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POSLOVNO POROCILO K ZAKLJUCNEMU RACUNU 2OI7
Poslovanje Krajevne skupnosti Martjanci je v letu 201 7 potekalo v skladu z
Zakonom o raiunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Martjanci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Martjanci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna

in

katerega sprejema obdinski svet.

Ob koncu poslovnega leta sestavi

samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala p rihodke v vi5ini 11.469,52 EU&

V letu 2017 je

krajevna skupnost vedji del sredstev namenila za stro5ke
elektridne energije, nabave kurilnega olla za va5ki dom, porabo vode in
kanal5dine. Krili smo stroSke novoletne razsvetljave, stro5ke sliko-pleskarskih
del v va5kem domu, postavitve Sotora za projekt >>Zvitorepec<, nabave otro5kih
igral, nabave in zasaditve dreves na pokopali5du, organizacije ramih prireditev v
naselju (dan Leta, praznidni december)

.

Nekaj sredstev smo namenili tudi Turistidnemu druStvo Martin

in

za

vzdrLevarle drugih komunalnih objektov v naselju, izvedli distilno akcijo, krili
stroSke sodelovanja na va5kih igrah, ob koncu leta pa smo organizirali
pogostitev starej5ih obdanov .

Predsednik sveta KS Martjanci:
Sebasdan Gornjec
MARTJANCI
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POJASNILA

K

RAEUNOVODSKIM IZKAZOM

ALETO2OLT
Ratunovodsko porotilo Krajevne skupnosti MARTJANCI kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proraEun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroEnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finanfnih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
radun finantnih terjatev in naloib ter
radun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.
Todki 1 in 2 ratunovodskega porodila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloZb ter
pojasnila k raiunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raEunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razElenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem natrtu za
prora6un, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega

raEuna

drZavnega in obiinskega proraiuna ter metodologije za pripravo porodila o doseienih

ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraiuna in 21. tlenom
Zakona o raiunovodstvu pojasnjujemo:

A/ BILANCA STANJA
V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Matjanci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 37.L2.2017 znaia
149.813,40 EUR.
1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva ter
- kratkorotna sredstva in aktivne dasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Matjanci na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgorotnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v visini 118.843,14 EUR ter kratkorotnimi sredstvi v visini
30.970,26 EUR.
Med doloorodna sredstva in sredstvi v uoravlianiu je vkljutena vrednost zemljiSd v
lasti KS v viSini 42.002,87 EUR ter neodpisana vrednost nepremitnin, med katere
spadajo: va5ki dom, mrliSka veZica, avtobusna dakalnica, ulidne razsvetljave in drugi
objekti, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 76.040,17 EUR ter
neodpisana vrednost opreme v vrednosti 800,10 EUR.
Med kratkorodna sredstva in aktivne iasovne razmejitve pa so razvr5tena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 7.814,60 EUR

-

-

Vzpostavljene so
Kratkorotne terjatve do kupcev na dan 3L.L2.2017
kratkoroEne terjatve do kupcev v driavi v viiini 19.532,91 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do obdanov s plaiilom obveznosti
vzdrievanja komunalnih objektov v KS kot so vaiki vodovodi-poraba vode, ter
zaraiunana in neplafana najemnina za poslovne prostore oddane v najem v
va5kem domu za potrebe trgovine oziroma lokala. Opravili pa so se tudi odpisi
in uskladitve starih zapadlih terjatev v vrednosti 14,28 EUR. To so terjatve za
vodarino do obianov, ki nimajo pravne osnove za sodno izterjavo oz. bi stroski

-

izterjave predstavljali veEjo breme za KS, kot je sama terjatev, zato so
navedene terjatve odpisane v breme nepladanih prihodkov.
V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaEilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
upoSteva nadelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV

SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroine obveznosti in pasivne iasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorodne obveznosti

-

Martjanci ima na dan 31.72.2017 kratkoroinih obveznosti do dobaviteljev v viSini
3.621,66 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna Obiine Moravske Toplice v vi5ini 1.970,47 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz prorafuna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obdanov ob koncu leta, sredstva za
odi5ievalno akcijo in druga sredstua za tekodo obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplaiani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.
KS

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje

krajevna skupnost
prihodkov
prese2ek
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 118.843,14 EUR in
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 5.844,13 EUR.

BIIZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV
V skladu z zakonom o raaunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolodiWi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obiinskih proradunov razvrSta tudi KS Martjanci, priznavajo v skladu z
raiunovodskim naielom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. tlena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo
skladu z nadelom denarnega toka.

in razflenjujejo prihodke in odhodke v

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01'01'2017
do 3L.72.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
je v letu 2017 realizirala prihodke v skupni viSini 11.469,52 EUR '
Glavni vir sredstev KS so 5e zmeraj nedavdni prihodki, kot so prostovoljni prispevki
obEanov za mrli5ko veiico in vodarino, prihodki od premoZenja, kot so prihodki od
najemnin in prihodki od nadomestila za sluinost ter drugi nedavdni prihodki, kot je
sofinanciranje obdana za izgradnjo streine kritine na va5kem domu, povradila
stroSkov nabave kurilnega olja in od5kodnina zavarovalnice. Poleg nedavdnih
prihodkov je KS realizirala ie transferne prihodke iz obtinskega prorafuna za
pokrivanje stro5kov tekodega vzd rZevanja komunalnih objektov.
KS Martjanci

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 13.693,62 EUR. Vedino
odhodkov je KS Martjanci zagotavljala za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za
wdr2evanje va5ko-gasilskega doma in pokopali5da, pokrivanje stroSkov elektritne
energije, porabo vode, pisarni5kega materiala, telefona, kurilno olje in druge tekode

odhodke, nekaj odhodkov

pa je porabila za tekode transfere

neprofitnim

organizac'rjam in nakupu drobnega inventarja.

C/ RA.UN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplaail kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI IZKAZ

RAEUNA FINANENTH TERJATEV IN NALOZB
Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finantnih terjatev in naloib ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje
dolgoroEnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vrafil.

E/ ZAKUUiEK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

-

KS Martjanci je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 5.844,13 EUR, ki se prenaia kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran
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KRAJEVNA SKUPNOST MARTJANCI

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
PRIHODKI
1 . Prihodki od najemnine
2. Poraba vode
3. Sofinanciranje stresne kritine na VGD (Berden)
4. Kurilno olje (Zdravstveni dom )
5. Zavarovalnica Triglav-izpl.odSkodnine SRC Martjanci
6. Prihodki od nadomestila za sluznost-sondna elektrarna SRC Martjanci
7. Prispevki za mrliSko veZico - namesto cvetja
8. Uporabnina dvorane v vaSkem domu
9. Okrajna volilna komisija - vradilo stroskov volitev
10.Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
SKUPAJ
PRENOS SREDSTEV IZ LET A 201 6
SKUPAJ PRIHODKI
ODHODKI
'1
. Turisti6no dru5tvo Martin - dotacrja
2. Elektridna energija
3. Poraba vode
4. Stroski telefonskih storitev - TELEKOM
5. Pladilo bandne provizije in storitev UJP
6. Kanal56ina
7. Kurilno olje
8. e lanarina LAS Goridko za leto 2016 in 2017
9. MontaZa novoletnih ludi po vasi za leto 20'16
l0.lzdelava konzol za novoletne ludke
l l.Gugalnica (2x) in razni potro5ni material za otroika igrala
12.Razno blago za dan 2ena
l3.StroSki na vaSkih igrah
l4.Namestitev dodatne pipe na pokopaliS6u
1 5.PisarniSki material
16.e isdenje in servis kurilnih naprav
17.Datila za obdaritev otrok-Miklav2evanje za leto 2016
l S.Popravilo vodovoda v vaSkem domu
19.Nabava in zasaditev dreves na pokopaliS6u
20.Slikopleskarska dela v vaikem domu
21.Zakup domene za internet
22.Okna PVC-2x in kovinski nosilci za mre2e (SRC Martjanci-neurje)
23.Elektro kabet za SRC Martlanci
24.Postavitev Sotora za projekt Zvitorepec
25.RTV prispevek
SKUPAJ

SALOO NA DAN 3I.12.2017

2.300,00
56,68
951,00
2.725,47
333,20
1.647,17
1.730,00
70,00
156,00
1.500,00
1't.469,52
8.068,23
19.537,75

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200,00
4.627,65
454,48
139,20
19,57
695,92
4.530,23
100,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

109,1

I

243,21
194,25
305,72
176,50

43,30
100,3'l

48,98
43,63
'r30,84
343,12
326,96
67.32
333,20
109,80
305,00
45,24
13.693,62

5.844,13 EUR

Dalum: 12.Q2.2018

Porodi

aniel Beltran
MARTJANCl

Stran
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OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
MARTJANCI

Datum: 12.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.'t2.2017

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE
1. Sredstva za distilno akcio 2017
2. Sredstva za starej5e obdane za leto 2016
3. Sredstva za starej5e obdane za leto 2017
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
5. Prenos sredstev iz lela 2016
SKUPAJ

94,00 EUR
678,60 EUR
709,80 EUR
2.516,00 EUR
1409 11EUR
5.407,51 EUR

ODHODKI
1 . Pogostitev starej5ih obdanov za lelo 2016
2. Stroiki distilne akcije 201 7
3. Nadomestilo za opravljeno funkcijo za leto 2016
4. Pogostitev 6lanov sveta KS
5. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Martjanci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v na selju)
SKUPAJ

3.437,04 EUR

SALDO NA DAN 3I.12.2017

't.970,47 EUR

754,60
213,01
827,12
142,31
1.500,00

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

Poro6ilo pripravil
Daniel Beltran
MARTJANCI

Stran
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KRAJEVNA SKUPNOST

MLAJTINCI-LUKA.EVCI
Mlaitinci 35
9226 MORAVSKE TOPLICE
Davtna 5t.: 18870023

Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROTILO K ZAKLJU'NEMU RA'UNU 2OI7
Poslovanje Krajevne skupnosti Mlajtinci-Lukadevci je v letu 2017 potekalo v
skladu z Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom
o lokalni samoupravi.
Krajevna skupnost Mlajtinci-Lukadevci je neposredni uporabnik obdinskega
proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne
skupnosti je predsednik sveta KS Mlajtinci-Lukadevci. Poslovanje vodi po
samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2017je kraj evna skupnost realizirala p rihodke v viSini 1.714,88 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije
in poraba vode. V letu2017 smo kili stro5ke zaizvedbo kresovanja in stroSke
udeleZbe na va5kih igrah, ob koncu leta pa smo tudi pogostili starejie obdane.

Predsednik sveta KS
Branko Vo
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KRA'EVNA SKUPNOST
MLA'TINCI.LUKAEEVCI
Mlajtinci 35
9226 MORAVSKETOPLICE

POJASNILA

K RA.UNOVODSKIM

IZKAZOM

ZA LETO 2017

Radunovodsko poroEilo Krajevne skupnosti Mlajtinci-Lukatevci kot drugega
proradunskega uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih
poroiil za proratun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in
obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju

in

gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev

in

opredmetenih

osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finantnih naloib in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
ratun flnantnih terjatev in naloZb ter
raEun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 radunovodskega poroiila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v totki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finaninih terjatev in naloZb ter
pojasnila k ratunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju rafunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raiunovodsWu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega ratuna
drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o dose2enih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2077 Krajevna skupnost Mlajtinci-Lukaaevci lzkazuje
podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance
( sredstva ) je uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan
31.12.2017 znasa 9.394,84 EUR.
1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta
- dolgorodna sredstva ter

:

- kratkoroina sredsNa in aktivne tasovne razmejitve.
Krajevna skupnost Mlajtinci-Lukadevci na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgorodnimi
sredstvi in sredstvi v upravljanju v viSini 2.619,35 EUR in kratkorodnimi sredsNi v
visini 6.775,49 EUR .
Med dolq orodna sredstva in sred stvi v uoravlianiu je vkljudena vrednost zemlji5i v
lasti KS v viiini 2.619,35 EUR .
Med kratkorotna sredsWa in aktivne dasovne razmeiitve pa so razvrStena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 5.595,11 EUR

-

-

-

Vzpostavljene so
Kratkoroine terjaWe do kupcev na dan 37.72.2017
v
v
viSini
370,04
EUR.
Terjatve do
do
kupcev
ddavi
kratkorodne terjarve
kupcev so vzpostavljene, kot terjawe do obdanov s platilom obveznosti za
vzdrTevanje vodovoda-poraba vode.
V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
zapadlost in platilo bo Sele
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
upoiteva nadelo denarnega toka.

v

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne fasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorodne obveznosti

-

KS Mlajtinci-Lukadevci ima na dan 3t.L2.2017 kratkorodnih obveznosti

do
predstavljajo
obveznosti
dobaviteljev v viSini 809,74 EUR. Obveznosti do dobaviteljev
pa je v
prejete
zapadlost
na
mesec
december,
njihova
za
ratune, ki se nana5ajo
mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorotno obveznost do
proraduna Obdine M.Toplice v viSini 1.434,42EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starej5ih obdanov ob
koncu leta, sredsWa za odiSdevalno akcijo in druga sredstva za tekoio obnovo,
urejanje in wdrZevanje komunalnih objekov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplatani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
ratun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROrNE OBVEZNOSTI

V

okviru lastnih virov

in

dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
ter preseZek prihodkov

neodpisano vrednost lastnih sredstev v viiini 2.619,35 EUR
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 4.160,69 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV
V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obdinskih proraiunov razvriia tudi KS Mlajtinci-Lukadevci, priznavajo v
skladu z radunovodskim natelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. tlena
Odredbe o merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razilenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nadelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 3t.72.2017 izkazuje v skladu z zgoral omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu2017.

1. Prihodki
je v letu 2017 realiziral prihodke v skupni viiini 1.714,88 EUR
Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obtinskega proraauna za
pokrivanje stroikov tekodega vzddevanja komunalnih objektov. Poleg transfernih
prihodkov je krajevna skupnost realizirala tudi nedavEne prihodke, kot so prispevki
obdanov za vzdrievanje vodovoda in porabo vode ter drugi nedavdni prihodki.
KS Mlajtinci-Lukadevci

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 3.297,82 EUR. Vse
odhodke je KS porabila za pokrivanje tekoaih odhodkov in sicer za pokrivanje
stroikov elektritne energue, porabe vode in drugih tekodih odhodkov

.

C/ RACUN FINANCIRANJA
KS sev koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplaail kreditov, zatoje
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZKAZ

RAEUNA FINANENIH TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finantnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKUUCEK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mo2no ugotoviti naslednje:
KS Mlajtinci-Lukatevci je v letu 20L7 z javnimi sredsfui gospodarila racionalno
in gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 4.160,69 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stroiki dela.

-

-
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Pripravil :
Danlel Beltran

LAJTINCI,
LUKA c EVC
1

(a

OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9225 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V
KRAJEVNI SKUPNOSTI MLAJTINCI.LUKAEEVCI OD 0I.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1 Prenos presezka iz leta 2016
2 Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
? Dobropis SPAR-vraiilo embalaZe
4 Prispevki obdanov za vodarino
5 Okrajna volilna komi sija - vradilo stro5kov volitev
SKUPAJ

5.737,63
1.500,00
10,88
48,00
156,00
7.452,51

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1 . Elektri6na energija
2. Stro5ki za va5ke igre
3. VzdrZevanje kurilnih naprav
4. Poraba vode in kanal6dina
5. Notarske storitve
6. Stroiki za izvedbo kresovanje
7. Bandni stroSki in UJP provizija
SKUPAJ

2.629,77
204,00
28,18
173,62
85,40
165,85
5,00
3.29r,82

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SALDO NA DAN 31.12.2017

4.160,69 EUR

rodilo pripravil
iel Beltran

OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranj6eva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Datum: 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORACUNA
086INE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
MLAJT|NCI - LUKAC EVC| OD O{.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE
1 . Prenos sredstev iz leta 2016
2. Sredstva za distilno akcijo 2017
3. Sredstva za starej5e ob6,ane 2017
4. Sredstva za funkcionalno deiavnost 2017
SKUPAJ

1.547,81
134,00
210,60
1.179,00
3.071,41

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Mlajtinci in Lukadevci (vzdrZevanje in
urejanje komunalnih objektov v naselju)
2. Stro5ki distilne akcije 2017
SKUPAJ

136,99 EUR
1.636,99 EUR

SALDO NA DAN 31.12,2017

1.434,42 EUR

1 500,00 EUR

Porodilo pripravil
niel Beltran
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KRA'EVNA SKUPNOST
MORAVSKE TOPLICE
Dolga ulica 63
9226 MORAVSKE TOPLICE
Davina 5t.314910608
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKUU.NEMU RAEUNU 2017
Poslovanje Krajevne skupnosti Moravske Toplice je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o ratunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi. Krajevna skupnost Moravske Toplice je pravna oseba in je neposrednl
uporabnik obdinskega proratuna Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Moravske Toplice. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem natrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porofilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 5.O95,24 EUR.
V letu 2017 je krajevna skupnost znaten del sredstev namenila za organizacijo raznih
prireditev v naselju (dan Zena, kresovanje, praznidni december) in porabi elektridne
energije v vaiko-gasilskem domu, porabo vode, odvoza odpadkov, stro5ke interneta.
Nekaj sredstev pa smo namenili tudi HK M.Toplice in 5D M.Toplice, nabavili zavese in
elektritne radiatorje za vaiko-gasilski dom ter krili stro5ke udeleibe na va5kih igrah

Obtine M.Toplice.
Izvedli smo tudi tistilno akcijo in ob kocu leta organizirali pogostitev za starej5e
obdane

.

Predsednica sveta KS Moravske toplice:
Cvetka Davidovski
A

d MORAVSKE
TOPLICE

<.d

tf

KRA'EVNA SKUPNOST
MORAVSKE TOPLICE
Dolga ulica 63
9226 MORAVSKE TOPLICE

POJASNILA

K

RAEUNOVODSKIM IZ:KAZOM
zA IETO 2017

Radunovodsko poroiilo Krajevne skupnosti Moravske Toplice kot drugega
proradunskega uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih
porodil za prora6un, proraiunske uporabnike in druge osebe javnega prava in
obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju

in

gibanju neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finandnih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
ratun finantnih terjatev in naloZb ter
raEun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Toiki 1 in 2 radunovodskega porodila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v totki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloib ter
pojasnila k ratunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raiunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem naErtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega

raduna

drZavnega in obiinskega proratuna ter metodologije za pripravo porotila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. tlenom
Zakona o rafunovodstvu pojasnjujemo:

A/

BITANCA STAN]A

V bllanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Moravske Toplice izkazuje
podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . Aktivna stran bilance
(sredstva) je uravnoteZena s pasivno stranjo (obveznosti do virov) in na dan
31.12.2077 znaia 31.380,47 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgoroina sredstva ter
- kratkorodna sredsWa in aktivne Easovne razmejitve.
Krajevna skupnost Moravske Toplice na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgorotnimi
sredstvi in sredsfui v upravljanju v viSini 24.557,39 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v
viSini 6.823,08 EUR .
Med dolgorotna sredstva in sredstvi v upravljanju je vkljutena neodpisana vrednost
nepremidnin , med katere spadajo: vaSki dom, mrliska veZica, postajaliSde in drugi
objekti, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 20.305,55 EUR ter

neodpisana vrednost opreme v vrednosti 4.251,84 EUR.
Med kratkoroEna sredsWa in aktivne tasovne razmejitve pa so razvr5dena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v vi5ini 5.222,36 EUR
Kratkorotne terjaile do kupcev na dan 31.12.2017 krajevna skupnost na
dan 31.12.2017 nima kratkorodnih terjatev do kupcev
V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
zapadlost in pladilo bo Sele
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
upo5teva nafelo denarnega toka.

-

-

v

2, OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne fasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgoroEne obveznosti

-

KS M.Toplice ima na dan 31.L2.2077 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
1.599,92 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorotno obveznost do
proraduna Obdine Moravske Toplice v viSini 2.651,15 EUR.

obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obtanov ob
koncu leta, sredswa za oiiseevalno akcuo in druga sredswa za tekoio obnovo,
urejanje in vzdrZevanje komunalnih objektov)'

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROiNE OBVEZNOSTI

V

okviru lastnih virov

in

dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost

neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 24.557,39 EUR ter presezek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v vi5ini 2.571,21 EUR'

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV
V skladu z zakonom o ra|unovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolotitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drlavnega in obEinskih proraiunov razvr5ia tudi KS Moravske Toplice, priznavajo v

i

skladu radunovodskim natelom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. dlena
odredbe o merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razilenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naielom denarnega toka.
Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.L2.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
je v letu 2017 realizirala prihodke v skupni vi5ini 5.095,24 EUR .
Znaten vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proraduna za
pokrivanje stroskov tekotega wdrZevanja komunalnjh objektov te.r nedavtni prihodki
za tekod-o porabo, kot so prostovoljni prispevki obtanov za mrli5ko veZico in drugi
KS Moravske Toplice

nedavEni prihodki.

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v visini 4.318,82

EUR. V letu

skupnost zagotavljala pokrivanje tekoEih odhodkov in sicer za
2077 je krajevna
-komunalnih
objektov, odvoza odpadkov, poraba vode, Stroske interneta
vzdrievanle
in druge tekote odhodke, nekaj sredstev pa je porabila za tekode transfere
neprofitnim organizacijam.

C/ RAEUN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

Dl rzKAz RAaUNA

FTNANCNIH TERJATEV

IN NAtOzB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorofnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vraEil.

E/ ZAKUUdEK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bllancam je
mo:no ugotoviti naslednje:
KS M.Toplice je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

-

-

koledarsko leto 2017

je

zakljutil

z

pozitivnim rezultatom

-

prese2kom

prihodkov nad odhodki v viSini 2.571,21 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena
sredsfua v naslednje obrafunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplaEil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018
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Pripravil :
Daniel Beltran
I

OBEINA M.TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
MORAVSKE TOPLICE
Datum: 12.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.'.12.2017

PRIHODKI
1. Prenos preseZka iz leta 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Obdina M.Toplice-sredstva za najlepie urejeno naselje v obdini
4. Ob6ina M.Toplice-darilni bon distilna akcia 2017
5. Prispevki od prireditev
6. Zavar.Triglav-izpla6ilo od5kodnine
7. Prispevki ob6anov za mrli5ko ve2ico
SKUPAJ

1.794,79 EUR
2.000,00 EUR
500,00 EUR
500,00 EUR
625,00 EUR
390,24 EUR
''t.080,00 EUR
6.890,03 EUR

ODHODKI
I . Odvoz odpadkov
2. lnternet
3. Stro5ki pri organizaciji prireditev
4. Pogostitev ob dnevu Zena
5. Poraba vode
6. Dotacija HK M.Toplice
7. Dotacija So ut.toplice
8. Stro6ki za va5ke igre
9. Provizija UJP in bandni stroSki
SKUPAJ

300,00
168,75
361,36
12,12
4.318,82

Saldo na dan 3'1.12.2017

2.571.21 EUR

82,76
554,92
1 060,10
1.264,90
513,9'1

1

I

Porodilo sestavil.
niel Beltran

uronevsre
TOPLICE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
MORAVSKE TOPLICE
Datum. 12.O2.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORACUNA OBCINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.0.t.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBCINE M.TOPLICE
1. Sredstva za el.energijo v va5kem domu
2. Sredstva za distilno akcijo 2017
3. Sredstva za zavese v va6kem domu
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
5. Sredstva za starej5e obdane za lelo 2017
6. Prenos sredstev iz lela 2016
SKUPAJ

1.806,22
144,00
127,84
3.398,00
862,20
1.298,57
7.636.83

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja M.Toplice (vzdr2evanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Darilni paketi za starejie obdane za leto 2016
3. Elektri6na energija - vaSki dom
4. Stroiki 6istilne akcije 2017
5. Zavese za vaiki dom
6. Nadomestila za opravljeno funkcijo v KS za leto 2016
SKUPAJ

EUR
EUR
EUR
EUR
855,72 EUR
4.985.68 EUR

Saldo na dan

2.651.15 EUR

31

.12.2017

1

MORAVSKE
TOPLICE

*

2 000,00 EUR

197,47
1.665,64
139,01
'127,84

Porodilo sestavil:
aniel Beltran

KRAJEVNA SKUPNOST
MOTVARJEVCI
Motvarjevci 58
9207 PROSENJAKOVCI
Davina 5t.:33538921
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJUdNEMU NAdUNU

ZOTZ

Poslovanje Krajevne skupnosti Motvarjevci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Motvarjevci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Motvarjevci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna

in

katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi
samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 886.00 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
kraj evne skupnosti in za kritj e raznih stro5kov, kotje ogrevanje vaSkega doma in
poraba elektridne energije. V letu 2017 smo znaten del sredstev namenili za
izgradnjo lesenega objekta na igriSdu v Motvarjevcih, nekaj sredstev pa smo
porabili tudi za tekode vzdrZevaile drugih komunalnih ob.jektov, stroske
interneta, odvoza odpadkov, porabo vode, pogostili smo starej5e obdane in
izvedli distilno akcijo.
Iz proradunskih sredstev Obiine M.Toplice za naselje Motvarjevci smo nabavili
klimatsko napravo za mrli5ko veZico in krili stro5ke adaptacije mrli5ke veZici, ki
bodo realizirani v letu 201 8.
Predsednica

s

Lidija
[iI0TVARJEVCI

Motvarjevci:

KRA'EVNA SKUPNOST
MOTVARJEVCI
MoWarjevci

9207 PROSENTAKOVCT

POJASNILA

K

RAEUNOVODSKIM IZKAZOM

ZALETO2OlT
Ratunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Motvarjevci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porotil za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

in

gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev
osnovnih sredstev ter

stanju

in

opredmetenih

stanju in gibanju dolgorodnih finantnih nalo2b in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
ratun finanfnih terjatev in naloZb ter
ratun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 raEunovodskega porotila se nanaiata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toEki 3 pa pojasnjujemo posamezne rafunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finanEnih terjatev in naloZb ter
pojasnila k raEunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega

raduna
drZavnega in obiinskega proratuna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. dlenom

Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

A/ BILANCA STANJA
V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Motvarjevci izkazuje podatke
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . Aktivna stran bilance ( sredstva )
je uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017
znasa 16.731,02 EUR.
1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorotna sredstva ter
- kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve.
Krajevna skupnost Motvarjevci na dan 3L.L2.2017 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi
in sredstvi v upravljanju v viSini 14.441,38 EUR ter kratkorotnimi sredsWi v viSini
2.289,64 EUR .

a sredsfua in sredstvi v u D ravlianiu je vkljutena neodpisana vrednost
nepremiinin , med katere spada va5ki dom in mrli5ka veZica, ki jo ima krajevna
skupnost v svoji lasti v vrednosti 12.804,93 EUR, ter neodpisana vrednost opreme ter
drobnega inventarja v vrednosti 1.636,45 EUR.
Med dolqo

Med kratkorotna sredsfua in aktivne dasovne razmejitve pa so razvrsaena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viEini 1.486,13 EUR

-

-

Vzpostavljene so
Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 37.12.2017
kratkoroine terjatve do kupcev v driavi v vi5ini 175,42 EUR
V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
uposteva nadelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroine obveznosti in pasivne dasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorodne obveznosti

-

KS Motvarjevci ima na dan 31.12.2017 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v
viSini 627,09 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete
raEune, ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu
januarju 2018. Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorofno
obveznost do proraEuna Obdine Moravske Toplice v viSini 476,10 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejslh obfanov ob
koncu leta, sredsWa za oei5aevalno akcijo in druga sredstva za tekoio obnovo,
urejanje in vzdrZevanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaiane prihodke- to so prihodki vezani
na terjaileno stran bilance in se ti nepladani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
raiun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTT

V

okviru lastnih virov

in

dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini L4.44L,38 EUR ter presezek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 1.010,03 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o ratunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagl Uredbe o dolotitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obtinskih prorafunov razvrSta tudi KS MoWarjevci, priznavajo v skladu
z radunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po doloibi 16. tlena Odredbe o
merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nafelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.2077 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
KS Motvarjevci je

v letu 2017 realiztala prihodke v skupni visini 886,00 EUR .
Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proraauna za
pokrivanje stroikov tekoiega vzdrZevanja komunalnih objektov ter drugi nedavfni
prihodki.

2. Odhodki

V letu 2017 je
odhodke je

krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 724,03 EUR. Vse
porabila
za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za pokrivanje
KS

stroSkov elektridne energije, porabe vode in odvoza odpadkov

.

C/ RAEUN FTNANCIRANJA
se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

KS

DI IZKAZ RAEUNA FINANENIH

TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje
dolgorotnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKL,UeEKI
Iz vseh navedenih podatkov in razkrit'rj iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:
KS Motvarjevci je v letu 2017 z javnimi sredsUi gospodarila racionalno in

-

gospodarno

koledarsko leto 2017 je KS zakljudila z pozitivnim rezultatom- preseikom
prihodkov nad odhodki v viSini 1.010,03 EUR, ki se prenaSa v naslednje
obraEunsko obdobje .
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
niel Beltran
MOIJARJ[VCI

OBEINA MoRAVSKE ToPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
MOTVARJEVCI

Datum: 05.02.20'18

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI
MOTVARJEVCT ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 00 31.12.2017

PRIHODKI
1. Prenos preseZka iz leta 2016
2. Okrajna volilna komisija - vradilo stroSkov volitev
3. Reformatorska krS6anska cerkev-sofinanc. nabave plina za ogrevanje
4. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno d ejavnost
SKUPAJ

848,06 EUR
156,00 EUR
330,00 EUR
400,00 EUR
1.734,06 EUR

ODHODKI
1. Odvoz odpadkov
2. Poraba vode
3. Elektridna energra - mladinski dom in KUD
4. Ptovizija UJP in banini stroSki
SKUPAJ

44,62 EUR
'185,47 EUR
489,69 EUR
4,25 EUR
724,03 EUR

Saldo na dan 31.12.2017

010 03 EUR

Poro6ilo sestavil
niel Beltran

I
MOlVAR]EVC

Stran

1

OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
MOWARJEVCI

Datum: 05.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBCINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI IZ PRORAEUNA 086INE M.TOPLICE
1 . Prenos sredstev iz leta 2016
2. Sredstva za porabo plina za ogrevanje vaSki dom
3. Sredstva za distilno akcijo 2017
4. Sredstva za starejSe obdane za leto 2017
5. Sredstva za stroske interneta
6. Sredstva za leseni objekt na igri5du Motvarjevci
7. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
SKUPAJ

436,53
858,62
60,00
163,80
424,64
1.020,20
788,00
3.75't.79

ODHODKI
I . lzgradnja lesenega objekta na igriSdu v Motvarjevcih
2. Pogostitev starejSih ob6anov za leto 2016
3. Stro6ki 6istilne akcije 2017
4. Elektridna energija - mladinski dom in KUD
5. Poraba plina za ogrevanje
6. Stroski interneta
7. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Motvarjevci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
SKUPAJ

Saldo na dan 31-12.2017

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

'1.020,20 EUR
288,44 EUR
49,52 EUR
387,30 EUR
765,54 EUR
364,69 EUR
400,00 EUR

3.275.69 EUR

476,10 EUR

A
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Porodilo sestavil
Daniel Beltran

KRAJEVNA SKUPNOST
NORSINCI
Nor5inci 3b
922I MARTJANCI
Davina 3t.:22453792
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJU.NEMU RA.UNU 2017
Poslovanje Krajevne skupnosti Nor5inci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Nor5inci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz'zakoniti
zastopnik kraj evne skupnosti je predsednik sveta KS Nor5inci. Poslovanje vodi
po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.
V letu 2017 je krajevna skupnost rcaliziralaprihodke v vi5ini 2.852.71 EUR.
V letu 2017 je krajevna skupnost znaten del sredstev namenila za stro5ke
elektridne energije, odvozaodpadkov, porabo vode, stroSke distilne akcije in
stro5ke udeleZbe na va5kih igrah, nekaj sredstev smo namenili za ureditev
ruskega keglji5da in nabavi novoletne razsvetljave, ob koncu leta pa smo
pogostili tudi starejSe obdane.

Predsednik sve
To
A

J

ruonSrucr

orslncl:

rt

KRAIEVNA SKUPNOST
NORSINCI
Nor5inci 3b
9221MARTJANCI

POJASNITA

K

RAEUNOVODSKIM IZK,f,:OM
ZALETO 2OI7

Raiunovodsko poroEilo Krajevne skupnosti Nor5inci kot drugega proratunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proratun, proraiunske uporabnike in druge osebejavnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgorofnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorodnih finandnih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
radun finaninih terjatev in naloZb ter
rafun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.
Todki 1 in 2 raiunovodskega porodila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finandnih terjatev in nalo2b ter
pojasnila k radunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raiunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raiunovodstvu, pravilnik o razflenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem natrtu za
proradun, proraEunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naiinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega ratuna
drZavnega in obtinskega proratuna ter metodologue za pripravo porotila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. Elenom
Zakona o ratunovodswu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STAN'A

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Nor5inci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 37.17.2077 znaSa
66.855,37 EUR.
1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta

:

- dolgorotna sredstva ter
- kratkorodna sredswa in aktivne dasovne razmejitve.
Krajevna skupnost Nor5inci na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v viSini 59.152,66 EUR ter kratkoroinimi sredstvi v viSini
7.702,7L EUR,
Med doloorofna sredstva in sredstvi v u D f avlianiu je vkljudena vrednost zemljiSd v
lasti KS v viSini 56,00 EUR in neodpisana vrednost nepremitnin, med katere spada
va5ki dom in mrliSka veZica, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti
58.841,99 EUR ter neodpisana vrednost opreme v vrednosti 254,67 EUR.
Med kratkorodna sredstva in aktivne iasovne razmejitve pa so razvr5dena:
denarna sredsWa pri bankah na dan 31.12.2017 vvi5ini 6.277,60 EUR

-

-

Vzpostavljene so
Kratkorotne terjatve do kupcev na dan 37.12.2017
vi5ini
EUR.
Terjatve do
kupcev
v
drZavi
v
574,04
kratkorotne terjaNe do
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do obdanov s plafilom obveznosti
vzdrtevanja komunalnih objektov v KS, kotje vodarina.

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pla6ilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplafani odhodki in obremenili stroski. Tu se
upoSteva natelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorofne obveznosti in pasivne tasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorotne obveznosti

-

KS Norsinci ima na dan 37.12.2017 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v visini
850,62 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nanaiajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.

Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorofno obveznost do
proraduna Obtine Moravske Toplice v vi5ini 1.467,01 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraeuna (t.j. sredswa za funkcionalna
dejavnost KS, sredsWa za pogostitev starej5ih obtanov ob koncu leta, sredswa za
odi5ievalno akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaiane prihodke- to so prihodki vezani
na terjafueno stran bilance in se ti neplatani prihodki zmanj5ujejo z nakazilom na
ratun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in

dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
ter preseiek prihodkov

neodpisano vrednost lastnih sredstev v viiini 59.152,66 EUR
nad odhodki na dan 31.12.2017 v vi5ini 4.810,59 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV
V skladu z zakonom o ratunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obtinskih proradunov razvr5da tudi KS Noriinci, priznavajo v skladu z
ratunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po doloibi 16. tlena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razilenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.20t7 izkazuje v skladu z zgoral omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
KS Noriinci je

v letu 2017 realizirala prihodke v skupni viSini 2.852,71 EUR.
Glavni vir sredstev KS so 5e zmeraj nedavdni prihodki, kot so prispevki obtanov za
vodarino in mrli5ko veZico. KS je realizirala tudi druge nedavEne prihodke in sicer iz
naslova vratila sredstev za el.energijo. Poleg nedav[nih prihodkov je KS realizirala 5e
transferne prihodke iz obiinskega proraduna za pokrivanje stroikov tekodega
vzdrievanja komunalnih objektov

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 1.314,64 EUR. VeEino
odhodkov je KS Nor5inci porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za
pokrivanje stroSkov elektritne energije, odvoza odpadkov, porabo vode in druge
teko6e odhodke. Nekaj sredstev pa smo porabili za nakup drobnega inventarja.

C/ RACUN FINANCIRAN]A
KS sev koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZKAZ

RAEUNA FINANENTH TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudl izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgoroinih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vrafil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

-

KS Nor5inci

je v letu 2017 z javnimi sredsUi gospodarila

racionalno in
gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 4.810,59 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obraaunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran
1

NoRilNc

KRAJEVNA SKUPNOST
NORSTNCt

Datum: 29.01.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 0'1.01.20'17 Do 3',1.12.2017

PRIHODKI
1. Prispevki ob6anov:
- za vodarino
- za mrlisko vezico (namesto cvetja)
2 Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3 Vraiilo sredstev za el.energijo - vodovod
4 Saubermacher - dotacija
( Prenos prese:ka iz lela 2016
SKUPAJ

72,48 EUR
656,00 EUR
1 000,00 EUR
974,23 EUR
150,00 EUR
3.272,52EUR
6.125,23 EUR

ODHOD KI
1 . Elektridna energija - vodovod
2. Clanarina - domena za spletno stran
3. Odvoz odpadkov
4. Poraba vode
5. Razni material za ureditev ruskega keglji56a
6. Stro5ki za va5ke i$e 2017
7. UJP provizija
8. Pla6ilo bandne provizije
SKUPAJ

499,57 EUR
30,OO EUR
147,O2EUR
105,41 EUR
68,08 EUR
459,70 EUR
3,15 EUR
1,71 EUR
1.314,64 EUR

SALDO TEKOEEGA LETA NA DAN 31.12.2017

4.8't0,59 EUR

POROEILO SESTAVIL
NIEL BELTRAN
NORiINCI

Stran

1

?2..--

OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
NORSTNCt

Datum: 29.0'1 .2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.20'17 DO 31.12.2017

pRrHoDKr rz PRoRACUNA OBcINE M.TOP!!CE
1. Prenos sredstev iz lela 2016
2. Sredstva za elektridno energijo-VGD
3. Sredstva za distilno akcijo 2017
4. Sredstva za starej5e obeane 2017
5. Sredstva za funkcionalno deiavnost 2017
SKUPAJ

1 617,51 EUR

597,49
158,00
241,80
1.220,00
3.834,80

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

OD HODKI
1 . Stro5ki 6istilne akcije 2017
2. Elektridna energija va5ko-gasilski dom
3. Pogostitev dlanov sveta KS 2017
4. Pogostitev starejsih obdanov - leto 2016
5. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Norsinci (vzdrzevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
SKUPAJ

2.367.79 EUR

Saldo na dan 3'1.12.2017

1.467.0't EUR

240,77 EUR
569,1 1 EUR
185,91 EUR
372,00 EUR
1.000,00 EUR

5

NORSINCI

Porodilo sestavil
Daniel Beltran

l

KRAJEVNA SKUPNOST
PORDASINCI
Pordalinci l0
9207 PROSENJAKOVCI
DavIna 5t.: 88864251

Datum: 28.02.2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJU.NEMU RA.UNU 2017
Poslovanje Krajevne skupnosti Porda5inci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Pordaiinci je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Porda5inci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 1.196.00 EUR.
Sredstva, ki so na raiunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije
in poraba vode v vaSko-gasilskem domu ter odvoz nagrobnih sved iz
pokopaliSia. Nabavili smo tudi klopi za mrliSko veZico in razni gradbeni
material zaurejanje komunalnih objektov. Krajevna skupnostje izvedla tudi
distilno akcijo, ob koncu leta pa smo organizirali pogostitev starejSih obdanov v
naSem naselju.

Predsednik sveta KS Porda5inci:
Bojan SuStek
s
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KRA'EVNA SKUPNOST
PORDAsINCI
Porda5inci 1O
9207 PROSENJAKOVCI

POJASNILA

K

RACUNOVODSKIM IZKAZOM

ZALETO2OIT
RaEunovodsko poroiilo Krajevne skupnosti Porda5inci kot drugega proraaunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
prorafun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev

in

opredmetenih

osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finanfnih naloib in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
ra6un finantnih terjatev in naloZb ter
raiun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

1in 2 radunovodskega porotila se nana5ata na izpolnitev.predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako

ToEki

pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finaninih terjatev in naloZb ter
pojasnila k rafunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju rafunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raaunovodsWu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nattu za
proradun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega ratuna

driavnega in obdinskega proratuna ter metodologije za pripravo porotila o dose|enih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraauna in 21. ilenom
Zakona o radunovodsWu pojasnjujemo:

A/ BILANCA STANJA
bitanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Porda5inci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
6.338,12 EUR.

v

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva ter
- kratkoroina sredstva in aktivne tasovne razmejitve.

Krajevna skupnost PordaSinci na dan 3t.72.2017 ne razpolaga z dolgorotnimi
sredstvi in sredstvi v upravljanju, temvet razpolaga samo z kratkorodnimi sredsfui v
viSini 6.338,12 EUR .
Med kratkorotna sredsWa in aktivne tasovne razmejitve pa so razvr5fena:
denarna sredswa pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 6.042,00 EUR

-

-

-

Vzpostavljene so
Kratkoroine terjawe do kupcev na dan 37.12.20L7
kratkoroEne terjawe do kupcev v drzavi v viiini 24,58 EUR. Terjatve do kupcev
so vzpostavljene, kot terjatve za vraiilo sredstev za el.energijo na podlagi
izstavljenih dobropisov

V okviru neplaianih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraiuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaiilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
upoSteva natelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne Easovne razmejiWe ter
lastne vire in dolgorotne obveznosti

-

KS Porda5inci ima na dan 31.12.2017 kratkoroEnih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini

271,14EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
prorifuna Obdine Moravske Toplice v viSini 1.136,35 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obtanov ob koncu leta, sredstva za
oiiStevalno akcijo in druga sredswa za tekoto obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodkl vezani
na ierjatveno stran bilance in se ti nepla|ani prihodki zmanj5ujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI
V okviru lastnih virov in dolgoroinih obveznosti izkazuje krajevna skupnost preseZek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 4.905,65 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proradunov razvr5da tudi KS Porda5inci, priznavajo v skladu z
radunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. tlena Odredbe o
merjenju in razElenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naaelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.72.20L7 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
KS Pordaiinci je

v letu 20t7 realiziral prihodke v skupni viSini 1.196,00 EUR.
Znatni vir sredstev KS so nedavtni prihodki, kot so prispevki obeanov za mrliSko
veZico in drugi nedavtni prihodki. Poleg nedavtnih prihodkov je krajevna skupnost
realizirala transferne prihodke in sicer iz obdinskega proratuna za pokrivanje stro5kov
tekodega vzdrZevanja komunalnih objektov.

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 889,71 EUR. Vedino
odhodkov je KS porabila za pokrivanje tekofih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov porabe elektridne energije, odvoza odpadkov iz pokopaliSia, porabe vode in
drugih tekoiih odhodkov.

C/ RAEUN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolieval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINANENIH TERJATEV IN

NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finantnih terjatev in nalozb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorofnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleie, s tem pa tudi ne more
dobiti vratil.

E/ ZAKUUCEK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:
KS Porda5inci je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in

-

-

gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 4.905,65 EUR, ki se prenaia kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018
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Pripravil :
Daniel Beltran

OBCINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjceva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum. 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| PORDAS|NC| OD 1.1.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1 . Prenos presezka iz lela 2016
2. Prispevki obdanov za mrlisko vezico-namesto cvetja
3. Okrajna volilna komisija - vradilo stro3kov volitev
4. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
SKUPAJ

ODHODKI
1. Elektridna energija
2. Odvoz nagrobnih svei
3. Gradbeni material za urejan.,e komunalnih objektov
4. Razni material (zemlja,roZe,korita) za ureditev okolice vaskega doma
5. Pladilo storitev UJP in bandni stro5ki
6. Poraba vode VGD
SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.I2.2017

4.599,36
540,00
156,00
s00,00
5.795,36

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

175,76
90,44
327,78
183,59
3,80
108,34
889,71

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

4.905,65 EUR

Poro6ilo pripravil
Daniel Beltran
POBDASINCI

1

OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORA'UNA
OBCINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
PORDAS|NCI OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHOpKt tz pRoRAcuNA OBCINE M.TOpLtCE
1 . Prenos sredstev iz lela 2016
2. Sredstva za distilno akcijo 2017
3. Sredstva za starej5e obLane 2O17
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
SKUPAJ

1.478.22EUR
14,00 EUR
46,80 EUR
225,00 EUR
1.764,02 EUR

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Porda5inci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Darilni paketi za starej5e obdane za leto 2016
3. Stro5ki distilne akciie 2017
SKUPAJ

500,00 EUR

66,59 EUR
61,08 EUR
627,67 EUR

SALDO NA DAN 3I.12.2017

1.136,35 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran
POBDASINCI

1

KRAJEVNA SKUPNOST
PROSENJAKOVCI
Prosenjakovci 96
9207 PROSENJAKOVCI
Davina 5t.:92397085
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RA.UNU 2017
Poslovanje Kraj evne skupnosti Prosenjakovci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstuu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Prosenjakovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Prosenjakovci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna

in

katerega sprejema obdinski svet.

Ob koncu poslovnega leta sestavi

samostojno radunovodsko poroEilo, katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2017 je kraj evna skupnost realizirala p rihodke v vi5ini 5.307,00 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kride raznih stro5kov. Vedino sredstev smo namenili za
gradbena dela pri kapelici in tekode vzdrZevanle komunalnih objektov, kjer smo
krili stro5ke elektridne energije, telefona, stro5ke vzdrtevaile pokopali5da in
mrliSke veZice ter va5kega doma, stroSke popravila va5kega vodovoda, odvoz
odpadkov, porabe vode, stroSke va5kih iger. Nabavili smo tudi reflektor pri
kapelici in omarice za va5ki dom, izvedli distilno akcijo, pogostili pa smo tudi
starej5e obdane.

Predsednik sveta KS Prosenjakovci:
Stefan Kovad
s

\1PROSENJAKO!CI

a

KRA'EVNA SKUPNOST
PROSENJAKOVCI
Prosenjakovci 96
9207 PROSENJAKOVCI

POJASNILA

K

RAEUNOVODSKIM IZ;KAZOM
ZALETO 2OL7

Raiunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Prosenjakovci kot drugega proratunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroEil za
pioradun, proraEunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

in

giOanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finantnih nalo2b in posojil

stanju

in

opredmetenih

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
radun flnandnih terjatev in naloZb ter
ratun financiranja
3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 raiunovodskega porodila se nanaiata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih' Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloZb ter
pojasnila k raEunu financiranja.

-

je
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se
uporabfai zakon o ratunovodstvu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in

obnoOfou pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem naErtu za
proradun, proraEunske uporabnike in druge osebe.javnega prava ter navodilo o
nadlnu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega ratuna
drzavnega in obdinskega proraiuna ter metodologije za pripravo porodila o dosezenih
ciljih in-rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21' tlenom
Zakona o radunovodsWu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.20L7 Krajevna skupnost Prosenjakovci izkazuje podatke
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva )
je uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2077
znaia 75.375,42 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta

:

- dolgorotna sredstva ter
- kratkorotna sredswa in aktivne dasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Prosenjakovci na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgoroanimi
sredstvi in sredsWi v upravljanju v vi5ini 70.012,31 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v
vi5ini 5.363,11 EUR.
Med dolqorotna s redstva in sredstvi v uoravlianiu je vkljudena vrednost zemljiSd v
lasti KS v viSini 13.850,39 EUR ter neodpisana vrednost nepremidnin, med katere
spadajo: vaski domovi, mrliSke veZice in drugi objekti, ki jih ima krajevna skupnost v
svoji lasti v vrednosti 55.634,39 EUR, ter neodpisana vrednost opreme v vrednosti
527,53 EUR.
Med kratkoroina sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razvr5dena:
denarna sredswa pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 2.756,36 EUR

-

-

Vzpostavljene so
Kratkorodne terjawe do kupcev na dan 31.12.2077
kratkoroine terjaUe do kupcev v drZavi v viiini 1.343,85 EUR. Terjatve do
kupcev so wpostavljene kot terjatve do obfanov s pladilom obveznosti
wdrZevanja komunalnih objeKov v KS kot so pokopali5ta, ter zaradunana in
nepladana najemnina za poslovne prostore oddane v najem v va5kih domovih
za potrebe trgovin. Opravili pa so se tudi odpisi in uskladiNe starih zapadlih
terjatev v skupni vrednosti 50,00 EUR. To so teriatve za vzdrievanje
pokopali5da in drugih komunalnih objektov, ki nimajo pravne osnove za sodno
izterjavo oz, bi stroSki izterjave predstavljali vetjo breme za KS, kot je sama
terjatev, zato so navedene terjatve odpisane v breme neplaianih prihodkov.

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaiilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplatani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
upoSteva naEelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroine obveznosti in pasivne tasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorodne obveznosti

-

KS Prosenjakovci ima na dan 31.12.2012 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v
vi5ini 1.261,75 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete
ratune, ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu
januarju 2018. Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno
obveznost do proraduna Obdine Moravske Toplice v vi5ini 976,33 EUR. Obveznost je

naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredswa za
funkcionalna dejavnost KS, sredsWa za pogostitev starej5ih obtanov ob koncu leta,
sredsUa za otisdevalno akcijo in druga sredsWa za tekodo obnovo, urejanje in
nastala

iz

vzdrZevanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaaane prihodke- to so prihodki vezani
na terjaWeno stran bilance in se ti neplafani prihodki zmanjiujejo z nakazilom na
raiun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in

dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 70.012,31 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 1.780,03 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o raaunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolotiNi posrednih in neposrednih uporabnikov
dr2avnega in obtinskih proraaunov razvrSda tudi KS Prosenjakovci, priznavajo v
skladu z raiunovodskim natelom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. tlena
Odredbe o merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naielom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31..L2.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
KS Prosenjakovci je v letu 2017 realizirala prihodke v skupnl viSini 5.307,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so 5e zmeraj nedavdni prihodki, kamor se razvr5tajo prihodki
od najemnin, prostovoljni prispevki za mrli5ko veZico in vzdrZevanje pokopaliSda.
Poleg nedavtnih prihodkov je krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in

sicer

iz

obdinskega proraiuna

komunalnih objektov.

za

pokrivanje stroikov tekodega vzdrZevanja

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vt!;ini 4.724,97 EUR. Vedino
odhodkov je krajevna skupnost zagotavljala za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer
za rzdrZevanje vaSko-gasilskega doma, pokopali5ea, mrliSke veZice, pokrivanje
stro5kov elektridne energije, odvoza odpadkov, porabo vode in druge tekofe
odhodke.

C/ RAEUN FINANCTRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

DI IZKAZRI.UNA FINANENIH TERJATEV IN

NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloib ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKLIUCEK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:
KS Prosenjakovci je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 1.780,03 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stroSki dela.

-

V Moravskih Toplicah, februar 2018

,]

PROSENJAKOVCI

Pripravil :
aniel Beltran

OBcINA
MORAVSKE TOPLICE
KranjEeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Datum: 14.02.2018
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
V KRAJEVNI SKUPNOSTI PROSENJAKOVCI OD 1.1.2017 DO 31.12.20,17
PRIHODKI
1. Praspevki obdanov za:
- vzdr2evanje pokopaliSda
- vodarina
2. Okrajna volilna komisija - vradilo stroSkov volitev
3. Prihodki od najemnin
4. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
5. Prenos presezka iz leta 2016
SKUPAJ

1.500,00
985,00
156,00
2. 166,00
500,00
1 . 198,00
6.505,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1 . Elektridna energija
2. Odvoz odpadkov
3. PisarniSki material
4. StroSki telefona
5. Poraba vode
6. e i5denje kurilnih naprav
7. Stro5ki za va5ke igre
8. Popravilo vaskega vodovoda
Pladilo storitev UJP in bandni stro5ki
SKUPAJ

2.321,52
586,49
101,72
376,81
464,41
151 ,28
281,45
427,73
13 56
4.724,97

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SALDO NA DAN 3'I.12.2017

1.780,03 EUR

L

EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

,,L
PROS EN ]AKOVC

Stran

1

lk

OBCINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 14.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORA'UNA
OBEINE MoRAVSKE ToPLICE V KRAJEVNI sKUPNoSTI
PROSENJAKOVCT OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI IZ PR ORA cuNn oeitNe M.ToPLtcE
1 . Sredstva za distilno akcijo 2017
2. Sredstva za starejse obdane za lelo 2017
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
4. Sredstva za vzdievanje vaSkega doma rn mrliSke veZice
5. Sredstva za gradbena dela pri kapelici
6. Sredstva za vzdraevanje pokopalisda
7. Prenos sredstev iz leta 2016
SKUPAJ

84,00
226,20
815,00
1.237,05
2.500,00
1.728,14
934 54
7.524,93

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkctonalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Prosenjakovci (vzdr2evanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Pogostitev starejSih obdanov za leto 2016
3. Darilni paketi za starejSe ob6ane za leto 2016
4. Pogostitev clanov sveta KS
5. Stro6ki vzdr2evanja va5kega doma in mrliske veZice
6. Gradbena dela pri kapelici
7. Stro5ki za vzdrlevanje pokopali5aa
8. Stro5ki distilne akcije za leto 2017
SKUPAJ

SALDO NA DAN 3,I.12.2017

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

500,00 EUR

198,93 EUR
71,74 EUR
69,00 EUR
'1.237,05 EUR
2.s00,00 EUR
1.728,14 EUR
243,74 EUR
6.s48,60 EUR

976,33 EUR

N
1

Irnostltlxovct

Stran

1

Porodilo pripravil
aniel Beltran

KRAJEVNA SKUPNOST
RATKOVCI
Ratkovci 20A
9207 PROSENJAKOVCI
Davina 5t.:82520879

Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROEILO K ZAKLJUdNEMU RA.UNU 2017
Poslovanje Krajevne skupnosti Ratkovci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Ratkovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakofliti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Ratkovci. Poslovanje vodi
po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obiinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porodilo, katerega sestavni delje poslovno porodilo.
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 700.00 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
kraj evne skupnosti in za kritj e raznih stro5kov, kot so stroiki na va5kih igrah,
stro5ki kresovanja in delovne akcije v naselju ter notarske storitve. V letu 2017
smo tudi kili stro5ke urejanja parkiri5da pri pokopali5du, nabavili nekaj
drobnega inventarja, izvedli distilno akcijo ter ob koncu leta pogostili starejSe
obdane v naSem naseliu.

Predsed

D

eta KS Ratkovci:
KodiS

KRAIEVNA SKUPNOST
RATKOVCI

Ratkovci 2ola
9207 PROSEN'AKOVCI
POJASNILA

K

RACUNOVODSKIM IZKAZOM
ZALETO 2OL7

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Ratkovci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proratun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju

in

gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev

in

opredmetenih

osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finanfnih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
radun finandnih terjatev in naloib ter
radun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 raiunovodskega porodila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finanEnih terjatev in naloZb ter
pojasnila k ratunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju rafunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega ratuna
drZavnega in obdinskega proratuna ter metodologije za pripravo porofila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

A/

BITANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Ratkovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . AKivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteiena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
28.051,16 EUR.

1. SREDSTVA
V okviru sredstev so zajeta

:

- dolgorotna sredstva ter
- kratkoroina sredstva in aKivne fasovne razmejifue.
Krajevna skupnost Ratkovci na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgoroinimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v vi5ini 27.267,25 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v vi5ini
783,91 EUR.
Med dolqorotna sredstva in sredsUi v uoravlianiu je vkljudena vrednost zemlji5d v
lasti KS v vi5ini 3.333,11 EUR ter neodpisana vrednost nepremidnin, med katere
spadajo: va5ki dom, mrliSka veZica, vaSki zvonik, avtobusna fakalnica in drugi
objekti, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 23.863,52 EUR, ter
neodpisana vrednost opreme v vrednosti 70,62 EUR.
Med kratkoroina sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razurSiena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 515,11 EUR

-

-

Vzpostavljene so
Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31.12.2017
kupcev
v
v
vi5ini
140,00
EUR.
Terjatve do
drZavi
kratkoroine terjatve do
kupcev so vzpostavuene kot tedatve do obdanov s plaEilom obveznosti
wdrievanja komunalnih objektov v KS, kot so pokopali5ta.
V okviru neplaianih odhodkov so evidentirane neplaEane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaiilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroEki. Tu se
upo5teva nadelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne dasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorofne obveznosti

-

KS Ratkovci ima na dan 31.12.2017 kratkorofnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
128,80 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.

Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna Obdine Moravske Toplice v viSini 236,04 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz prorafuna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredsWa za pogostitev starejSih obdanov ob
koncu leta, sredsfua za oEi5devalno akcuo in druga sredswa za tekoao obnovo,
urejanje in vzd rZevanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaaane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplafani prihodki zmanj5ujejo z nakazilom na
raEun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in

dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 27.267,25 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 279,07 EUR

BI IZKAZ PRIHODKOV IN

ODHODKOV

-

.

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o rafunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obtlnskih proradunov razvrSia tudi KS Ratkovci, priznavajo v skladu z
raEunovodskim natelom denarnega toka, to pa po doloibi 16. tlena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.L2.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
KS Ratkovci je v letu 2017 realizirala prihodke v skupni vi5ini 700,00 EUR.

Edini vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obtinskega proraauna
pokrivanje stroSkov tekodega wdrZevanja komunal nih objektov.

za

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 1.163,49 EUR. Vse
odhodke je krajevna skupnost zagotavljala za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za
tekote vzdrZevanje komunalnih objektov in drugih tekotih ter operativnih odhodkov.

C/ RAEUN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplaail kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

DI

TZKAZ

MCUNN FINANENIH TERJATEV tN NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finantnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje
dolgoroinih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vratil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:
KS Ratkovci je v letu 20t7

-

gospodarno

-

obradunsko obdobje
KS nima zaposlenih, zato
stroSki dela.

z javnimi sredstui gospodarila racionalno in

koledarsko leto 20L7 je zakljudila s pozitivnim rezultatom- preseZkom
prihodkov nad odhodki v viSini 279,07 EUR, ki se prenaia v naslednje

v letu 2017 tudi ni imela nobenih

izpladil v zvezi s
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RAlKOVCI

Pripravil :
niel Beltran
I

OBcINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
RATKOVCI

Datum: 14.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 0r.01.2017 00 31.12.20'.17

PRIHODKI
1. Prenos preseZka iz lela 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
SKUPAJ

742,56 EUR
700,00 EUR
1.442,56 EUR

ODHODKI
'l . Urejanje parkiri5da pri pokopali5du
2. Notarske storitve
3. Razno blago za delovno akcijo in pogostitev
4. Razno blago za kresovanje
5. StroSki na vaikih igrah
6. Pladilo UJP provizije
SKUPAJ

549,00
103,29
98,90
88,38
323,42
0,50
1.163,49

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

279.07 EUR

Saldo na dan 31.12.201.7

Porodilo sestavil
Daniel Beltran
RAlKO!C\

Stran

1

\

OBEINA MoRAvSKE ToPLIcE
KRAJEVNA SKUPNOST
RATKOVCI

Datum: 14.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 DO 31.'12.2017

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.T OPLIC E
1
Prenos sredstev iz leta 2016
2 Sredstva za distilno akcijo 2017
J Sredstva za starejse obdane za leto 2017
4 Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016
SKUPAJ

739,67
72,00
70,20
243,00
1.124.87

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno de.lavnost
za lastne potrebe naselja Ratkovci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Pogostitev starej5ih obdanov za leto 2016
3. StroSki 6istilne akciie 2017
SKUPAJ

109,80 EUR
79,03 EUR
888,83 EUR

Saldo na dan 31.'12.2017

236,04 EUR

700,00 EUR

Poro6ilo sestavil
Daniel Beltran

(L
RN(c"

Stran

'l
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KRAJEVNA SKUPNOST
SEBEBORCI
Sebeborci 45

922I MARTJANCI
Davina 5t.:52230805
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJUdNEMU NAdUXU

ZOTZ

Poslovanje Krajevne skupnosti Sebeborci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Sebeborci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Sebeborci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna

in

katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi
samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 4.086.89 EUR.
V letu 2017je krajevna skupnost porabila sredstva za povedanje modi el.energije
na nogometnem igri5du, za razna vzdrlevalr:,a dela v vaSkem domu, porabo
elektridne energije, nekaj sredstev pa smo namenili druStlu, ki detuje v naselju,
nabavili drog za zastave na pokopaliSdu, krili pa smo tudi stro5ke udeleZbe na
vaSkih igrah.

Ob koncu leta smo pogostili starej5e obdane in obdarili otroke ter organizirali
distilno akcijo.

Predsednica sveta KS Sebeborci:
Majda
drejek

+

KRA'EVNA SKUPNOST
SEBEBORCI
Sebeborci 45
9221 MARTJANCI

POJASNILA

K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2017

Ratunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Sebeborci kot drugega proraiunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proratun, proraiunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju

in

gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev

in

opredmetenih

osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorodnih finandnih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
radun finaninih terjatev in naloZb ter
raaun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.
Toaki 1 in 2 raEunovodskega porotila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v totki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
pojasnila k radunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nafrtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naainu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega

raduna

dr2avnega in obEinskega proraduna ter metodologije za pripravo porotila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. tlenom
Zakona o ratunovodstvu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Sebeborci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njlhovih virov . Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 3l 't2.2017 znaia
59.915,04 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta

:

- dolgorotna sredstva ter
- kratkoroina sredswa in aKivne tasovne razmejiwe.
Krajevna skupnost Sebeborci na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgorotnimi sredstvi in
sredswi v upravljanju v viSini 4B.l77,lO EUR ter kratkoroinimi sredstvi v viiini

tt.737,94 EUR

.

Med dol rocna sredstva in sredstvi v uo vlianiu je vkljulena neodpisana vrednost
nepremidnin , med katere spadajo: vaski dom, mrliSka ve2ica, avtobusna takalnica,
ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 46'311,98 EUR ter n eodpisana
vrednost opreme v vrednosti 1.865,12 EUR'
Med kratkorodna sredstva in aktivne iasovne razmejitve pa so razvrsdena:
denarna sredsWa pri bankah na dan 31.12.2017 v vi5ini 8.743,74 EUR

-

-

-

Vzpostavljene so
Kratkoroine terjaWe do kupcev na dan 31.12.2017
kratkorodne terjatve do kupcev v dr2avi v vi5ini 572,25 EUR. Terjatve do
kupcev so \rzpostavljene kot terjatve do pravnih oseb, kjer je zaradunana in
neplaEana najemnina za poslovne prostore oddana v najem v vaskem domu
za potrebe trgovine .
V okviru neplaianih odhodkov so evidentirane neplaEane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraEuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaiilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplatani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
uposteva naaelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTT

DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorotne obveznosti in pasivne dasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorodne obveznosti

-

ima na dan 31.L2.20t7 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
2.421,40 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete raiune,
ki se nanaiajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorotno obveznost do
proratuna obtine Moravske Toplice v vi5ini 2.630,28 EUR. Obveznost je nastala iz
KS Sebeborci

naslova namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j. sredswa za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obtanov ob koncu leta, sredsWa za
oiisdevalno akcijo in druga sredstva za tekoio obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplafane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplaiani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
ratun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRT IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in

dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 48.177,10 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v vi5ini 6.113,46 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaiwi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obdinskih proraiunov razvrSta tudi KS Sebeborci, priznavajo v skladu z
radunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po doloibi 16. tlena Odredbe o
merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naielom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 37.72.20L7 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
je v letu 2017 realiztala prihodke v skupni visini 4.086,89 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavini prihodki, kot so prihodki od najemnin, prostovoljni
prispevki od obianov za mrli5ko veZico in drugi nedavEni prihodki, kot so stroiki
kurjave ter transferni prihodki in sicer iz obdinskega proraduna za pokrivanje stro5kov
tekodega wdrievanja komunal nih objektov.
KS Sebeborci

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 3.626,47 EUR. Ve6ji del
odhodkov je KS porabila za zagotavljanje pokrivanja tekodih odhodkov in sicer za
vzdrievanje va5ko-gasilskega doma, pokrivanje stro5kov elektriine energije, porabo
vode ter drugih odhodkov, nekaj sredstev pa je KS namenila za tekote transfere
neprofitnim organizacijam .

C/ RA.UN FINANCIRANJA
KS sev koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

DI IZKAZRAEUNA FINAN'NIH

TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finaninih terjatev in naloib ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgoroinih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vratil.

E/ ZAKUUEEK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mozno ugotoviti naslednje:
KS Sebeborci je v letu 2017 z javnimi
gospodarno

-

-

sredstvi gospodarila racionalno in

koledarsko leto 2017 je zakljudila s pozitivnim rezultatom- prese:kom
prihodkov nad odhodki v vi5ini 6.113,46 EUR, ki se prenaia v naslednje

obratunsko obdobje.
KS nima zaposlenih, zato
stroiki dela.

v letu

2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
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Pripravil :
Daniel Beltran
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OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST SEBEBORCI

Datum: 14.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1. Prenos prese2ka iz leta 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Zavarovalnica Sava-odSkodnina za vhodna vrata v VGD (vlom)
4. Prihodki od najemnine (Mlinopek)
5. Mlinopek - stroSki kurjave
6. Okrajna volilna komisija - vradilo stroSkov volitev
7. Prispevki obcanov za novoletno obdaritev otrok
8. Prispe vki obdanov za mrlisko vezico - namesto cvetja
SKUPAJ

5.653,04
1.000,00
268,40
1 .100,00
667,49
156,00
70,00
825,00
9.739,93

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
'1
. Elektridna energija
2. Poraba vode in kanal5dina v VGD
3. UJP provizija
4. Bandni stro5ki-provizija
5. Darila za novoletno obdaritev otrok v naselju zaleto 2016
6. StroSki za va5ke igre
7. StroSki za kresovanje-razno blago
8. Dotacija Kinolo3ko druitvo Sebeborci
9. Vhodna vtala za VGD (vlom)
SKUPAJ

1.700,89
380,7'l
3,78
4,05
232,59
463,s0
72,55
500,00
268,40
3.626,47

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Saldo na dan 31.12.2017

6.'t13.46 EUR

SEB EBORCI

Stran

1

Poroeilo sestavil
Daniel Beltran

OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
SEBEBORCI

Datum: 14.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.01.2017 00 31.12.2017

PRIHODKI IZ P RORACU NAO BEINE M.TOPLICE
1 . Prenos sredslev iz lela 2016
2. Sredstva za starej5e obdane za leto 2016
3. Sredstva za cistilno akciio leto 2017
4. Sredstva za povedanje mo6i el.energije (nogom.igri5de)
5. Sredstva za starejse obdane za leto 2017
6. Sredstva za funkcionalno deiavnost 2017
SKUPAJ

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Sebeborci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Pogostitev starejiih obdanov za leto 2016
3. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 2016
4. Stro5ki distilne akcije 2017
5. Stroski povedania modi el.energii e na nogometnem igriSdu
SKUPAJ

.672,39 EUR
639,60 EUR
122,00 EUR
490,38 EUR
686,40 EUR
2 237,00 EUR
5.847,77 EUR
'1

1.000.00 EUR

722,65EUR
827,12 EUR
177,34 EUR
490,38 EUR
3.2't7.49 EUR

2.630,28 EUR

Saldo na dan 31.12.20'17

Poroeilo sestavil
Daniel Beltran
SEBEBORCI

KRA'EVNA SKUPNOST SELO

sEro 32lB
9207 PROSENJAKOVCI
Davtna it,:55952798
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROEILO K ZAKLJU'NEMU RAdUNU 2OI7
Poslovanje Krajevne skupnosti Selo je v |etu 2017 potekalo v skladu z Zakonom o
raiunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni samoupravi.
Krajevna skupnost Selo je pravna oseba in je neposredni uporabnik obdinskega proraiuna
Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti zastopnik krajevne skupnosti je predsednik
sveta KS Selo. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del
obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi
samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 1.706. O EUR.

Sredstva, ki so na rafunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje krajevne
skupnosti in za kritje raznih stroSkov, kot je poraba plina za ogrevanje va5kega doma,
poraba elektridne energue, poraba vode, krili pa smo tudi stro5ke za sredanje vasi Selo-SelaSele in stroike udeleZbe na va5kih igrah. Krajevna skupnost je izvedla distilno akcijo ter ob
koncu leta pogostila starej5e obdane v naiem naselju.

Predsednik sveta KS SELO:
Zlatko Balaic
!)

KRAIEVNA SKUPNOST SELO
Selo 32/b
9207 PROSENJAKOVCI

POJASNITA

K RA.UNOVODSKIM

IZKAZOM

ZALETO 2OL7
Ratunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Selo kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroiil za
proratun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

in

gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev
osnovnih sredstev ter
stanju

in

opredmetenih

stanju in gibanju dolgorodnih finandnih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
radun finaninih terjatev in naloZb ter
radun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 raiunovodskega porotila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v totki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloZb ter
pojasnila k radunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju ratunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raiunovodsfuu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nafrtu za
proraiun, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega

raduna
driavnega in obtinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih
ciljih inlezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. dlenom
Zakona o rafunovodstvu pojasnjujemo:

A/ BILANCA STANJA
V bilanci stanja na dan 31.L2.2077 Krajevna skupnost Selo izkazuie podatke o stanju
sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2017 znaia
32.898,96 EUR.

(

1. SREDSTVA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva ter
- kratkorotna sredswa in aktivne tasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Selo na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgoroinimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v vi5ini 31.120,89 EUR ter kratkorotnimi sredstvi v viiini
1.778,07 EUR.

a sredstva in sredsNi v u Dravlianiu je vkljuiena vrednost zemljiSd v
Med dolqo
lasti KS v viSini 5.106,99 EUR ter neodpisana vrednost nepremifnin, med katere
spadajo: vaSki dom, mrli5ka veZica, avtobusna dakalnica in drugi objeKi, ki jih ima
krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 23.826,56 EUR, ter neodpisana vrednost
opreme v vrednosti 2.187,34 EUR.
Med kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razvrStena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v vi5ini 1.138,37 EUR
Kratkorodne terjawe do kupcev na dan 31.12.2017 kratkorofnih terjatev do
kupcev v driavi nima

-

-

V okviru neplatanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
upoiteva nafelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DO VIROV

SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorotne obveznosti in pasivne tasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorofne obveznosti

-

KS Selo ima na dan 31.12.2017 kratkoroinih obveznosti do dobaviteljev v viSini
639,15 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete raiune,
ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januariu 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna Obdine Moravske Toplice v viSini 904,19 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredswa za pogostitev starejSih obdanov ob
koncu leta, sredsUa za odiSdevalno akcijo in druga sredsWa za tekoio obnovo,
urejanje i n vzdrZeva nje komunalni h objektov).

3. LASTNI VTRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru

lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 31.120,89 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 234,18 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN

ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obfinskih proratunov razvrSda tudi KS Selo, priznavajo v skladu z
radunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in razflenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.2077 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
je v letu 2017 realizirala prihodke v skupni visini 1.706,00 EUR .
Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obtinskega proraduna za
pokrivanje drugih tekotih odhodkov. Poleg transfernih prihodkov je krajevna
skupnost realizirala tudi druge nedavdne prihodke, kot so prostovoljni prispevki
obaanov za mrli5ko veiico.
KS Selo

2. Odhodki
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 1.791,16 EUR. Stro5ki v
letu 2017 so tekoai odhodki, kot so prevozni stro5ki in drugi tekoti odhodki zaftzne
prirediwe.

C/ RA.UN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZevala in ni imel odplatila kreditov, zato je
obrazec Rafun financiranja prazen.

Dl rzKAz

RACUNA FTNANCNIH TERJATEV rN NALOZB

Prav tako kot raiun financiranja tudi izkaz finantnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredsUi in nima in ne daje
dolgorotnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vraail.

E/ ZAKUUEEK3
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mo2no ugotoviti naslednje:
KS Selo je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 234,18 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stroski dela.

-

-
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranj6eva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 06.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI
SELO OD 01.O1.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1 . Prenos presezka iz leta 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Obdina M.Toplice-sredstva za prireditev "Sredanje vasi"
4. Prispevki obdanov za mrliSko veZico-namesto cvetja
5. Okrajna volilna komisi ja - vra6ilo stroskov volitev
SKUPAJ

319,34
350,00
1.000,00
200,00
156,00
2.025,34

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

ODHODKI
1. Stro5ki za sredanje vasi (pijada,delikatesni izdelki,majice)
2. Prcvoz na sredanje vasi
3. Stro5ki za va5ke igre
4. Pla6ilo UJP proviziie
SKUPAJ

538,98
914,53
335,60
2,05
't.79't,16

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SALDO NA DAN 31.12.2017

234.18 EUR
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SELO
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Stran
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Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
SELO

Datum: 06.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
v oBDoBJU OD 01.O1.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE
1 . Prenos sredstev iz leta 2016
2. Sredstva za 6istilno akcrlo 2017
3. Sredstva za starejse obdane 2016
4. Sredstva za ogrevanje VGD
5. Sredstva za porabo vode VGD
6. Sredstva za el.energijo VGD
7. Sredstva za starejse obeane 2017
8. Sredstva za funkcionalno dejavnost 20'17
SKUPAJ

1.213,54 EUR
44,OO EUR
288,60 EUR
537.02 EUR
70,60 EUR
683,58 EUR
304,20 EUR
1.260,00 EUR
4.401.54 EUR

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Selo (vzdr2evanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Pogostitev starejSih obdanov za leto 2016
3. Elektridna energija (va5ki dom)
4. Poraba plina za ogrevanje VGD
5. Poraba vode VGD
6. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS
7. Sko5ki distilne akcije 2017
SKUPAJ

350,00 EUR

537,40
743,27
537,02
74,94
1.203,12
51,60
3.497.35

Saldo na dan 31.12.2017

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

904,19 EUR
A

)
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Porodilo sestavil.
Daniel Beltran
I

KRAJEVNA SKUPNOST
SREDISdE
SrediSIe

lI

9207 PROSENJAKOVCI
Davina 5t.: 34358781
Datum: 28.02.2018

POSLO\TNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RAdUNU 2017
Poslovanje Krajevne skupnosti Sredi5de je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o raaunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Sredi5de je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS SrediSde. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.
V letu

201 7

je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 500.00 EUR.

Sredstva, ki so na raiunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije,
odvoza odpadkov in porabe vode ter nabavili razni material za vzdrlevanje
komunalnih objektov. Krajevna skupnost je v letu 2017 izvedla distilno akcijo,
ob koncu leta pa organizirala tudi pogostitev starej5ih obdanov v na5em naselju.

Predsednik sveta KS SrediSde:
.Tanez Prelec
s
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KRA'EVNA SKUPNOST
SREDIsEE
Sredi5Ee 11
9207 PROSENJAKOVCT

PO'ASNILA K RAEUNOVODSKIM IZ:KAZ:OM
ZA LETO 2017
Raiunovodsko poroiilo Krajevne skupnosti SrediSte kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroiil za
proraiun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju

in

gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev

in

opredmetenih

osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorotnih finandnih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raiun finantnih terjatev in naloib ter
ratun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 radunovodskega porotila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v totkl 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih' Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloib ter
pojasnila k radunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju rafunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in merienju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nafrtu za
proraiun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
na[inu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega

rafuna
porofila
pripravo
o
doseienih
za
drZavnega in ob|inskega proraiuna ter metodologije
ciljih inlezultatih neposrednih In posrednih uporabnikov proratuna in 21. ilenom
Zakona o ratunovodstvu pojasnjujemo:

A/

BILANCA STAN]A

V bilanci stanja na dan 3L.12.2017 Krajevna skupnost Sredi5te izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredsWa ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 3l.12.2077 znala
9B7,BB EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva ter
- kratkoroina sredstva in aKivne tasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Sredi5te na dan 31.12.2017 ne razpolaga z dolgorotnimi sredstvi
in sredstvi v upravljanju, temvef razpolaga samo z kratkoroinimi sredsfui v vi5ini
987,88 EUR .
Med kratkorodna sredsWa in aktivne fasovne razmejifue pa so razurStena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v vi5ini 667,86 EUR

-

Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31.12.2017
kupcev v drZavi nima

-

kratkorodnih terjatev do

V okviru neplatanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in platilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
upo5teva naeelo denarnega toka.

2.

OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoro6ne obveznosti in pasivne fasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgorofne obveznosti

-

KS SrediSte ima na dan 3t.12.2017 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
319,52 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nanaiajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorofno obveznost do
proraduna Obtine M.Toplice v vi5ini 150,96 EUR. Obveznost je nastala iz naslova

namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredswa za funkcionalna dejavnost KS,
sredstva za pogostitev starejSih obaanov ob koncu leta, sredstva za oai5aevalno
akcijo in druga sredsNa za tekofo obnovo, urejanje in vzdrZevanje komunalnih
objektov).

3. LASTNT VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI
V okviru lastnih virov in dolgoroinih obveznosti izkazuje krajevna skupnost preseZek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 516,90 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

-

DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o rafunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloiiwi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obtinskih proratunov razvrSta tudi KS SrediSte, priznavajo v skladu z
radunovodskim naielom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. flena Odredbe o
merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razflenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nafelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proraiunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.72.2077 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
je v letu 2077 realiziral prihodke v skupni vi5ini 500,00 EUR.
Vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obtinskega proraduna za pokrivanje
KS Sredi5de

stro5kov tekotega vzdrieva nja komunal

ni

h objektov.

2. Odhodki

V letu 2017 je

krajevna skupnost realizirala odhodke v visini 228,64 EUR. Vse
KS porabila za pokrivanje tekofih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov odvoza odpadkov, porabo vode in drugih operativnih odhodkov.
odhodke je

C/ RAEUN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI

TZKAZ RAEUNA FINANdNIH TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finaninih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKUU.EK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

-

-

KS SrediSte

je v letu 2017 z javnimi

sredstvi gospodarila racionalno in

gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 516,90 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil :
Daniel Beltran
sseorSie
1

OBCINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum. 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTT SREDrse E OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1 . Prenos preseZka iz leia 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno deiavnost
SKUPAJ

245,54 EUR
500,00 EUR
745,54 EUR

ODHODKI
1 . Odvoz odpadkov
2. Poraba vode - gasilski dom
3. UJP provizija
SKUPAJ

180,57 EUR
3,35 EUR
228,64 EUR

SALDO NA DAN 31.I2.2017

516,90 EUR

44,72EUR

Poro6ilo pripravil.
Daniel Beltran
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 15,02.2018
REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBEINE MoRAVSKE ToPLIcE V KRAJEVNI sKUPNosTI
SRED|SCE OD 01.O't.20,t7 DO 31.12.2017

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
1. Prenos sredstev iz leta 2016
2. Sredstva za vzdrievanje komunalnih objektov
3. Sredstva za elektridno energijo
4. Sredstva za distilno akcio 2017
5. Sredstva za starejSe obdane 2017
6. Sredstva za funkcionalno deiavnost 2017
SKUPAJ

215,51 EUR
81,61 EUR
965,64 EUR
24,00 EUR
78,00 EUR
248,00 EUR
1.6't2,76 EUR

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionatno dejavnost
za lastne potrebe naselja SrediSde (vzdr2evanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Darilni paketi za starej5e obdane za leto 20'16
3. Razni material za vzdr2evanje komunalnih objektov
4. Elektridna energija
5. Stro5ki distilne akciie 2017
SKUPAJ

500,00 EUR

106,93 EUR
81,6,1 EUR
759,86 EUR
13,40 EUR
1.461,80 EUR

SALDO NA DAN 31.12.2017

150,96 EUR
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Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

KRAJEVNA SKUPNOST
SUHI VRH
Suhi Vrh 35
9208 FOKOVCI
Davina 5t.: 80088040
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJUENEMU RAdUNU 2OI7
Poslovanje Krajevne skupnosti Suhi Vrh je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Suhi Vrh je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik kraj evne skupnosti
je predsednik sveta KS Suhi Vrh. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 656.00 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije
in poraba vode v vaSko-gasilskem domu. Krajevna skupnost je v letu 2017 kila
stro5ke povedanja modi el.energije v va5kem domu, izvedla distilno akcijo, ob
koncu leta krila stro5ke obdaritve otrok za boZidne pramike in organizirala
pogostitev starejSih obdanov v na5em naselju.
Iz proradunskih sredstev Obdine M.Toplice za naselje Suhi Vrh smo nabavili
klimatske naprave in e[.radiatorje.

Predsednik sveta KS Suhi Vrh
Matej a Nov
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KRA'EVNA SKUPNOST
SUHI VRH
Suhi Vrh 35
9208 FOKOVCI

POIASNILA K RACUNOVODSKIM IZKAZOM
ALETO2OTT
Radunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Suhi Vrh kot drugega proraiunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proratun, proraiunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgorofnih finaninih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
rafun finandnih terjatev in naloZb ter
ratun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 raiunovodskega poroiila se nanaiata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finaninih terjatev in naloib ter
pojasnila k rafunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o ratunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proraiun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega

raduna
driavnega in obdinskega proraiuna ter metodologije za pripravo porotila o dose2enih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom

Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

A/ BILANCA STANJA
V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Suhi Vrh izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 37.12.2017 znaia
t2.226,82 EUR.
1. SREDSTVA
V okviru sredstev so zajeta :
- dolgorodna sredstva ter
- kratkoroEna sredstva in aktivne dasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Suhi Vrh na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v vi5ini 10.895,64 ter z kratkorotnimi sredstvi v viSini 1.331,18
EUR

.

Med dolgorodna sredstva in sredstvi v upravlianju je vkljutena vrednost zemljiSd v
lasti KS v visini 8.016,11 EUR in neodpisana vrednost opreme v lasti KS v vrednosti
2.879,53 EUR.
Med kratkorodna sredstva in aKivne tasovne razmejiwe pa so razvrStena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v viSini 988,86 EUR
Vzpostavljene so
Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31.t2.2017
kratkoroEne terjaWe do kupcev v driavi v viSini 3,70 EUR.
V okviru neplatanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
zapadlost in platilo bo 5ele
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
upo5teva nadelo denarnega toka.

-

-

v

2.

OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkoroEne obveznosti in pasivne fasovne razmejifue ter
lastne vire in dolgoro6ne obveznosti

-

KS Suhi Vrh ima na dan 31.12.2017 kratkorofnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
338,32 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraEuna Obiine Moravske Toplice v vi5ini 226,79 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starej5ih obaanov ob
koncu leta, sredsUa za oti5tevalno akcijo in druga sredstva za tekoio obnovo,
urejanje in vzdrZevanje komunal nih objektov).

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in

dolgorofnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 10.895,64 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 762,07 EUR

Bl tzKAz PRTHODKOV rN ODHODKOV

-

.

DRUGTH UPORABNTKOV

V skladu z zakonom o raaunovodsfvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obdinskih proradunov razvr5ta tudi KS Suhi Vrh, priznavajo v skladu z
radunovodskim naielom denarnega toka, to pa po doloibi 16. tlena Odredbe o
merjenju in razilenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo
skladu z naeelom denarnega toka.

in razflenjujejo prihodke in

odhodke v

Izkaz prihodkov in odhodkov proraaunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.12.2017 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
Vrh je v letu 2017 realiziral prihodke v skupni vi5ini 656,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proraauna za
pokrivanje stroSkov tekotega vzdrZevanja komunalnih objektov. Poleg transfernih
prihodkov je KS realizirala tudi druge nedavane prihodke.
KS Suhi

2. Odhodki

V letu 2017 je

krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 593,94 EUR. Vse
KS porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov porabe elektridne energije, porabe vode, notarske storifue in drugih tekofih
odhodke je
odhodkov.

C/ RAEUN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UTN FINANENIH

TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finanEnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vratil.

E/ ZAKUUCEK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

-

KS Suhi Vrh

je v letu

2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in

gospodarno
koledarsko lelo 2017 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 762,07 EUR, ki se prenaia kot neporabljena sredsUa v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018
Pripravil :
niel Beltran
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OBCINA
MORAVSKE TOPLICE
KranjEeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 07.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTI SUHI VRH OD 01.01.2017 DO 3',1.12.2017

PRIHODKI
'1. Prenos preseZka iz lela 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Okraj na volilna komistl a - vradilo stroskov volitev
SKUPAJ

700,01 EUR
500,00 EUR
156,00 EUR
1.3s5,0't EUR

ODHODKI
I . Razno blago za obdaritev otrok-bo2i6ni prazniki leto 2016
2 . Elektridna energija - poraba VGD
? . Poraba vode
4 . Bandni stroiki in UJP provizija
5 Notarske storitve
SKUPAJ

132,00 EUR
290,58 EUR
83,76 EUR
2,20 EUR
85 40 EUR
593,94 EUR

SALDO NA DAN 3,I.12.2017

762,07 EUR

A
SUHI VRH

Porodilo pripravil
Daniel Beltran

qo

A.--

OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 07.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORA.UNA

086INE M.ToPLICE V KRAJEVNI SKUPNoSTI SUHI VRH
oD 01 .01.201 7 DO 31.12.20',17

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
1 . Prenos sredstev iz lela 2016
2. Sredstva za starej5e obdane za leto 2016
3. Sredstva za elektriano energijo
4. Sredstva za distilno akcijo 2017
5. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2017
SKUPAJ

408,67
109,20
1.748,14
60,00
563,00
2.889,0't

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Suhi Vrh (vzdr2evanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Pove6anje modi el.energije v VGD
3. Elektridna energija-poraba VGD
4. Pogostitev stareiSih obdanov za leto 20'16
5. Stro5ki distilne akcije 20'17
SKUPAJ

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

500,00 EUR

1.034,13
991,35
117,00
19,74

EUR
EUR
EUR
EUR

2.662,22EUR

SALDO NA DAN 31.12.2017

226,79 EUR

Porodilo pripravil
Daniel Beltran
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KRAJEVNA SKUPNOST TESANOVCI
TeSanovci 32
9226 MORAVSKE TOPLICE

DavIna 3t;52708462
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RAdUNU 2017
Poslovanje Krajevne skupnosti Te5anovci je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.

Krajevna skupnost Te5anovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik kraj evne skupnosti je predsednik sveta KS TeSanovci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obiinskega proraduna
in katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi
samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.
V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 2.821.00 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje ramih stroikov, kot je poraba elektridne energije,
poraba vode, vzdrLevaile vaSkega doma, ko5nja nogometnega igri5da, stro3ke
intemeta in stroSke udeleZbe na vaikih igrah. Krajevna skupnost je izvedla
distilno akcijo, vaSko prireditev >Kmedke igre TeSanovci(, krili smo stro5ke
prevoza na relaciji Te5anovci-Stidna-Vi5nja gora, nabavili el. radiatorje za va5ki
dom, ob koncu leta pa smo organizirali tudi pogostitev starejSih obdanov v
naSem naselju.

Predsednik sveta KS Te5anovci:
5o Koca
1

TESANOVCI

KRAJEVIIA SKUPNOST
TESANOVCI
TeSanovci 32
9226 MORAVSKE TOPLICE

POJASNILA

K

RAdUNOVODSKIM IZKAZON{
ZALr.TO2OIT

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Tesanovci kot drugega proradunskega uporabnika
sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske
uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

je

1. bilanco stanja s

-

stanju

prilogama o

in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in

opredmetenih osnovnih

sredstev ter

stanju in gibanju dolgorolnih finandnih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
radun finandnih terjatev in naloZb ter
radun financiranja
3. pojasnila

in 2 radunovodskega porodila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev, v todki
pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako pojasnila k

Toiki

3

k izkazom.

1

izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
pojasnila k raEunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je

uporabljal ,akon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkou pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za proradun,
proradunskl uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o nadinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
skladu z zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raduna drzavnega
in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih
neposrednih- in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom Zakona o radunovodstu-t
pojasnjujemo:

v

A/ BILANCA STANJA
V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Te5anovci izkazuje podatke o stanj u
sredstev in obveznosti do njihovih virov . Aktivna stran bilance ( sredstva ) je uravnoteZena s
pasivno stranjo ( obveznosti do virov) innadan 31.12.2017 znaia 172.075,62 EUR.

1. SREDSTVA

V okviru sredstev

so zajeta

:

- dolgorodna sredswa ter
- kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve.
Krajevna skupnost Teianovci na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi in sredstvi
v upravljanju v vi5ini 168.456,55 EUR ter kmtkorodnimi sredstvi v viSini 3.619,07 EUR.

Med dolgorodna sredstva in sredstvi v upravlianiu je vkljudena vrednost zemtjiSd v lasti KS
v vi5ini 49.43 8,8 I EUR ter neodpisana vrednost nepremidnin, med katere spadajo: va5ki dom,
mrli5ka veZica,a!'tobusne dakalnice in drugi objekti, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti
v vrednosti 116.275,41 EUR ter neodpisana vrednost opreme v vrednosti 2.742,33 EUR.
Med katkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razvr5dena:
- denama sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v vi5ini 942,72 EUR
- Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31.12.2017 - Vzpostavljene so katkorodne
terjatve do kupcev v drZavi v viSini 1.827.60 EUR. Terjatve do kupcev so
vzpostavljene kot terjatve do obdanov s pladilom obveznosti vzdrZevanja komunalnih
objektov v KS, kot so pokopali56a in va5ki vodovod-poraba vode ter zaradunana in
nepladana najemnina za poslovne prostore oddane v najem v va5kem domu za potrebe
trgovine.
- V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih neposredni
uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova zapadlost in pladilo bo Sele
v naslednjem obdobju, ko se bodo pokile obveznosti do dobaviteljev in nepladani
odhodki in obremenili stroSki. Tu se upoSteva nadelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorodne obveznosti in pasivne dasovne razmej itve ter
lastne vire in dolgorodne obveznosti

-

KS TeSanovci ima na dan 31.12.2017 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini 847,15
EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune, ki se nana5ajo
na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2018. Poleg obveznosti do
dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do proraduna Obdine M.Toplice v
vi5ini 723.49 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (tj. sredstva za
funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starej5ih obdanov ob koncu leta, sredstva
za odi5devalno akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in vzdrLevanje komunalnih
objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani na
terjatveno stran bilance in se ti nepladani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na radun oziroma
z denamim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVE,ZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje kajevna skupnost neodpisano
vrednost lastnih sredstev v viSini 168.456,55 EUR ter preseZek prihodkov nad odhodki na
dan31.12.2017 v vi5ini 219,23 EUR.
BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV _ DITUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere
se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov drZavnega in
obdinskih proradunov razvr5da tudi KS TeSanovci, priznavajo v skladu z radunovodskim
nadelom denamega toka, to pa po dolodbi 16. dlena Odredbe o merjenju in raz0lenj evanj u
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo
in razdlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z nadelom denamega toka.

in

odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017 do
31.12.2017 izkaz:uje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in
odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denamega toka v koledarskem letu 2017.

Izkaz prihodkov

l.

Prihodki

KS TeSanovci je v letu 2017 realizirala prihodke v skupni viSini 2.821,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavdni prihodki, kot so prostovoljni prispevki obdanov za
mrli5ko veZico in prihodki od najemnine za poslovne prostore oddane v najem v vaSkem
domu za potrebe trgovine. Poleg nedavdnih prihodkov je kajevna skupnost realizirala
transfeme prihodke in sicer iz obdinskega proraduna za pokrivanje stroSkov tekodega
vzdriev arja komunalnih objekov.

2.

Odhodki

V letu 2017 je kajevna skupnost rcalizirala odhodke v vi5ini 2.994,98 EUR. Vedino
odhodkovje KS porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za vzdrZevanje vaSkogasilskega doma in drugih komunalnih objektov, pokrivanje stroSkov elektridne energije,
intemeta, prevoznih stroSkov in druge tekode odhodke. Nekaj sredstev paje KS porabila za
nakup opreme v vaSkem domu.

C/ RAdUN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imet odpla6il kreditov, zalo je obrazec
Radun fi nanciranja pr.ven.

DI IZKAZ RA.UNA TINANENIH TERJATEV IN NALOZB
Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje nobenega
prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje dolgorodnih posojil, ter
ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more dobiti vradil.

E/

ZAKLJU.EK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkitij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je moZno
ugotoviti naslednje:
- KS TeSanovci je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in gospodamo
- Koledarsko leto 2017 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov nad
odhodki v vi5ini 219,23 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v naslednje
obradunsko obdobje za pokivanje nastalih obveznosti.
- KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s stroSki
dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2018

Pripravil:
Daniel Beltran
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OBiINA MoRAVSKE ToPLIcE
Kranj6eva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| TESANOVCt OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1 . Prenos preseZka iz lela 2016
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Prihodki od najemnine
4. Prispevki ob6anov za mrli5ko veZico - namesto cvetja
5. Okrajna vo lna komis ija - vradilo stroskov volitev
SKUPAJ

393,21 EUR
300,00 EUR
200,00 EUR
2.165,00 EUR
1s6,00 EUR
3.214,21 EUR

ODHODKI
1 . Elektridna energija-kapela
2. StroSki interneta
3. StroSki za va5ke igre Obdine M.Toplice
4. Stro5ki za vaSko prireditev (kmedke igre Te5anovci)
5. Elektronika za centralno pe6 v VGD
6. Stro5ki prevoza na relacr.ji TeSanovci-Stidna-ViSnja gora
7 . Yzdrievarye vodovoda in centralne kurjave v VGD
8. Radiator elektridni (2x) za va5ki dom
9. Ko5nja trave na nogometnem igriSdu
'I 0.PlaOila storitev UJP
SKUPAJ

135,07
292,50
573,28
162,39
78,93
603,80
557,90
256,20
330,00
4 91
2.994,98

SALDO NA DAN 31.,I2.2017

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

219,23 EUR

Porodilo pripravil:
aniel Beltran
lESANovcl
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
Datum: 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORACUNA
oBEINE M.ToPLIcE V KRAJEVNI SKUPNoSTI TESANovcI
oD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI IZ P R ORACUNA OBE INE M.TOPLICE
1. Sredstva za elektridno energro-va5ki dom
2. Sredstva za ko6njo nogometnega igrisca za leto 2016
3. Sredstva za distilno akcijo 2017
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 20,l7
5. Prenos sredstev iz leta 2016
SKUPAJ

530,0'1 EUR

570,00 EUR
26,00 EUR
1.715,00 EUR
137,30 EUR
2.978,31 EUR

ODHODKI
'1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno
dejavnost
za lastne potrebe naselja Te5anovci (vzdr2evanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
2. Pogostitev starejsih obdanov za leto 2016
3. Stro6ki distilne akcije 2017
4. Elektridna energua vaSki dom
5. Poraba vode in vzdrZeva nje VGD
SKUPAJ

300,00 EUR

452,40 EUR
30,57 EUR
1.278,17 EUR
193,68 EUR
2.254,82EUR

SALDO NA DAN 3,t.,I2.20,17

723,49 EUR

Poro6ilo pripravil:
niel Beltran
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KRAJEVNA SKUPNOST

VU.JA GOMILA
Vuija Gomila 9l
9208 FOKOVCI
Davina 5t.: 73218685
Datum: 28.02.2018

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RA.UNU 2OI7
Poslovanje Krajevne skupnosti Vudja Gomila je v letu 2017 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Vudja Gomilaje neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Vudja Gomila. Poslovanje vodi po samostojnem
finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprej ema
obEinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko
porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2017 je krajevna skupnost realizirala p rihodke v vi5ini 3.179,50 EUR.
Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
kraj evne skupnosti in za kritje raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije
v va5ko-gasilskem domu , nabava kurilnega olja, odvoza odpadkov, krili pa smo
tudi stroSke udeleZbe na va5kih igrah. V letu 2017 smo iz proradunski sredstev
Obdine M.Toplice za naselje Vudja Gomila nabavili tudi mize in klopi za
potrebe KS, traktorsko kosilnico in zaiditno mrelo za nogometno igriSde ter kili
stro5ke ureditve namakalnega sistema za nogometno igriSde. Krajevna skupnost
je izvedla distilno akcijo, ob koncu leta pa organizirala tudi pogostitev starej5ih
obdanov v naiem naselju.

Predsednik sveta KS Vudja Gomila:
Stoj an Horvat
A s
,AJ
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vut;a
GOMILA
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KRAIEVNA SKUPNOST
VUcJA GOMILA
VuEja Gomila 91

9208

FOKOVCT

POJASNILA

K

RAEUNOVODSKIM IZKAZOM
,,f.LETOZOLT

Raiunovodsko poroailo Krajevne skupnosti Vutja Gomila kot drugega proratunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porotil za
proraiun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:
1. bilanco stanja s prilogama o

-

stanju

in

gibanju neopredmetenih dolgoroEnih sredstev

in

opredmetenih

osnovnih sredstev ter
stanju in gibanju dolgoroinih finandnih naloZb in posojil

2. izkaze
prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
raiun finantnih terjatev in naloZb ter
ratun financiranja

-

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 ratunovodskega porotila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:
pojasnila k bilanci stanja
pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
pojasnila k radunu financiranja.

-

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raiunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljai zakon o raiunovodstvu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naEinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega

raduna
metodologije za pripravo porotila o- doseZenih

Or:ivnega in obdinskega proratuna ter
citjin iniezuttatih nepisiednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. ilenom
Zakona o raiunovodsWu pojasnjujemo:

A/

BITANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2017 Krajevna skupnost Vuija Gomila izkazuje podatke
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva )
je uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 37.12.2017 znaia
13.538,49 EUR.

1. SREDSTVA
V okviru sredstev so zajeta

:

- dolgorofna sredsNa ter
- kratkoroina sredstva in aktivne tasovne razmejitve.

na dan 31.12.2017 razpolaga z dolgoroinimi
v viSini 9.449,48 EUR in kratkorotnimi sredstvi v

Krajevna skupnost Vudja Gomila
sredsWi in sredstvi v upravljanju
viSini 4.089,01 EUR .

Med doloorotna sredsWa in sred stvi
lasti KS v vi5ini 2.945,47 EUR .

v uoravlianiu je vkljudena vrednost zemljiSt v

Med kratkorodna sredstva in aktivne fasovne razmejitve pa so razvritena:
denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2017 v vi5ini 3.258,88 EUR
Vzpostavljene so
Kratkorotne terjaWe do kupcev na dan 3\.L2.2017
kratkorodne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 356,75 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene, kot terjatve do obtanov s plaeilom obveznosti
uzdrievanja pokopalisfa.
V okviru neplaianih odhodkov so evidentirane neplaaane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraauna evidentira preko tega konta, Njihova
naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
zapadlost in pladilo bo Sele
obveznosti do dobaviteljev in neplaiani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
upo5teva natelo denarnega toka.

-

-

-

v

2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
kratkorotne obveznosti in pasivne dasovne razmejitve ter
lastne vire in dolgoroEne obveznosti

-

KS Vufja Gomila ima na dan 31.12.2017 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v
viSini 472,93 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete
radune, ki se nanaiajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu
januarju 2018.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna Obtine Moravske Toplice v viSini 1.218,91 EUR.

Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j.
sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredsWa za pogostitev starejsih obdanov ob
koncu leta, sredstva za odi5tevalno akcijo in druga sredswa za tekoto obnovo,
urejanje in vzdrZevanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplatani prihodki zmanj5ujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

V

in

dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 9.449,48 EUR ter preseZek prihodkov

okviru lastnih virov

nad odhodki na dan 31.12.2017 v viSini 2.039,97 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV
V skladu z zakonom o ratunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obiinskih proraiunov razvrSta tudi KS Vudja Gomila, priznavajo v

raaunovodskim natelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16' ilena
Odredbe o merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nadelom denarnega toka.
skladu

z

Izkaz prihodkov in odhodkov proraiunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2017
do 31.72.2077 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2017.

1. Prihodki
Vutja Gomila je v letu 2017 realizirala prihodke v skupni viSini 3.179,50 EUR.
vir sredstev KS so nedavdni prihodki, kot so prispevki obdanov za vzdrievanje
pokopali$da in drugi nedavdni prihodki. Poleg nedavEnih prihodkov je KS realizirala
tudi iransferne prihodke in sicer iz obiinskega proraauna za pokrivanje strolkov
tekodega vzdrZevanja komunalnih objektov.
KS

2. Odhodki
2017 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 5.258,70 EUR. Znaten
del odhodkov je KS porabila za investicijske odhodke in sicer za nakup opreme ter

v letu

drobnega inventarja. KS je del odhodkov porabila tudi za pokrivanje tekoiih
odhodtiov in sicer za pokrivanje porabe elektriane energije, odvoza odpadkov,
stro5kov ogrevanja ter drugih tekoiih odhodkov'

C/ RA.UN FINANCIRANJA
KS se v koledarskem letu 2017 ni zadolZeval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

DI IZKAZ RAEUNA FINANENIH

TERJATEV

IN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finaninih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorotnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleie, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

E/ ZAKUUCEK:
Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:
KS Vuija Gomila je v letu 2017 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno
koledarsko leto 2017 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 2.039,97 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obrafunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.
KS nima zaposlenih, zato v letu 2017 tudi ni imela nobenih izplaiil v wezi s
stroiki dela.

-

V Moravskih Toplicah, februar 2018
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OBEINA MORAVSKE ToPLIcE
KranjEeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 15.02.2018

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| VUCJA GOMTLA OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI
1 . Prenos prese2ka iz leta 2016
2. eista Narava-povrnitev stroSkov za vzd(zevan)e pokopaliS6a
3. Okrajna volilna komisija - vra6ilo stro6kov volitev
4. Prihodki ob6anov za vzdrievanje pokopali56a
5. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
SKUPAJ

4.119,17
791,50
156,00
232,00
2.000,00
7.298,67

ODHODKI
1 . Elektri6na energija
2. e i56enje kurilnih naprav
3. Odvoz odpadkov
4. Bandni stroski in UJP provizija
5. Kurilno olje
6. Notarske storitve
7. Traktorska kosilnica
8. Za5ditna mteza za nogometno igri56e
9. Skoski za vaske iqre
SKUPAJ

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

783,33
48,98
44,62
5,80
523,79
85,40
2.820,52

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
543,41 EUR
402,85 EUR
5.258,70 EUR

SALDO NA DAN 31.,I2.20,17

2.039,97 EUR
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Poro6ilo pripravil:
Daniel Beltran
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 15.02.20'18

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORA.UNA
oBEINE M.ToPLIcE V KRAJEvNI SKUPNoSTI VUEJA GoMILA
oD 01.01.2017 DO 31.12.2017

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBCINE M.TOPLICE
1 . Prenos sredstev iz leta 2016
2. Sredstva za distilno akcio 2017
3. Sredstva za starejse obeane 2017
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016
SKUPAJ

2.004,88
130,00
280,80
1.305,00
3.720,68

ODHODKI
1 . Pogostitev starej5ih obdanov za lelo 2016
2. Stro5ki distilne akcije 2017
3. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
za lastne potrebe naselja Vudja Gomila (vzdrievanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)
SKUPAJ

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

301,70 EUR
200,07 EUR
2.000,00 EUR

2.501,77 EUR

SALDO NA DAN 31.12.2017

1.218,91 EUR

Porodilo pripravil
aniel Beltran
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