebe trgovin. 

  
- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 

neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Sebeborci ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do  dobaviteljev v višini 
1.511,74 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, 
ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju.  
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 59.986,68 EUR in presežek odhodkov 
nad prihodki na dan 31.12.2008 v višini 2.332,60 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Sebeborci, priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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23. Prihodki 
 
KS Sebeborci je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 6.658,07 EUR, kar je 
za 4,95 % več kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prihodki od najemnin in 
prostovoljni prispevki od občanov za mrliško vežico. Poleg nedavčnih prihodkov je 
krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za 
pogostitve starejših občanov in drugi transferni prihodki.  
 

24. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 10.959,89 EUR. Večji del 
odhodkov je KS porabila za zagotavljanje pokrivanja tekočih odhodkov in sicer za 
vzdrževanje vaško-gasilskega doma, pokopališča, pokrivanje stroškov električne 
energije, odvoza odpadkov in druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Sebeborci je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil s negativnim rezultatom- presežkom 
odhodkov nad prihodki v višini 2.332,60 EUR, ki se prenaša v naslednje 
obračunsko obdobje.  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
 

V Moravskih Toplicah, februar 2009 
 

             Pripravila :  
           Slavica FUJS  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


92 
 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
 KRAJEVNA SKUPNOST  SEBEBORCI 
  

 
 Datum: 23.01.2009 
  

 
 
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV  

 ZA OBDOBJE OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
  

 
 
 

 
 

   PRIHODKI 
 

 1. Prenos presežka iz leta 2007 2.110,01 EUR 
2. PGD Sebeborci - gradnja stopnišča   930,43 EUR 
3. Prihodki od obresti  43,89 EUR 
4. Prispevki občanov za mrliško vežo-namesto cvetja  798,25 EUR 
5. Tehtarina  64,50 EUR 
6. Zavarovalnica Triglav-nakazilo za kritino  99,00 EUR 
7. Prihodki od najemnin (Mesarija Hanžekovič)  2.486,18 EUR 
8. Prihodki za kurjavo (Mesarija Hanžekovič)  1.381,82 EUR 
9. Priklop na vodovod (Fartelj Danica)  750,00 EUR 
10.Okraj.volilna komisija-vračilo stroškov za volitve 104,00 EUR 
SKUPAJ 8.768,08 EUR 
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ODHODKI 
1. Električna energija   449,84 EUR 
2. Prevoz gramoza  146,69 EUR 
3. Odvoz odpadkov na pokopališču  1.139,37 EUR 
4. Zavarovalna premija 877,20 EUR 
5. Poraba vode na pokopališču  119,10 EUR 
6. UJP provizija 12,69 EUR 
7. Bančni stroški-provizija  60,99 EUR 
8. Praznično-novoletna okrasitev pred VGD  116,14 EUR 
9. Tekoči plin  32,76 EUR 
10.Metli sirkovi in lopati za sneg na pokopališču  38,86 EUR 
11.Poštnina    129,21 EUR 
12.Kurilno olje  1.462,39 EUR 
13.Menjava kritine na avtobusni postaji   307,35 EUR 
14.Pogostitev komisije za tehnične preglede   49,70 EUR 
15.Malica na kresovanju  162,00 EUR 
16.Darilni paketi za starejše občane - razlika  75,83 EUR 
17.Ureditev zelenice pod lipami  95,35 EUR 
18.Vzdrževanje pokopališča  2.266,80 EUR 
19.Obnova stopnišča pred VGD  2.887,00 EUR 
20.Plačilo sodne takse (Hanžekovič)  40,00 EUR 
21.Stroški za vaške igre v Filovcih   180,05 EUR 
22.Pisarniški material  10,57 EUR 
23.Dotacija-Društvo "ŽLAKI"  300,00 EUR 
SKUPAJ 10.959,89 EUR 

  Saldo na dan  31.12.2008 -2.191,81 EUR 

 
 

 * Terjatve do ČISTA NARAVA d.o.o.=4.413,55 EUR                            Poročilo sestavil: 
(izvajalec vzdrževanja pokopališča)                                                       Daniel Beltran  
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
    KRAJEVNA SKUPNOST  
    SEBEBORCI   

 
     Datum: 23.01.2009 

     
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDS TEV  

 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
    V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
    

 
 
     PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 

    1.  Prenos sredstev iz leta 2007    1.984,40 EUR 
2.  Sredstva za čistilno akcijo  50,00 EUR 

   3.  Sredstva za starejše občane 460,20 EUR 
4.  Sredstva za funkcionalno dejavnost  1.445,00 EUR 

        SKUPAJ 3.939,60 EUR 
   

     
  
  ODHODKI 

    1. Stroški čistilne akcije  120,50 EUR 
2. Pogostitev starejših občanov  558,60 EUR 

         SKUPAJ 679,10 EUR 
        

     Saldo na dan 31.12.2008 3.260,50 EUR 
   

  
  
            

 
   Poročilo sestavil: 

      Daniel Beltran 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
SELO-FOKOVCI  
SELO 32/B  
9207 PROSENJAKOVCI 
Davčna št.:55952798 
 
 
Datum: 28.02.2009 
 
 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Selo-Fokovci je v letu 2008 potekalo v skladu z Zakonom o 
računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni samoupravi. 
Krajevna skupnost Selo-Fokovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik občinskega 
proračuna Občine M.Toplice. Krajevna skupnost Selo-Fokovci zajema naselji Selo in 
Fokovci. Poslovanje vodi po samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega 
proračuna in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno 
računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 11.044,95 EUR.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost znaten del sredstev namenila za tekoče vzdrževanje 
pokopališča in okolice.  
V naselju Selo smo uredili pot na pokopališče, adaptirali strešno kritino na vaškem domu, 
organizirali pa smo tudi prevoz na srečanje vasi Selo-Sela-Sele.  
 
Za funkcioniranje krajevne skupnosti smo krili stroške električne energije, odvoz odpadkov, 
vzdrževanje vodovoda, stroške očiščevalne akcije in  pogostili starejše občane . 
 
 
 
 
 
                    KS SELO-FOKOVCI:   
 
           KO SELO: 
           Dejan Horvat  
 
 
 
           KO FOKOVCI:  
           Tihomir Kržanko:   
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KRAJEVNA SKUPNOST 
SELO-FOKOVCI 
Selo 32/b  
9207 PROSENJAKOVCI  

 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 
 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja  na dan 31.12.2008 Krajevna skupnost Selo-Fokovci izkazuje podatke 
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov .  Aktivna  stran bilance ( sredstva ) 
je uravnotežena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan 31.12.2008  
znaša 31.369,17  EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Selo-Fokovci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi 
in sredstvi  v upravljanju v višini 13.646,67 EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini 
17.722,50 EUR.  
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena vrednost zemljišč v 
lasti KS v višini 4.845,12 EUR ter neodpisana vrednost nepremičnin , med katere 
spadajo: vaški dom, mrliška vežica, avtobusna čakalnica in drugi objekti, ki jih ima 
krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 8.401,31 EUR, ter neodpisana vrednost 
opreme ter drobnega inventarja v vrednosti 400,24 EUR.  
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 2.894,15 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so 

kratkoročne terjatve do kupcev v državi v višini 13.055,30 EUR. Terjatve do 
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti 
vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot so pokopališča in vaški vodovodi.  

- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih 
neposredni uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova 
zapadlost in plačilo bo šele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile 
obveznosti do dobaviteljev in neplačani odhodki in obremenili stroški. Tu se 
upošteva načelo denarnega toka. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


97 
 

 
 
 
2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Selo-Fokovci ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v 
višini 1.391,58 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete 
račune, ki se nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu 
januarju. Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi 
neplačane prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti 
neplačani prihodki zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost 
neodpisano vrednost lastnih sredstev v višini 13.647,59 EUR in presežek prihodkov 
nad odhodki na dan 31.12.2008 v višini 1.692,40 EUR. 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med 
katere se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov razvršča tudi KS Selo-Fokovci, priznavajo v skladu 
z računovodskim načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o 
merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razčlenjujejo prihodke in odhodke v 
skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 
do 31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse 
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v 
koledarskem letu 2008. 
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25. Prihodki 
 

KS Selo-Fokovci je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 11.044,95 EUR, kar 
je za 2,7x  več kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so prispevki občanov za 
pokopališče, vodarino in drugih nedavčnih prihodkov. Poleg nedavčnih prihodkov je 
krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za 
pogostitve starejših občanov in drugi transferni prihodki.  
 

26. Odhodki 
 

V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 12.465,45 EUR. Znaten 
del sredstev je KS zagotavljala za pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za 
vzdrževanje vaško-gasilskega doma, pokopališč, pokrivanje stroškov električne 
energije, odvoza odpadkov in druge tekoče odhodke. 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS  se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je 
obrazec Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje 
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje 
dolgoročnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more 
dobiti vračil. 
 
E/ ZAKLJUČEK: 
 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je 
možno ugotoviti naslednje: 

- KS Selo-Fokovci je v letu 2008 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in 
gospodarno 

- koledarsko leto 2008 je zaključil s pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov 
nad odhodki v višini 1.692,40 EUR, ki se prenaša kot neporabljena sredstva v 
naslednje obračunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s 
stroški dela. 

 
V Moravskih Toplicah, februar 2009 

                      Pripravila :  
                    Slavica FUJS 
    
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


99 
 

OBČINA 
  MORAVSKE TOPLICE 
  Kranjčeva 3, M.Toplice 
  9226 MORAVS KE TOPLICE 
  

   
Datum: 26.01.2009 

  

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI 
SKUPNOSTI   

SELO-FOKOVCI KO FOKOVCI OD 01.01.2008 DO 31.12.2008    

   
   
   

   
   

PRIHODKI 
  

   
1.Vzdrževanje pokopališča 1.922,50 EUR    
2.Občina M.Toplice-pokrivanje stroškov iz prejšnjih let  1.685,65 EUR 

 
   

SKUPAJ  3.608,15 EUR 
 

   
   

   
   
   
   

ODHODKI   
  

   
1.Prenos primanjkljaja iz leta 2007 1.576,29 EUR    
2.Električna energija za MV                                                 327,87 EUR 

 
   

3.Odvoz smeti  572,13 EUR    
4.Košnja trave na pokopališču  565,20 EUR    
5.Zavarovalna premija  163,67 EUR    
   SKUPAJ  3.205,16 EUR    

   
   
   

SALDO NA DAN  31.12.2008 402,99 EUR    

   
   

* Terjatve do ČISTA NARAVA d.o.o. = 1.273,51 EUR 
  

   
(izvajalec vzdrževanja pokopališča)     

   
   

Poročilo pripravil:     

 
Daniel Beltran 
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
    KRAJEVNA SKUPNOST  
    SELO-FOKOVCI  KO FOKOVCI  

 
     Datum: 26.01.2009 

     
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDS TEV  

 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
    V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
    

 
 
     PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 

    1.  Sredstva za starejše občane za leto 2007 225,00 EUR 
2.  Sredstva za funkcionalno dejavnost   613,00 EUR 

   3.  Prenos sredstev iz leta 2007   578,42 EUR 
     SKUPAJ 1.416,42 EUR 

  
     
  ODHODKI 
1. Pogostitev starejših občanov za leto 2007                                           225,00 EUR 

   2. Pogostitev starejših občanov za leto 2008-delno    89,50 EUR 
      SKUPAJ 314,50 EUR 
     

    
Saldo na dan 31.12.2008 1.101,92 EUR 

     
     

        
       Poročilo sestavil: 
     Daniel Beltran 
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OBČINA 
  MORAVSKE TOPLICE 
  Kranjčeva 3, M.Toplice 
  9226 MORAVS KE TOPLICE 
  

   
Datum: 26.01.2009 

  

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI 
SKUPNOSTI   

SELO-FOKOVCI KO SELO OD 01.01.2008 DO 31.12.2008    

   
   
   

   
   

PRIHODKI 
  

   
1.  Prenos presežka iz leta 2007 4.720,20 EUR    
2.  Vzdrževanje pokopališča  2.575,00 EUR 

 
   

3.  Zavarovalnica Triglav-odškodnina za neurje  2.249,27 EUR    
4.  Vračilo stroškov za pokopališče - ČISTA NARAVA  2.470,23 EUR 

 
   

5.  Okraj.volilna komisija-vračilo stroškov za volitve  104,00 EUR    
6.  Prihodki od obresti 38,30 EUR    
    SKUPAJ   12.157,00 EUR    

   
   

  
   
   

ODHODKI 
  

   
1.  Električna energija (vaški dom in mrliška vežica)                            501,73 EUR    
2.  Električna energija (vodovod "vrej")  161,57 EUR 

 
   

3.  Odvoz smeti  1.188,28 EUR    
4.  Tlakovanje poti na pokopališču (Čista Narava)  4.912,24 EUR    
5.  Stroški udeležbe na vaških igrah  32,50 EUR 

 
   

6.  Vzdrževanje pokopališča 1.682,40 EUR    
7.  Adaptacija strešne kritine na vaškem domu  2.122,77 EUR 

 
   

8.  Stroški prireditve ob otvoritvi ceste-Pevsko društvo Selo  100,00 EUR    
9.  Poraba vode 123,47 EUR 

 
   

10.Plačilo UJP provizije in bančnih stroškov   11,62 EUR    
   SKUPAJ       10.836,58 EUR    

   
   
   

SALDO NA DAN 31.12.2008     1.320,42 EUR    

   
   
   
   
   

      
Poročilo pripravil:     

 

Daniel Beltran 
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
    KRAJEVNA SKUPNOST  
    SELO-FOKOVCI  KO SELO  

 
     Datum: 26.01.2009 

     
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDS TEV  

 IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE   
    V OBDOBJU OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 
    

 
 
     PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE 

    1.  Sredstva za funkcionalno dejavnost - prenos iz leta 2007 690,41 EUR 
2.  Sredstva za funkcionalno dejavnost - leto 2008 834,00 EUR 

   3.  Sredstva za čistilno akcijo  90,00 EUR 
4.  Sredstva za prevoz na srečanje vasi Selo-Sela-Sele  352,69 EUR 

   5.  Sredstva za starejše občane - leto 2007  297,20 EUR 
     SKUPAJ 2.264,30 EUR 

  
     
     ODHODKI 
1. Stroški čistilne akcije                                              107,53 EUR 

   2. Pogostitev starejših občanov za leto 2007   297,20 EUR 
3. Prevoz na srečanje vasi Selo-Sela-Sele  705,37 EUR 
4. Pogostitev za srečanje vasi Selo-Sela-Sele  172,47 EUR 

   5. Majice z dotiskom za srečanje vasi Selo-Sela-Sele  225,60 EUR 
6. Pogostitev na zboru občanov  72,11 EUR 

   7. Pogostitev na prireditvi "Košnja trave"  25,35 EUR 
      SKUPAJ 1.605,63 EUR 
     

    
Saldo na dan 31.12.2008 658,67 EUR 

     
     
       

       Poročilo sestavil: 

 
     Daniel Beltran 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
TEŠANOVCI  
Tešanovci 32  
9226 MORAVSKE TOPLICE  
Davčna št.:52708462 
 
Datum: 28.02.2009 
 
POSLOVNO POROČILO K ZAKLJUČNEMU RAČUNU 2008 
 
Poslovanje Krajevne skupnosti Tešanovci je v letu 2008 potekalo v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
Krajevna skupnost Tešanovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik 
občinskega proračuna Občine M.Toplice. Krajevna skupnost Tešanovci zajema 
naselja Tešanovci, Mlajtinci, Lukačevci, Vučja Gomila in Suhi Vrh. Poslovanje 
vodi po samostojnem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna 
in katerega sprejema občinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi 
samostojno računovodsko poročilo, katerega sestavni del je poslovno poročilo.  
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala prihodke v višini 16.310,40 EUR.  
 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala naslednje : 
- v vasi Mlajtinci smo večino sredstev namenili za vzdrževanje komunalnih 

objektov in analize neoporečnosti vodovoda  
- v vasi Lukačevci je večino sredstev šlo za tekoče vzdrževanje  
- v vasi Suhi Vrh smo večino sredstev porabili za vzdrževanje pokopališča in 

pokrivanja stroškov iz prejšnjih let   
- v vasi Vučja Gomila smo uredili pot na pokopališču in avtobusno 

postajališče   
- v vasi Tešanovci pa smo večino sredstev investirali v dokončanje izgradnje 

nove mrliške vežice, nekaj pa tudi za vzdrževanje vaško-gasilskega doma in 
okolice ter vzdrževanje pokopališča 

 
Za funkcioniranje krajevne skupnosti smo krili stroške električne energije, 
odvoza odpadkov,  organizirali čistilno akcijo, pogostili pa smo tudi starejše 
občane.  
 
 

         KS TEŠANOVCI:   
Melita Prelič               Nikolaj Cipot  
 
Štefan Ferencek      Vesna Zadravec 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
TEŠANOVCI 
Tešanovci 32 
9226 MORAVSKE TOPLICE 

 
 
 

POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM 
ZA LETO 2008 

 
 
A/ BILANCA STANJA 
 
V bilanci stanja   na dan 31.12.2008  Krajevna skupnost Tešanovci  izkazuje podatke o stanju 
sredstev in obveznosti do njihovih virov .  Aktivna  stran bilance ( sredstva ) je uravnotežena s 
pasivno stranjo ( obveznosti do virov)  in na dan  31.12.2008 znaša 243.409,83 EUR. 
 
 
1. SREDSTVA  
 
V okviru sredstev so zajeta : 
- dolgoročna sredstva  ter 
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve. 
 
Krajevna skupnost Tešanovci na dan 31.12.2008 razpolaga z dolgoročnimi sredstvi in sredstvi  
v upravljanju v višini 158.613,12 EUR ter kratkoročnimi sredstvi v višini 84.796,71 EUR.  
 
Med dolgoročna sredstva  in sredstvi v upravljanju  je vključena vrednost zemljišč v lasti KS 
v višini 8.250,75 EUR ter neodpisana vrednost nepremičnin, med katere spadajo: vaški 
domovi, mrliške vežice,avtobusne čakalnice, ulične razsvetljave in drugi objekti, ki jih ima 
krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 150.328,17 EUR, in neodpisana vrednost opreme 
ter drobnega inventarja v vrednosti  34,20 EUR.  
 
Med kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pa so razvrščena: 

- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2008 v višini 13.203,97 EUR  
- Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2008 – Vzpostavljene so kratkoročne 

terjatve do kupcev v državi v višini 14.148,88 EUR. Terjatve do kupcev so 
vzpostavljene kot terjatve do občanov s plačilom obveznosti sofinanciranja izgradnje 
mrliške vežice, vzdrževanja komunalnih objektov v KS kot so pokopališča in vaški 
vodovodi , ter zaračunana in neplačana najemnina za poslovne prostore oddane v 
najem v vaških domovih. 

  
- V okviru neplačanih odhodkov so evidentirane neplačane obveznosti, ki jih neposredni 

uporabnik proračuna evidentira preko tega konta. Njihova zapadlost in plačilo bo šele 
v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile obveznosti do dobaviteljev in neplačani 
odhodki in obremenili stroški. Tu se upošteva načelo denarnega toka. 
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2.  OBVEZNOSTI DO VIROV  SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na: 

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
- lastne vire in dolgoročne obveznosti 

 
 
KS Tešanovci ima na dan 31.12.2008 kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v višini 
54.192,87 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete račune, ki se 
nanašajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju. Del obveznosti do 
dobaviteljev pa je že zapadlih, kajti del naselij v krajevni skupnosti kot so, Suhi Vrh in 
Mlajtinci, težje realizirajo nastale obveznosti, saj so njihovi viri dosti manjši.  
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost evidentirane tudi neplačane 
prihodke- to so prihodki vezani na terjatveno stran bilance in se ti neplačani prihodki 
zmanjšujejo z nakazilom na račun oziroma z denarnim tokom. 
 
3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
  
V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti  izkazuje krajevna skupnost neodpisano 
vrednost lastnih sredstev v višini 158.613,12 EUR ter  presežek prihodkov nad odhodki na 
dan 31.12.2008 v višini 5.844,22 EUR . 
 
 
 
B/ IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV 
 
V skladu z zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere 
se na podlagi Uredbe o določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov razvršča tudi KS Tešanovci, priznavajo v skladu z računovodskim 
načelom denarnega toka, to pa po določbi 16. člena Odredbe o merjenju in razčlenjevanju 
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo 
in razčlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z načelom denarnega toka. 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov proračunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2008 do 
31.12.2008 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in 
odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka  v koledarskem letu 2008. 
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27. Prihodki 
KS Tešanovci je v letu 2008 realizirala prihodke v skupni višini 16.310,40 EUR, kar je  za 
51,43%  več kot v letu 2007. 
Glavni vir sredstev KS so še zmeraj nedavčni prihodki, kot so sofinanciranje občanov za 
izgradnjo mrliške vežice v Tešanovcih, prispevki občanov za pokopališča in mrliške vežice, 
ter drugi nedavčni prihodki. Poleg nedavčnih prihodkov je krajevna skupnost realizirala 
transferne prihodke in sicer iz občinskega proračuna za pokrivanje stroškov, javnih 
komunalnih objektov, čistilne akcije, pogostitve starejših občanov in drugi transferni prihodki.  
 

28. Odhodki 
V letu 2008 je krajevna skupnost realizirala odhodke v višini 18.456,28 EUR. Ker vsako leto 
krajevna skupnost razpolaga z manj sredstvi za tekoče odhodke, je tudi v letu 2008 komaj 
zagotavljala pokrivanje tekočih odhodkov in sicer za vzdrževanje vaško-gasilskih domov, 
pokopališč, pokrivanje stroškov električne energije, odvoza odpadkov, analize vode in druge 
tekoče odhodke. 
 
 

C/ RAČUN FINANCIRANJA 
 
KS se v koledarskem letu 2008 ni zadolževal in ni imel odplačil kreditov, zato je obrazec 
Račun financiranja prazen. 
 

D/ IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prav tako kot račun financiranja tudi izkaz finančnih terjatev in naložb ne izkazuje nobenega 
prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje dolgoročnih posojil, ter 
ne more vlagati v kapitalske deleže, s tem pa tudi ne more dobiti vračil. 
 
 
E/ ZAKLJUČEK: 

 
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je možno 
ugotoviti naslednje: 

- KS Tešanovci  je v letu 2008 z javnimi sredstvi  gospodarila  racionalno in gospodarno 
- Koledarsko leto 2008 je zaključil s pozitivnim rezultatom- presežkom prihodkov nad 

odhodki v višini 5.844,22 EUR, ki se prenaša kot neporabljena sredstva v naslednje 
obračunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.  

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2008 tudi ni imela nobenih izplačil v zvezi s stroški 
dela. 

 
 

V Moravskih Toplicah, februar 2009 
 
 

             Pripravila :  
           Slavica FUJS   
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  Datum: 02.02.2009 

  REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI   
SKUPNOSTI  TEŠANOVCI;KO MLAJTINCI-LUKAČEVCI OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 

  
 

  
 

1. MLAJTINCI   
PRIHODKI 

 
 

1. Prispevki občanov za pokopališče  200,00 EUR  
2. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov volitev  104,00 EUR  
3. Občina M.Toplice - pokrivanje stroškov iz prejšnjih let  2.113,13 EUR  
SKUPAJ  2.417,13 EUR  

  
 

ODHODKI  
1. Popravilo vodovoda na pokopališču  62,62 EUR  
2. Električna energija-mrliška vežica  54,55 EUR  
3. Odvoz smeti - pokopališče  343,29 EUR  
4. Vzdrževanje pokopališča (košnja)  400,88 EUR  
5. Bančni stroški  2,00 EUR  
6. Prenos primanjkljaja iz leta 2007 1.215,69 EUR  
   SKUPAJ       -2.079,03 EUR  

 

  
 

    
2.LUKAČEVCI   
ODHODKI   

 
 

1. Odvoz smeti - pokopališče 81,56 EUR  
2. Vzdrževanje pokopališča (košnja)  156,95 EUR  
3. Prenos primanjkljaja iz leta 2007 1.107,55 EUR  
   SKUPAJ  -1.346,06 EUR  

  
 

  
 

SALDO NA DAN 31.12.2008 -1.007,96 EUR  
 

* Terjatve do ČISTA NARAVA d.o.o. (izvajalec vzdrževanja pokopališča)   
   = 1.250,72 EUR !  

  
 

Poročilo pripravil:  

 
Daniel Beltran   
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OBČINA 
  MORAVSKE TOPLICE 
  Kranjčeva 3, M.Toplice 
  9226 MORAVS KE TOPLICE 
  

   
Datum: 02.02.2009    

  

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA  
 OBČINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUP NOSTI TEŠANOVCI -  
 KO MLAJTINCI - LUKAČEVCI OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  

  
   
   PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1. Sredstva za vzdrževanje objektov v KO  490,74 EUR 
2. Sredstva za porabo električne energije   3.697,66 EUR 

 3. Sredstva za analizo vode 2.733,84 EUR 
4. Sredstva za vzdrževanje pokopališča 573,63 EUR 

 5. Sredstva za starejše občane - leto 2007  187,50 EUR 
6. Sredstva za starejše občane - leto 2008 156,00 EUR 

 7. Sredstva za funkcionalno dejavnost  664,00 EUR 
8. Prenos sredstev iz leta 2007 1.645,17 EUR 
   SKUPAJ  10.148,54 EUR 

 

   ODHODKI 
1. Vzdrževanje objektov v KO   586,81 EUR 

 2. Pogostitev starejših občanov - leto 2007 212,00 EUR 
3. Stroški udeležbe na vaških igrah  378,90 EUR 
4. Električna energija   3.503,86 EUR 

 5. Nabava živil za kresovanje  47,54 EUR 
6. Vzdrževanje pokopališča  214,64 EUR 

 7. Analiza vode  3.634,61 EUR 
8. Pogostitev starejših občanov - leto 2008  254,31 EUR 

    SKUPAJ       8.832,67 EUR 
 

   SALDO NA DAN 31.12.2008 1.315,87 EUR 
 

   

   Poročilo pripravil:  

 
Daniel Beltran 
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OBČINA 
 MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  
Datum: 02.02.2009 

 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI  
SKUPNOSTI  TEŠANOVCI - KO SUHI VRH OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  PRIHODKI 

  1.Prispevki občanov za vzdrževanje pokopališča  839,31 EUR 
2.Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov za volitve  104,00 EUR 
3.Občina M.Toplice - pokrivanje stroškov iz prejšnjih let  2.223,62 EUR 
   SKUPAJ 3.166,93 EUR 

  ODHODKI 

  1.Odvoz smeti  306,10 EUR 
2.Poraba vode   50,47 EUR 
3.Košnja trave na pokopališču  427,80 EUR 
4.Pokrivanje stroškov iz prejšnjih let  2.124,12 EUR 
   SKUPAJ 2.908,49 EUR 

  
SALDO NA DAN 31.12.2008 258,44 EUR 

  Poročilo pripravil: 

 
Daniel Beltran  
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OBČINA 
  MORAVSKE TOPLICE 
  Kranjčeva 3, M.Toplice 
  9226 MORAVS KE TOPLICE 
  

   
Datum: 02.02.2009    

  

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA  
 OBČINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUP NOSTI TEŠANOVCI -  
 KO SUHI VRH OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  

  
   
   PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1. Sredstva za el.energijo,vodarino in zavarovanje vaškega 
doma 715,44 EUR 

 2. Sredstva za funkcionalno dejavnost  297,00 EUR 
3. Sredstva za čistilno akcijo   42,00 EUR 

 4. Sredstva za starejše občane  93,60 EUR 
5. Prenos sredstev iz leta 2007   748,84 EUR 
   SKUPAJ  1.896,88 EUR 

   ODHODKI 
1. Električna energija, vodarina in zavarovanje vaškega doma    706,86 EUR 
2. Stroški čistilne akcije - leto 2007 51,04 EUR 
3. Stroški čistilne akcije - leto 2008  39,98 EUR 
   SKUPAJ       797,88 EUR 

 

SALDO NA DAN 31.12.2008   1.099,00 EUR 
 

   

 
Poročilo pripravil:  

 Daniel Beltran 
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OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

  Datum: 02.02.2009 
 

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI 
SKUPNOSTI  TEŠANOVCI – KO TEŠANOVCI OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 

  
  PRIHODKI 
1.Prenos presežka iz leta 2007 9.158,82 EUR 
2.Prispevki občanov za pokopališče-namesto cvetja  4.195,00 EUR 
3.Sofinanciranje občanov za izgradnjo mrliške vežice  400,00 EUR 
4.Plačilo telefonskih storitev Bokan Stanko s.p.(2007,2008)  402,30 EUR 
5.Prihodki od nejemnine (OM-AN d.o.o.)  1.210,00 EUR 
6.Okraj.volilna komisija-vračilo stroškov volitev  104,00 EUR 
7.Prihodki od obresti  65,89 EUR 
   SKUPAJ  15.536,01 EUR 

  
  ODHODKI 
1. Električna energija 224,40 EUR 
2. Poraba vode - pokopališče 84,65 EUR 
3. Odvoz smeti - pokopališče  686,56 EUR 
4. Telefonske storitve-Bokan Stanko s.p.  252,05 EUR 
5. Darilni paketi za starejše občane-leto 2007   38,40 EUR 
6. Bančni stroški-provizija za pologe gotovine  38,23 EUR 
7. Cvetlični aranžma za mrliško vežico    40,00 EUR 
8. Popravilo kabelskega sistema-CATV  106,16 EUR 
9. Vzdrževanje pokopališča  760,50 EUR 
10.Elektro števec za mrliško vežico   250,00 EUR 
11.Mulčanje javnih površin  201,60 EUR 
12.Cvetlični nasad pred vaškim domom  112,00 EUR 
13.Prevoz gramoza  94,50 EUR 
14.Plačila storitev UJP  18,83 EUR 
15.Izgradnja mrliške vežice  9.294,77 EUR 
SKUPAJ  12.202,65 EUR 

  SALDO NA DAN  31.12.2008 3.333,36 EUR 

  * Terjatve do ČISTA NARAVA d.o.o. = 1.370,50 EUR 
 (izvajalec vzdrževanja pokopališča)  Poročilo pripravil: 

 
Daniel Beltran 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


112 
 

OBČINA 
  MORAVSKE TOPLICE 
  Kranjčeva 3, M.Toplice 
  9226 MORAVS KE TOPLICE 
  

   
Datum: 02.02.2009    

  

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA  
 OBČINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUP NOSTI TEŠANOVCI -  
 KO TEŠANOVCI OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  

  
   
   PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1. Sredstva za električno energijo in vodarino za vaški dom  5.158,12 EUR 
2. Sredstva za zavarovanje objektov  443,97 EUR 

 3. Sredstva za starejše občane  406,87 EUR 
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost  1.075,00 EUR 

 5. Prenos sredstev iz leta 2007 2.849,81 EUR 
   SKUPAJ  9.933,77 EUR 

   

   ODHODKI 
  1. Stroški čistilne akcije - leto 2007     87,25 EUR 

2. Električna energija in vodarina za vaški dom   4.874,00 EUR 
 3. Zavarovanje javnih objektov  443,97 EUR 

4. Pogostitev starejših občanov  406,87 EUR 
 5. Stroški udeležbe na vaških igrah  223,60 EUR 

6. Izgradnja mrliške vežice (Čista Narava)  705,23 EUR 
   SKUPAJ       6.740,92 EUR 

 

SALDO NA DAN  31.12.2008   3.192,85 EUR 
 

   

 
Poročilo pripravil:  

 Daniel Beltran 

   
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


113 
 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
 Kranjčeva 3, M.Toplice 
 9226 MORAVS KE TOPLICE 
 

Datum: 02.02.2009 

  
REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI  
SKUPNOSTI  TEŠANOVCI - KO VUČJA GOMILA OD 01.01.2008 DO 
31.12.2008 

  

PRIHODKI 
 1. Prenos presežka iz leta 2007 2.495,84 EUR 

2. Prihodki občanov za vzdrževanje pokopališča  2.379,25 EUR 
3. Prispevki občanov za mrliško vežico-namesto cvetja  1.800,00 EUR 
4. Okrajna volilna komisija - vračilo stroškov za volitve  104,00 EUR 
5. Prihodki od obresti   65,90 EUR 
   SKUPAJ  6.844,99 EUR 

  
ODHODKI 

 1. Električna energija    618,50 EUR 
2. Odvoz smeti    838,84 EUR 
3. Vzdrževanje pokopališča  618,00 EUR 
4. Tlakovanje na pokopališču V.Gomila   2.256,59 EUR 
5. Davčna pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest  3,74 EUR 
6. Bančni stroški – provizija  12,90 EUR 
7. Plačila storitev UJP  18,84 EUR 
SKUPAJ  4.367,41 EUR 

  SALDO NA DAN  31.12.2008 2.477,58 EUR 

  

 
Poročilo pripravil:  
Daniel Beltran  
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OBČINA 
  MORAVSKE TOPLICE 
  Kranjčeva 3, M.Toplice 
  9226 MORAVS KE TOPLICE 
  

   
Datum: 02.02.2009    

  

REALIZACIJA PRIHODKOV I N PORABE SRE DSTEV IZ PRORAČUNA  
 OBČINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUP NOSTI TEŠANOVCI -  
 KO VUČJA GOMILA OD 01.01.2008 DO 31.12.2008  

  
   
   
   PRIHODKI IZ PRORAČUNA OBČINE M.TOPLICE  
1. Prenos sredstev iz leta 2007 1.508,75 EUR 

 2. Sredstva za čistilno akcijo  54,00 EUR 
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost  837,00 EUR 

 4. Sredstva za avtobusno postajališče   2.032,64 EUR 
   SKUPAJ  4.432,39 EUR 

   

   ODHODKI 
1. Avtobusno postajališče   2.032,64 EUR 

 2. Stroški udeležbe na vaških igrah  212,50 EUR 
3. Stroški čistilne akcije 49,24 EUR 
   SKUPAJ       2.294,38 EUR 

 
   
  
SALDO NA DAN 31.12.2008   2.138,01 EUR 

 

   

   Poročilo pripravil:  

 
Daniel Beltran 
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