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Z A P I S N I K  
 

8. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, 
ki je bila v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Luče. 

 
 

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Jože Vavdi, Klemen Pečovnik, Niko Bezovnik 
OPRAVIČENO ODSOTNI: Simona Germelj Šumah, Alenka Kos 
OSTALI PRISOTNI: zapisnikar Aneta Šiljar 
 
Sejo je vodil Jože Vavdi, predsednik Nadzornega odbora Občine Luče, ki je uvodoma pozdravil vse 
prisotne, ugotovil da so prisotni trije člani nadzornega odbora in da je odbor sklepčen.  
 
Predsednik je predlagal, da bi dnevni red dopolnili z dodatno 3. točko, in sicer: Sprejem Končnega 
poročila o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev Občine Luče v zvezi z družbo TGM 
Petek d. o. o.  
 
Predsednik nadzornega odbora je prisotne seznanil z dopolnjenim dnevnim redom seje: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče 
2. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika nadzornega odbora Občine Luče 
3. Sprejem Končnega poročila o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev Občine 

Luče v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o. 
4. Razno 

 
Pripomb na predlagani dnevni red ni bilo in nadzorni odbor je soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel dnevni 
red 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče. 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Predsednik je pozval člana nadzornega odbora, da podata morebitne dopolnitve k zapisniku 7. redne 
seje, ki je bil priložen gradivu za sejo. Pripomb na zapisnik ni bilo in člani NO so soglasno (s 3 glasovi 
ZA) sprejeli naslednji  
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora Občine Luče, z dne 21. 
marca 2017.  
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Nadzorni odbor je bil s strani občinske uprave obveščen, da je Ministrstvo za javno upravo opravilo 
pregled usklajenosti aktov Občine Luče z Ustavo Republike Slovenije, Zakonom o lokalni samoupravi 
in drugimi zakoni. Med drugim so pregledali tudi Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Luče, 
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sprejet 29. marca 2011. Ministrstvo je predlagalo nekaj vsebinskih sprememb poslovnika in zahtevalo 
objavo dokumenta v Uradnem listu. 
 
Delovno verzijo poslovnika, kjer so že upoštevane pripombe in predlogi Ministrstva za javno upravo, 
je pripravil direktor občinske uprave Klavdij Strmčnik. Delovno gradivo z navedenimi spremembami in 
čistopis novega poslovnika sta priložena gradivu za 8. sejo nadzornega odbora. 
 
Člani NO so skupaj pregledali spremembe po posameznih členih. Na dopolnjeni poslovnik niso imeli 
pripomb in so soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 
 
SKLEP: Nadzorni odbor potrjuje spremembe Poslovnika nadzornega odbora Občine Luče. Občinska 
uprava poskrbi za objavo novega poslovnika v Uradnem listu Republike Slovenije.     
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Nadzorni odbor je pregledal predlog končnega Poročila o opravljenem nadzoru nad porabo 
proračunskih sredstev Občine Luče v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o. Osnutek poročila o nadzoru je 
bil skladno s 46. členom Statuta Občine Luče posredovan v pregled nadzorovani osebi 22. marca 
2017. Občina Luče v roku 15 dni od prejema osnutka poročila ni podala odzivnega poročila, zato je 
nadzorni odbor po končani razpravi soglasno (s 3 glasovi ZA) sprejel naslednji 
 
SKLEP: Nadzorni odbor sprejme končno Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih 
sredstev Občine Luče v zvezi z družbo TGM Petek d. o. o. Končno poročilo bo posredovano županu 
in Občinskemu svetu Občine Luče, v vednost pa tudi Uradu RS za nadzor proračuna in območni 
enoti Zavoda za gozdove Slovenije.  
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Pod točko razno so člani nadzornega odbora razpravljali o nadaljnjih aktivnostih v zvezi z načrtovano 
gradnjo nove športne dvorane. Posebnega sklepa po razpravi niso sprejeli. 
 
 
Seja zaključena ob 19. uri.  
 
  
 
 
 
Zapisala:                              Predsednik nadzornega odbora 
Aneta Šiljar                                            Jože Vavdi 
 
 
 



















 

OBČINA LUČE 
Luče 106  
3334 Luče 
 

Telefon: 03/839-35-50, E-mail: obcina@luce.si 
Fax:  03/839-35-51, Internet: www.luce.si 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAČUNOVODSKO 
POROČILO 

ZA LETO 

2017 

 

 
 

Luče, 28. februar 2018



Računovodsko poročilo  - 2 - 

 

 
 

 

KAZALO VSEBINE: 
 

 

I. POSLOVNO POROČILO 2017 ............................................................................... 3 

II. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN LETNEGA POROČILA 

ZA LETO 2017 .................................................................................................... 5 

III. BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017 ................................................................. 7 

1. POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJA AKTIVE 31.12.2017 ............................... 10 

2. POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJA PASIVE 31.12.2017................................ 13 

IV. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 ......................................... 16 

V. REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2017 Z OBRAZLOŽITVAMI 

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2017.................................................................... 17 

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA 2017 ................................................................... 25 

VI. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Z OBRAZLOŽITVAMI ....................................... 47 

VII. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZR 2017 ............... 52 

VIII. ZAKLJUČEK ...................................................................................................... 54 

  



Računovodsko poročilo  - 3 - 

 

 
 

POSLOVNO POROČILO 2017 
 

Občina je izvajala financiranje javne porabe v letu 2017 skladno s sprejetim Odlokom o proračunu 

občine Luče za leto 2017, ki je bil sprejet na občinskem svetu 21. decembra 2016. S potrditvijo 

odloka so bili določeni višina proračuna in postopki o izvrševanju proračuna. S potrditvijo smo se 

dogovorili za vire financiranja, določili namene proračunske porabe in upravljanje s premoženjem 

občine v tem proračunskem letu. Rebalans proračuna Občine Luče je bil na občinskem svetu 

sprejet 18.10.2017. Od takrat dalje do konca leta 2017 smo financiranje javne porabe v občini 

izvajali skladno s tem sprejetim aktom. 

Uresničevanje ciljev v letu 2017 se je izvajalo na podlagi veljavnega proračuna. Občinski svet 

je bil obveščen o uresničevanju proračuna in o izvajanju investicij. Pa tudi o težavah pri realizaciji 

investicijskega dela proračuna in o objektivnih razlogih zanje. 

Proračunsko leto 2017 in uresničevanje sprejetih in zastavljenih nalog in načrtov, ki smo si jih 

planirali v proračunu, se odraža v priloženih tabelah in bilančnih izkazih. V priloženih tabelaričnih 

prikazih prikazujemo realizacijo proračuna v letu 2017 primerjalno z veljavnim proračunom in z 

realizacijo v prejšnjem letu ter s členitvijo primerjav po proračunskih postavkah. V vsebinskem delu 

proračuna v nadaljevanju izpostavljamo obrazložitve in pojasnila za največje projekte, odstopanja, 

cilje in proračunsko porabo. 

Program dela občinske uprave je v letu 2017 opravljala obstoječa kadrovska zasedba petih 

zaposlenih in župana. Poleg uresničevanja proračuna in rednih nalog je pestrost dogajanja 

narekovala še vrsta drugih aktivnosti. 

Veliko časa in energije je terjala zahtevna koordinacija aktivnosti pri izvajanju občinskih  investicij. 

Kot že rečeno je vsakoletni velik zalogaj za občinsko upravo tudi izvajanje številnih občinskih 

razpisov. Prav tako smo bili aktivni pri regijskem povezovanju in regijskih razvojnih programih, pri 

poživitvi društvenih aktivnosti, prireditvah, različnih obiskih, reševanju najrazličnejših problemov 

občanov… 

Napovedi politike o ukinjanju manjših občin in spremembah pri njihovem financiranju, zategovanje 

pasu na različnih nivojih, zniževanje prihodkov, vse težji dostop lokalnih skupnosti do dodatnih 

razpisnih virov, na drugi strani pa vse več nerazumljivih birokratskih nalog, ki se občinam nalagajo, 

nedvomno ne prispevajo pozitivno k delovanju lokalne samouprave in obveznostih, ki nam jih 

zakonodaja nalaga ter občani od nas pričakujejo. 

Odločitev Občinskega sveta z začetka tega mandata, da se pristopi k izgradnji športnega centra oz. 

gradnji športne dvorane nedvomno zaznamuje delo v tem celotnem mandatu. Tudi v lanskem letu 

2017 je veliko energije in naporov šlo v dogovarjanje s sosedi športnega objekta, ogledi primerljivih 

objektov, usklajevanji s stroko, pripravi zahtevne dokumentacije ter pripravi na razpis, kjer smo 

kljub zelo kratkim rokom, kot tretja najuspešnejša občina po podanih kriterijih na tem državnem 

razpisu, bili izbrani v močni konkurenci ter tako prejeli sklep o sofinanciranju investicije v višini 

448.000 €, z izvedbo v letu 2018. Izvedba tako velike investicije je v sedanjem času nedvomno 

velik izziv za občino. Zaradi tega smo zavestno že cel mandat varčevali del potrebnih sredstev in 

temu ustrezno prilagodili (znižali) ostale investicije v tem mandatu ter iskali predvsem notranje 

rezerve, kjer se je še dalo kaj privarčevati. Kljub znatnemu varčevanju smo kljub temu redno 

izvajali vse zakonsko predpisane naloge. 
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Uresničevanje proračuna za 2017 

Prihodki proračuna so znašali 1.975.500 € in so dosegli 99,7 % planiranih prihodkov. 
Odhodki proračuna so znašali 1.686.361 € in so dosegli 53,0 % planiranih odhodkov. 
Zadolževanje občine tudi v letu 2017 ni bilo potrebno. 

Večji izvedeni projekti v letu 2017 

 Rekonstrukcija javnih poti 
 asfaltiranje cest v Podvolovljeku (Ekler, Grobelnik, Zg. Podpečnik, Obcir, Mlačnik, 

Žager, Jakč, Špicl, Ogradnik, Zamernik, Pečovnik) 

 asfaltiranje cest v Raduhi (Slapnik, Trate) 

 asfaltiranje cest v Podveži (Hribernik, Poljanšek, Moličnik) 

 Intervencijski ukrepi po poplavah (sanacija vodotoka Rogačnik) 

 Sanacija občinske infrastrukture po poplavah 

 Elektrifikacija Loka 

 Urejanje parka ob Savinji (postavitev štirih mobilnih etno hišk pri jezu) 

 Obnova fasade na objektu Luče 105 

 Obnova vodovodnega omrežja Luče 

 Investicijski transfer OŠ za obnovo in opremo 

 Izdelava prostorske dokumentacije 

 Nakupi zemljišč 

Kako v prihodnje? 

Občina se vseskozi trudi, da posluje uspešno, učinkovito, racionalno in gospodarno. Naloge in 

aktivnosti Občine Luče so usmerjene predvsem v povečanje kvalitete bivanja naših občanov in tako 

posredno tudi na razvoj občine. To pa zajema najrazličnejša področja delovanja. Zagotovo bo leto 

2018 najbolj zaznamovano z gradnjo športne dvorane. Temu cilju bo podrejeno celotno delovanje 

občine. V teku je tudi sprejemanje nove strategije razvoja lokalne samouprave v prihodnje, od 

česar bo v marsičem odvisna tudi usoda naše občine in razvoj podeželja na splošno. 

Radi bi izboljšali časovni okvir realizacije projektov, si ustvarili še večji nabor novih projektov, 

prerazporedili izvedbo nalog čim bolj enakomerno preko celega leta, povečali vlogo in delo komisij 

in odborov pri planiranju in kreiranju investicijske aktivnosti in občinske politike, izboljšali 

informiranost občanov in povečali izkoriščenost računalniške in informacijske podpore, uredili 

pravno-normativno področje in nadzor, izboljšali sodelovanje s prejemniki proračunskih sredstev s 

poudarkom na izboljšanju in hitrejšem razdeljevanju sredstev za njihove programe in projekte.    

V letu 2018 zaključujemo oz. nadaljujemo nekatere obstoječe večletne investicije (gradnja športne 

dvorane, izgradnja čistilne naprave, rekonstrukcije javnih poti, postavitev označevalnih tabel, 

urejanje parka ob Savinji…). Za dolgoročni razvoj občine pa je ključno čim prejšnje sprejetje 

občinskih prostorskih načrtov. 

Še naprej pa bomo delali na povezovanju občine, na povezavi idej, ustvarjalnosti in pobudah 

zainteresiranih, reševanju socialnih in drugih problemov, živahnem kulturnem, športnem, 

zabavnem ter društvenem dogajanju in povezovanju. 

Občina Luče 
župan 

Ciril Rosc 
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PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN 
LETNEGA POROČILA ZA LETO 2017 
 
Na osnovi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah je občina dolžna sestaviti zaključni račun 

proračuna preteklega leta do 28. februarja tekočega leta in ga posredovati pristojnemu ministrstvu 

do 31. marca tekočega leta. Zaključni račun je akt, v katerem so prikazani predvideni in realizirani 

prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zajema obrazložitev, 

katere sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja. Župan predloži predlog zaključnega računa 

proračuna občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila in o sprejetem zaključnem računu proračuna 

obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu. 

 
Računovodsko poročilo sestavljajo računovodski izkazi in pojasnila k izkazom. Pri pripravi ZR  

občinskega proračuna se uporabljajo naslednji predpisi: 

 Zakonu  o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 – 

ZDT-B, 127/06 – ZSDPO, 109/08 in 49/09, 11/11),  

 Zakon o dodatnih interventnih ukrepih 2012 (UL 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12), 

  Navodilu o pripravi ZR državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih proračunskih uporabnikov (UL RS 

12/01, 10/06, 8/07, 102/10),  

 Zakonu o računovodstvu (UL RS 23/99, 30/02 ZJF-C), 

 Zakonu o lokalni samoupravi 94/07; ZUJF (UL RS 40/12),  

 Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS 115/2, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 

104/10, 104/11, 86/16),  

 Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava(UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10, 

104/11, 97/12, 108/2013, 100/15, 75/17),  

 Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 

84/16, 75/17),  

 Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu (UL RS 117/02, 134/03, 108/13),  

 Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (UL RS 45/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 

100/15),  

 Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (UL RS 26/03, 

117/05, 120/07, 32/08, 106/2013) – oddaja preko AJPESA, dopis MF samo zbirna PB 

  Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka 

          upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega 

          zakladniškega računa (UL RS, št. 41/07 in 81/09)  

 Statut občine (UL RS, št. 103/07, 29/11, 66/17) 
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V Zaključnem računu so prikazani predvideni in realizirani prihodki in odhodki ter drugi prejemki in 

drugi izdatki občine in sicer: sprejeti proračun 2017 ter realizacija proračuna 2017. Zaključni račun 

je samostojen akt, ki zajema obrazložitve, katerega sestavni del so podatki iz BS ter pojasnila 

odstopanj od plana.  

Računovodski izkazi, izjava o oceni notranjega nadzora in poročilo s pojasnili k računovodskim 

izkazom so bili oddani z neposrednim vnosom podatkov preko spletnega portala AJPES, kot določa 

Navodilo o predložitvi letnih poročil za leto 2017. 

Vsebino letnega  poročila določa  21. člen Zakona o računovodstvu in pravilnik o sestavljanju letnih 

poročil.  Sestavljeno je iz računovodskega poročila in poslovnega poročila:  

 

A) računovodsko poročilo  je sestavljeno iz računovodskih izkazov: 

 bilance stanja 

 izkaza prihodkov in odhodkov 

      in pojasnil k izkazoma, ter 

B) poslovno poročilo 

 

V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza 

 Bilanca stanja, ki se sestavi na obrazcu Bilanca stanja, ter 

 Izkaz prihodkov in odhodkov, ki se sestavi na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov 

drugih uporabnikov 

Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s pravilnikom o 

sestavljanju letnih poročil. 

 

 

Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja: 

- Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih sredstev (priloga 

1/A k pravilniku o sestavljanju letnih poročil),  

- Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (priloga 1/B k pravilniku o 

sestavljanju letnih poročil) 

 

Posebna vrsta predpisanih vrednostnih pojasnil so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih določa 

pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 21. in 25. členu. Predlagajo se na obrazcih: 

          -   Izkaz računa finančnih terjatev in naložb  

          -   Izkaz računa financiranja 

          -   Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov 

V letu 2017 so poleg izkazov za proračun občine Luče oddani ločeni izkazi za enotni zakladniški 

račun občine (EZR) na podlagi Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in 

razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem 

enotnega zakladniškega računa (UL RS 41/2007).  
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POJASNILA K BILANCI STANJA 

Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti ter njihovih virov ob koncu 

obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2017 za tekoče in predhodno leto. Seštevek aktive in 

pasive 31.12.2017 je bil 9.676.146€, kar pomeni, da se je bilančna vsota povečala v zadnjem letu 

za  333.929€ oz. za  dobre 3,5 %. 
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POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJA AKTIVE  31.12.2017 
 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena OS 

- Sedanja vrednost vseh osnovnih sredstev je konec leta 2017 znašala 7.772.646 €, kar predstavlja 

80 % delež aktive in za 85.324€ povečanje glede na prejšnje leto.   

- Popravki vrednosti so obračunani v višini kot jih določa Navodilo o načinu in stopnjah rednega 

odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS (UL RS  45/05, 138/06, 120/07, 

48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15), za drobni inventar je uporabljen 100% odpis takoj ob 

nabavi. 

- Inventurna komisija je predlagala odpise za opremo brez sedanje vrednosti, ki ni več v funkciji 

delovanja: tiskalnik Laser Jet, nabavljen v letu 2007, kateri se je pokvaril, telefonski aparat LTE 

LG G3 tudi pokvaril ter 5 kom zastav. Skupna vrednost izločene opreme znaša 904,49€. 

 

Večje nove nabave opreme in DI v letu 2017: 

 Novi PC računalniki (tajništvo, računovodstvo, župan, TIC) 2.515 € 

 Cestna ogledala (5 kom)  2917 € 
 Napajalnik HP 37 € 
 Mobilni aparat Huawei P9 337 € 
 Semaforji za tekme, žoge 437 € 

 
Nove investicije na infrastrukturi v letu 2017: 

 Asfaltiranje Podveža (nekat. cesta Hribernik): 375m; 1066m2 11.275€ 
(pri tem odseku spodnji ustroj že v letu 2015 10.040€ = skupaj 21.315€) 

 Asfaltiranje Podveža (Cesar-Poljanšek): 546m; 1668m2 36.784€   
 Asfaltiranje Podveža (nekat. cesta Moličnik Jože): 56m; 181m2 4.711€ 
 Asfaltiranje Raduha (JP Slapnik):537m; 1616m2 16.845€ 

(pri tem odseku spodnji ustroj že v letu 2015 13.980€ = skupaj 30.825€) 

 Asfaltiranje Raduha (nekat. cesta Trate): 60m; 240m2 4.085€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Ekler): 345m; 1007m2 19.495€   
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Grobelnik): 397m; 1207m2 23.693€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Zg. Podpečnik): 538m; 1760m2 34.158€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Obcir - čez njive): 236m; 680m2 17.736€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Mlačnik): 293m; 890m2 17.849€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Žager): 289m; 905m2 19.498€ 

 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Pečovnik Ivan): 31m; 87m2 2.166€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Zamernik Marko): 65m; 196m2 3.199€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Podbregar Jože-Jakc): 91m; 276m2 4.889€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Špicl-Kladnik Klemen): 34m; 130m2 2.309€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Funtek Jože-Podpečki): 60m; 176m2 4.857€ 

 
Tako se je v letu 2017 asfaltiralo 3.953 m.  

Skupna vrednost investicij v posodobitev občinskih cest je znašala 247.569€ 

od tega:      - asfalti v letu 2017 (priprava, asfalti) 223.549€ 

       - priprava podlag junij 2015 (Slapnik, Hribernik) 24.020€ 
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Ostale večje investicije: 

 

 Elektrifikacija Loka 30.111€ 

 Deponije za pesek Razpotje Strmec, Rampa 6.913€ 

 Lesena brunarica 4.500€ 

 Etno hiške  4 kom 19.404€ 

 Projektna dokumentacija za Športni center Luče 

(geološko poročilo, ID zasnova, IP, proj. in invest. dokumentacija) 35.598€ 

 Fasada na objektu Luče 105 19.642€ 

 Investicijski transfer OŠ Luče za opremo in obnovo 40.000€ 
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2. Stanje sredstev na računih proračuna je konec leta 2017 znašalo 1.436.660 €.  

3. Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil so po podatkih prejemnice sredstev za 

naložbe v odplinjevanje in ograjo na odlagališču Podhom, zmanjšane za obračunano amortizacijo v 

letu 2017. Zmanjšala se je tudi vrednost kapitalske naložbe do družbe RTC Raduha Luče, katera je 

po naših poizvedbah prenehala z delovanjem, v letu 2017 smo pridobili izpis iz AJPES-a o izbrisu 

enote iz njihove evidence (prenehanje po skrajšanem postopku).   

4. Terjatve za sredstva v upravljanju so spremenjena konec leta 2017 na podlagi podatkov 

prejemnic sredstev in znašajo 306.963 €. Glede na lansko leto so se zmanjšala za 17.807 €.  

Zmanjšanja se kažejo pri OŠ Luče za 13.069 €. Med terjatvami  za sredstva v upravljanje imamo 

tudi Zgornjesavinjski zdravstveni dom, kjer tudi beležimo zmanjšanje terjatev za 7.257 €. 

Zgornjesavinjski zdravstveni dom izkazuje tudi v letu 2017 presežek odhodkov nad prihodki v 

vrednosti 82.422,80 €. Kot že nekaj zaporednih let, njihove izgube ne priznavamo, zato smo tudi 

letos uskladitev obveznosti na dan 31.12.2017 za omenjeni znesek zavrnili. Knjižnično gradivo za 

knjižnico Mozirje moramo evidentirati preko drobnega inventarja in se mora odpisati (amortizirati) v 

celoti ob nabavi, tako je njena sedanja vrednost med terjatvami enaka 0, znesek sredstev v 

upravljanju  za ostala osnovna sredstva znaša 1.502 €. Letos beležimo tudi povečanje terjatev na 

sredstvih u upravljanju pri Glasbeni šoli Nazarje v skupnem znesku 1.055 €. 

5. Saldo neplačanih odhodkov in AČR je zbran na kontih 18 in 19. Začasno neplačani odhodki 

izkazujejo skupno vrednost 89.050 €. Skupno so se povečala v primerjavi z lanskim letom za 

28.190 €. Največji delež začasno neplačanih odhodkov so računi dobaviteljev z valuto plačila v 

2018. Po vrednosti so največji zneski za obveznosti tekočega značaja, razčlenitev salda pa ustreza 

ugotovitvam za obveznosti do dobaviteljev v pasivi.  

6. Neplačane terjatve so konec leta 2017 vrednostno znašale 46.831 €. Predstavljajo pa 

kratkoročne terjatve do kupcev 11.641 €. 23.583 € terjatev beležimo do zavezancev za davčne in 

nedavčne prihodke, 742 € znašajo terjatve za vračilo DDV ter 168 € terjatev za zavezanca za 

družinskega pomočnika.  

 

 

  



Računovodsko poročilo  - 13 - 

 

 
 

 

POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJE PASIVE 31.12.2017 
 

1. Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti so se v primerjavi z lanskim letom 

povečale za 27.319 € in znašajo 89.158 €. Odprtih obveznosti do dobaviteljev in PU na kontih 220, 

240, 241, 242 in 243 je konec leta za 73.532 €. Saldo predstavljajo pretežno obveznosti do 

dobaviteljev, katerih račune smo prejeli konec leta 2017 in v začetku leta 2018, poslovni dogodki 

se nanašajo na leto 2017, valute računov pa zapadajo v letu 2018. Dolgoročnih obveznosti ne 

beležimo, omenimo pa nekaj večjih zneskov med obveznostmi do dobaviteljev konec leta: 

obveznost do Komunale Mozirje za vzdrževanje občinskih cest za mesec december 37.535 €, OŠ 

Luče za vrtec za december 11.690 €, Ekoen Luče ogrevanje šola december 3.030 €, posamezni 

dobavitelji za zaračunane šolske prevoze za mesec december  6.446 €. Vsi omenjeni računi imajo 

valuto v letu 2018 in so v večini do konca februarja 2018 plačani. 

2. Neplačani prihodki in PČR dosegajo vrednost 34.242 €.  V primerjavi z lanskim letom so se 

zmanjšale za 26.076 €. Beležimo terjatve do kupcev 10.492 €, terjatve do JFP 23.317 € (to so 

davek od premoženja od stavb in prostorov in njim pripadajoče obresti, NUSZ ter pripadajoče 

obresti, davek od premoženja fizičnih oseb, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, ter 

pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest), terjatev za prispevek za družinskega pomočnika 168 € in 

265 € terjatev do JFP ( koncesije za vodno pravico). 

3. Dolgoročno razmejeni prihodki na kontu 92 znašajo 10.617 €. Saldo sestavljajo terjatve do 

Nepremičninskega sklada PIZ in sredstva rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu, katerega 

plačujemo za občinska stanovanja.   

4. Rezervni sklad konec leta 2017 izkazujemo v višini 20.107 €. V letu 2017 smo izvršili  izločitev 

10.000 € proračunske rezerve občine, katere poraba je znašala 4.973 €: občina je prispevala 

pomoč družini v Raduhi pri prekrivanju strehe, okrog 4.000 € je iz te postavke namenila za odpravo 

posledic vetroloma. Izločena so bila tudi sredstva rezervnega sklada za elementarne nesreče v 

znesku 14.500 €. Ta rezervni sklad je občina porabila v celoti in sicer: za sanacije po neurjih tekom 

leta (sanacija ceste v Beli, cesta proti Fitezu, sanacija skale na cesti proti Habru, na cesti Kranjski 

rak-Ravni, pomoč iz te postavke se je nudila tudi družini ob udaru strele v gospodarsko poslopje, 

ter za sanacije po vetrolomu). 

5. Splošni sklad znaša 9.522.022 € in zavzema  98,4 % vrednosti pasive. Stanje na teh kontih 

ustreza sedanjim vrednostim za opremo, stavbe, objekte in stanovanja. 

 

Na izvenbilančni evidenci se na aktivnih in pasivnih kontih stanje od lani ni spremenilo. Saldo 

sestavlja evidenčna zaloga drobnega inventarja manjših vrednosti ter tistih kmetijskih zemljišč, ki 

so še predmet usklajevanj s Skladom kmetijskih zemljišč Slovenije za prenos na občino.  
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POJASNILA IN UGOTOVITVE K PREGLEDNICI STANJA IN GIBANJE NEOPREDMETENIH 

DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

- sedanja vrednost vseh OS 31.12.2017 je bila 7.772.646 € in se je povečala za 85.324 € glede 
na leto 2016. 

- strukturna sestava OS se je v letu dni spremenila tako, da je primerjalno s prejšnjim letom 
2016 manjši strukturni delež za opremo, povečal pa se je za infrastrukturne objekte, investicije v 
teku ter zemljišča.  

Omeniti je potrebno, da se je v letošnjem letu vzpostavila evidenca občinskega premoženja – 
zemljišč v občinski lasti, katera vseskozi niso bila pravilno vrednotena ali pa jih občina ni imela v 
evidenci. Naša urbanistka nam je pripravila podroben seznam občinskega premoženja, ki v naravi 
predstavlja gozd, kmetijska zemljišča, stavbna zemljišča ter vodna zemljišča. Ta seznam vsebuje 
vse parcele v lasti Občine Luče po parcelnih številkah, po deležih, po posameznih katastrskih 
občinah, po površini posamezne parcele, po planski namenski rabi, vrednost posamezne enote 
glede na delež po vrednotenju GURS-a (množično vrednotenje nepremičnin), razen tistih parcel, 
katerih nabava se je vršila v zadnjih letih in jih imamo v naših poslovnih knjigah že knjižene po 
cenah kupoprodajnih pogodb; po tržnih vrednostih. Vrednostno se je struktura evidentiranega 
premoženja zemljišč  povečala za 95.940 €. 
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POJASNILA IN UGOTOVITVE K PREGLEDNICI ZAČASNO NEPLAČANIH PRIHODKOV IN 
ODHODKOV V LETU 2017 

V proračunu so evidentirani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka, kar pomeni, da so zajeti 

vsi, ki so bili plačani od 1.1.2017 do 31.12.2017. Začasno neplačani prihodki in odhodki 31.12.2017 

se prenašajo v proračun 2018, ko bodo plačila teh računov zapadla in bodo tudi plačana. Izkazani 

so na kontih skupin 18 in 28 v bilanci stanja. Vrednost neplačanih prihodkov konec leta 2017 znaša 

89.050 € in so se povečala za 28.190 €, začasno neplačani odhodki, ki na dan 31.12.2017 znašajo 

34.242 €, pa so se vrednostno zmanjšali za 26.076 €.   

 

ZAČASNO NEPLAČANI PRIHODKI IN ODHODKI 

stanje v EUR stanje v EUR stanje v EUR

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

280-davčni prihodki 12.289 22.514 23.318 804 103,6

281-nedavčni prihodki 8.884 9.609 10.924 1.315 113,7

282-kapitalski prihodki 0 27.777 0 -27.777 0,0

283-prejete donacije 0 0 0 0 0,0

284-transferni prihodki 4.523 418 0 -418 0,0

začasno neplačani prihodki 25.696 60.318 34.242 -26.076 56,8

180-tekoči odhodki 29.010 35.131 58.965 23.834 167,8

181-tekoči transferi 34.862 24.936 30.085 5.149 120,6

182-investicijski odhodki 0 793 0 -793 0,0

183-investicijski transferi 0 0 0 0 0,0

začasno neplačani odhodki 63.872 60.860 89.050 28.190 146,3

neto vpliv prenosa plačil v 2017 -38.176 -542 -54.808 -54.266 10112,2

konto razlika 2017/2016

% 17/16

 

 

 

 

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

V tem izkazu so prihodki in odhodki razporejeni po enotnem kontnem planu za proračune, mi jih 

prikazujemo po tromestnih kontih razreda 7 in 4. 
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 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2017 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.975.499

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.756.952

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 1.690.900

700 Davki na dohodek in dobiček 1.621.295

703 Davki na premoženje 20.085

704 Domači davki na blago in storitve 49.520

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 66.052

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 60.489

711 Takse in pristojbine 1.355

712 Denarne kazni 0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0

714 Drugi nedavčni prihodki 4.208

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 30.103

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 27.777

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 2.326

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 188.444

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 77.625

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 110.819

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.686.361

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 634.057

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 133.305

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 20.575

402 Izdatki za blago in storitve 453.028

403 Plačila domačih obresti 0

409 Rezerve 27.149

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 662.601

410 Subvencije 153.980

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 331.491

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 76.229

413 Drugi tekoči domači transferi 100.901

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 335.788

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 335.788

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 53.915

430 Investicijski transferi 0

431 Investicijski transferi 12.849

432 Investicijski transferi 41.066

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 289.138

1. A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 
Pogled na to tabelo nam pove gibanje o strukturi in realiziranih vrednostih posameznih vrst 
prihodkov in odhodkov v okviru enotnega kontnega načrta. 
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA 

Prihodki in odhodki prikazani po splošnem delu proračuna nam povedo, kaj se plačuje iz javnih 
sredstev. V nadaljevanju so predstavljeni prihodki s poudarek na doseženi realizaciji. 
 
Prihodki proračuna po splošnem delu 
 
V letu 2017 smo prihodke proračuna realizirali v višini 1.975.499€.   
 
 

 

70- DAVČNI PRIHODKI  1.690.900€ (100,1%) 

 
700-Davki na dohodek in dobiček  1.621.295€ (100%) 
 

Dohodnina je bila nakazana v višini 1.621.295€ kot odstopljeni občinski vir, pripada občini glede na 
izračun, ki ga pripravi Ministrstvo za finance.  

 
703-Davki na premoženje 20.085€ (91,3%) 
 

V to skupino davkov sodijo davki za uporabo, lastništvo in prodajo premoženja (premičnin in 
nepremičnin). Z davki na premoženje je občina v letu 2017 zbrala 20.085€, 91,3% glede na veljavni 
proračun. Sem sodijo: 
- davki na nepremičnine 8.170€ (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) 
- davki na nepremičnine 86€ 
- davki na dediščine in darila 1.743€ 
- davki na promet nepremičnin pravnih in fizičnih oseb 10.086€ 
 

704-Domači davki na blago in storitve 49.520€ (112%) 
 

Med davke skupine 704 sodijo: 
-  davki na posebne storitve 117€ (davek na dobitke od iger na srečo) 
- drugi davki na uporabo blaga in storitev od katerih največji delež predstavlja okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih  voda 26.887€, turistična taksa 5.170€ ter  
pristojbina  za vzdrževanje  gozdnih  cest 17.346€.  
 

706-Drugi davki in prispevki  
 
Na tem kontu se evidentirajo JFP, katerih nadzornik je FURS. Na dan 31.12.2017 je bilo izkazano 
negativno stanje -1.264,76€, ki smo ga po navodilih MF-Direktorata za proračun prenesli v skupino 
kontov 7103 Prihodki od premoženja. 
 
Pojasnilo FURS: 
z uvedbo poenostavitve vplačevanja JFP (v nadaljevanju JFP) s 01.10.2011, se je spremenil tudi 
način plačevanja in evidentiranja prejetih plačil (prihodkov) v analitičnih in zbirnih knjigovodskih 
evidencah FURS ter posledično poročanja. Vplačana denarna sredstva na posamezni vplačilni 
podračun so dnevno, v celoti razporejena prejemnikom sredstev in evidentirana v poslovnih knjigah 
FURS, v odvisnosti od sklica, ki ga davčni zavezanec navede na plačilnem nalogu. V primerih, ko 
davčni zavezanec svoje obveznosti poravnajo pred knjiženo ali zapadlo terjatvijo oziroma v plačilnem 
nalogu navedejo napačen sklic, se takšna plačila v poslovnih knjigah FURS evidentirajo kot 
nerazporejena plačila po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne 
vrste dajatve. V PDP poročilu so takšna plačila izkazana na podkontu 706099 – Drug davki. Poleg 
nerazporejenih plačil so na podkontu 706099 – Drugi davki evidentirana še neidentificirana plačila. 
To so plačila, ki so jih davčni zavezanci vplačali na podračune JFP države, občin ZPIZ-a, ZZZS ter 
drugih prejemnikov, na plačilnem nalogu pa niso navedli pravilnih podatkov, na podlagi katerih bi 
lahko določili plačnika oz. vrsto dajatve. Takšna plačila se obravnavajo individualno, potrebno jih je 
ročno razčistiti ter evidentirati po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov. 
Prejemnikom sredstev se vse naknadne spremembe gibanja na podkontu  706099 – Drugi davki 
znotraj posameznega obdobja sporočajo v PDP poročilu, z ustreznim znižanjem na prvotno 
poročanem podkontu in povečanjem podkonta, ki dejansko predstavlja zapiranje določene obveznosti 
davčnega zavezanca. 
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Podkonto 706099 – Drugi davki lahko v določenem poročevalnem obdobju izkazuje pozitivno ali 
negativno, ker izkazuje denarni tok obdobja. Pozitivno stanje predstavlja plačila davčnih zavezancev, 
ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne 
vrste dajatve. Negativno stanje na podkontu 706099 – Drugi davki pa pomeni, da smo v 
poročevalnem obdobju iz podkonta 706099 -  Drugi davki na posamezno vrsto davkov razporedili več 
plačil, kot smo v tem obdobju na ta konto prejeli. Kot primer lahko navedemo stanje neidentificiranih 
plačil na posameznem PDP na dan 31.12. ki v konkretnem primeru predstavlja plačila, ki jih je še 
potrebno razčistiti ter evidentirati po ustreznih podkontih prihodkov. Glede na to, da podkonto 706099 
– Drugi davki, na dan 01.01. nima začetnega stanja, prihaja z razčiščevanjem neidentificiranih plačil, 
in prenosom plačil na ustrezne podkonte prihodkov, na podkontu 706099 – Drugi davki do 
negativnega stanja. 
 
 

 
 
71- NEDAVČNI PRIHODKI   66.052€  (79,8%) 

 
 

710-Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   60.489€  (90,6%) 
 

Med te prihodke  sodijo: 
-  prihodki od obresti 0 
- prihodki od premoženja so bili planirani 66.700€, realizacijo beležimo v znesku 60.489€: prihodki od 
najemnin poslovne prostore 2.745€, prihodki od najemnin za stanovanja 13.332€, prihodki od 
najemnin za opremo 25.070€; to je najemnina, ki jo Občina zaračunava JP Komunala Mozirje za 
najem komunalne infrastrukture, prihodki od drugih najemnin 17.584€; to predstavljajo najemnine za 
najem grobov, najemnine za uporabo mrliške vežice, najemnina uporabe javne infrastrukture za zbirni 
center Podhom, prihodki iz naslova podeljenih koncesij 745€ ter prihodki od podeljenih koncesij za 
vodne pravice 2.278€. 
V to skupino kontov smo vključili negativno stanje konta skupine 706099 – Drugi davki - 
nerazporejena plačila -1.265€. 
 

 
711-Takse in pristojbine  1.355€ (193,6%) 
 

Prihodek iz upravnih taks je bil planiran v višini 700€, realiziran pa v višini 1.355€. 

 
712-Globe in druge denarne kazni (0%) 
 

Prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo je bil planiran v  višini 2.000€, dejanska 
realizacija pa je bila 0. 

 
714-Drugi nedavčni prihodki 4.208€  (31,2%) 
 

Drugi nedavčni prihodki so dosegli realizacijo v višini 4.208€. Drugi nedavčni prihodki vsebujejo:  
-  drugi nedavčni prihodki 36€ 
-  prihodki od komunalnih  prispevkov 0 
-  prispevki in doplačila občanov za družinske pomočnike 3.683€ 
-  drugi izredni nedavčni prihodki 487€  
 

 

 
72-KAPITALSKI PRIHODKI   30.103€  (108.4%) 

 
720-Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  27.777€  (100%) 
 

Med prihodki prodaje zgradb in prostorov beležimo prodajo Zotlerjeve domačije v vrednosti 27.777€ 
 

 
722-Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  2.326€   
 

Med prihodke od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev sodijo prihodki  od prodaje stavbnih 
zemljišč. V letu 2017 se je vršila menjava parcel na Logarskih prodih s tremi občani v skupni vrednosti 
2.326€ 
 

 



Računovodsko poročilo  - 19 - 

 

 
 

 
 
 

73-PREJETE DONACIJE  
 

730-Prejete donacije iz domačih virov 
 

Med prejete donacije sodijo donacije in darila fizičnih oseb, ki jih v letu 2017 nismo planirali in tudi niso 
bili  realizirani. 
 

 
 

74-TRANSFERNI PRIHODKI   188.444€  (103,6%) 

 
740-Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  77.625€  (105,1%) 
 

Prihodki skupine 740 so prihodki, ki jih občina pridobi iz državnega proračuna po zakonu ali glede na 

uspešno prijavo na javne razpise. Pridobljeni prihodki so skupaj znašali 77.625€ od planiranih 73.828€, 

kamor sodijo naslednji prihodki: 

-  prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 52.288€ finančna izravnava 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 5.857€ sredstva požarnega sklada - požarna 

taksa  

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 19.480€; sofinanciranje skupnih 

občinskih uprav 6.449€, vzdrževanje gozdnih cest 2.726€, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve-

nakazilo dodatnih sredstev za družinskega pomočnika nad ,35% primerne porabe za leto 2016 10.265€ 

 

741-Prejeta sredstva iz DP iz sredstev proračuna Evropske unije  110.819€  (102,6%)    
 
Prihodki skupine 741 so planirani v vrednosti 108.000€. Občina je prejela v decembru 110.819€ 
nepovratnih sredstev od Ministrstva za gospodarski razvoj (sofinanciranje na podlagi 23. člena zakona 
o financiranju občin za leto 2017)  
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Odhodki proračuna po posebnem delu 
 
 
V letu 2017 smo odhodke proračuna realizirali v višini 1.686.361€.   
 
 
       

 

40-TEKOČI ODHODKI 634.057€ (80%) 

 
400-Plače in drugi izdatki zaposlenim 133.305€ (97,5%) 
 

Konti skupine 400, predstavljajo plače in dodatke 122.131€, regres za letni dopust 4.363€, 
povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo ter drugi izdatki zaposlenim 6.811€. 

 
401-Prispevki delodajalcev za socialno varnost 20.575€ (97,1%) 
 

Konti skupine 401 predstavljajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 10.914€, 
prispevki za zdravstveno zavarovanje 8.744€, prispevki za zaposlovanje 74€, prispevki za 
starševsko varstvo 123€ in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi 
ZKDPZJU za zaposlene v občinski upravi 720€. 

 
402-Izdatki za blago in storitve 453.028€ (74,6%) 
 

Konti skupine 402 predstavljajo pisarniški in splošni material 96.914€, posebni material in 
storitve 4.510€, energijo, vodo in komunalne  storitve in komunikacije 63.087€, prevozne  
stroške  in storitve 10.595€, izdatke za službena potovanja 531€, tekoče vzdrževanje 
223.733€, najemnine in zakupnine 10.014€, drugi operativni odhodki 43.644€. 

 
403-Plačila domačih obresti  
 

Konti skupine 403, predstavljajo obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov; stanje 0 
 

409-Rezerve  27.149€ (98,7%) 
 

Občina Luče mora na podlagi ZJF oblikovati rezervne sklade. 
 

Planirali smo splošno proračunsko rezervacijo (na podlagi 42. člena ZJF), ki jo lahko porabimo 
za nepredvidene, oziroma v proračun ne vključene odhodke. Med sredstva rezerv smo 
vključili splošno proračunsko rezervacijo v skupni vrednosti 10.000€, oblikovan imamo tudi 
rezervni sklad za elementarne in druge nesreče v višini 14.500,00 (oblikovanje in uporabo 
rezervnega sklada opredeljujeta 48. In 49. Člen ZJF) ter sredstva za posebne namene 
2.649€. 
 

 
 
 

41-TEKOČI TRANSFERI  662.601€  (92,9%) 

 
410-Subvencije 153.980€ (76,6%) 
 

Konti skupine 410 predstavljajo subvencije javnim podjetjem, katere so bile realizirane 41.993€ 
ter subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 111.987€.  

 
 
411-Transferi posameznikom in gospodinjstvom 331.491€ (105,8%) 
 

Konti skupine 411 predstavljajo transfere posameznikom in gospodinjstvom: darila ob rojstvu 
novorojenčkov 4.282€, drugi transferi: regresiranje prevozov šoloobveznih otrok 119.105€, 
regresiranje oskrbe v domovih 30.448€, subvencije stanarin 4.841€, plačila razlike med ceno 
programov v vrtcih in plačili staršev 137.191€, izplačila za družinske pomočnike 20.387€, ostali  
transferi posameznikom  in gospodinjstvom 15.237€. 
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412-Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 76.229 (87,8%) 
 

Konti skupine 412 predstavljajo odhodke za sofinanciranje raznim organizacijam in društvom 
na področju  gasilstva, kulture, športa in sociale ter drugim neprofitnim organizacijam in so bili 
realizirani v vrednosti 76.229€. 

 
413-Drugi tekoči domači transferi 100.901€  (90,3%) 
 

Konti skupine 413 predstavljajo sredstva prenesena drugim občinam 12.728€, tekoči transferi v 
sklade socialnega zavarovanja 9.967€, drugi tekoči transferi v javne zavode 75.431€ ter tekoči 
transferi v javne agencije 2.775€. 
 
 

42-INVESTICIJSKI ODHODKI  335.788€  (20,7%) 

 
420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev  335.788€  (20,7%) 
 

Med konte skupin 420 sodijo investicijski odhodki. Sem vključujemo nakupe zgradb in prostorov 
23.904€, nakup opreme 2.851€, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 259.988€, 
investicijsko vzdrževanje in obnove 5.241€, nakupi zemljišč in naravnih bogastev 6.907€, 
študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring 
36.897€.  
 

 
43-INVESTICIJSKI TRANSFERI  53.915€  (97,7%) 

 
431-Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 12.849€  (91,1%)  
 

Med konte skupin 431 sodijo investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
6.553€, investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 6.296€. 
 

432-Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  41.066€  (99,9%) 
  
Sem spadajo investicijski transferi javnim zavodom 41.066€.               
 

 

 

 

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2017 Z OBRAZLOŽITVAMI 

Zakon o javnih financah določa, da je zaključni račun proračuna akt občine, v katerem so 
prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki. Pri 
sestavi ZR se upošteva predpisana členitev. Sestavni del zaključnega računa so  podatki iz 
bilance stanja. 
 
Proračun Občine Luče za leto 2017 je bil potrjen na 14. redni seji občinskega sveta 
21.12.2016 in objavljen v Uradnem listu RS št. 87/2016 dne 29.12.2016, v oktobru 2017 pa 
je bil potrjen rebalans proračuna Občine Luče na 17. redni seji občinskega sveta dne 
18.10.2017, objavljen v Uradnem listu RS št. 63/2017 z dne 10.11.2017. 
 
Primerjavo podajamo na obrazcih iz spletne aplikacije APPRA, ki jih mesečno pošiljamo na 
Ministrstvo za finance, in sicer proračun 2017, rebalans proračuna 2017 z realizacijo 
proračuna januar-december 2017.  
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SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2017 

V poročilu sledi prikaz prihodkov in odhodkov po kontnem načrtu za proračune na več nivojih 

zasledovanja (k2, k3, k4, k6) 
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Prihodki proračuna 2017 po enotnem kontnem planu za proračune 

 
Seštevek vseh prihodkov znaša 1.975.499 € kar predstavlja 99,7% veljavnega proračuna za 
leto 2017 
  
Davčni prihodki v letu 2017 skupine 70: realizirani v skupni vrednosti 1.690.900 € 
 700 Davki na dohodek in dobiček so bili realizirani v znesku 1.621.295 €; 100% 

realizacija, predstavljajo pa dohodnino odstopljeni vir občinam 

 703 Davki na premoženje realizirani 91,3% v skupnem znesku 20.085 €, predstavljajo 

(davki na nepremično in premično premoženje, davki na premičnine, davki na dediščine 

in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje) 

 704 Domači davki na blago in storitve predstavljajo 112 % realizacije veljavnega 

proračuna 2017, to je 49.520 € ( davek na dobitke od iger na srečo, okoljska dajatev za 

onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje 

gozdnih cest) 

 

Nedavčni prihodki v letu 2017 skupine 71: realizirani so bili v skupni vrednosti 66.052 € 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 60.489 € 

kar predstavlja 72 % realizacije veljavnega proračuna (prihodki od najemnin za poslovne 

prostore Zasebne zobne ambulante, prihodki od najemnin za stanovanja Habit Velenje, 

prihodki od najemnin za opremo JP Komunala Mozirje-najemnina za komunalno 

infrastrukturo, prihodki od drugih najemnin-najemnine za grobove in vežico, prihodki od 

podeljenih koncesij) 

 711 Takse in pristojbine realizirane v višini 193,6% v vrednosti 1.355 € (upravne takse iz 

upravnih dejanj) 

 712 Globe in druge denarne kazni , kjer nismo beležili realizacije 

 714 Drugi nedavčni prihodki realizacija 31,2 %, skupna vrednost 4.208 € (prihodki od 

komunalnih prispevkov, prispevki za družinskega pomočnika, drugi nedavčni prihodki) 

 

Kapitalski prihodki v letu 2017 skupine 72: realizacija v skupni vrednosti 30.103 € 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (plačilo kupnine Marije Dogaris za Zotlerjevo 

hišo)  

 722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v vrednosti 2.326 € (menjava parcel na 

Logarskih prodih; Anton Breznik, Tonček Kladnik, Metod Rosc) 

 

Transferni prihodki v letu 2017 skupine 74: realizirani v skupni vrednosti 188.444 €, 

predstavlja 103,6 % načrtovane realizacije 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij: 

 finančna izravnava v višini 52.288 € 

 požarna taksa 5.857 € 

 Min. za kmetijstvo; vzdrževanje gozdnih cest 2.726 € 

 sofinanciranje skupnih občinskih uprav 6.449 €  

 Min. za delo, družino in social.zadeve: družinski pomočnik 10.265 € 

 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU je v letu 2017 znašala 

110.819 € in predstavlja 102,6 % realizacije proračuna 2017 
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Primerjava  realizacije prihodkov glavarine in finančne izravnave v letu 2017 s 
prihodki glavarine ter finančne izravnave iz leta 2016: 
 
- prihodki glavarine 2017 so večji od realiziranih prihodkov glavarine v letu 2016 za 286.500 
€,  znesek finančne izravnave pa je bil v 2017 manjši za 253.287 € glede na leto 2016; 
skupaj smo dobili 33.213 € večji znesek glavarine in izravnave kot v letu 2016.   

 
 

Realizacija 2016 Realizacija 2017 
Razlika v 

EUR 

prihodki iz glavarine 1.334.795 1.621.295 286.500 

finančna izravnava 305.575 52.288 - 253.287 

SKUPAJ 1.640.370 1.673.583 33.213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSEBNI DEL PRORAČUNA 2017 

 
Izkazuje razporeditev proračunskih odhodkov in transferjev in primerjavo po programski 

shemi proračuna in proračunskih postavkah. V komentarjih izpostavljamo izstopajoče 

primerjave realizacije proračuna za leto 2017 z rebalansom proračuna občine za leto 2017 po 

posameznih proračunskih postavkah. 
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POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE LUČE V LETU 2017 

 

Poročilo izkazuje razporeditev proračunskih odhodkov in transferov in primerjavo po 

programski shemi proračuna in proračunskih postavkah. V komentarjih izpostavljamo 

izstopajoče primerjave proračuna za 2017 z rebalansom proračuna v letu 2017. 

Zakonske podlage, ki pojasnjujejo področje: 

- Zakon o javnih financah: UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 

110/02 - ZDT-B,127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 

107/10, 110/11 - ZDIU12,104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - 

ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - 

ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 -ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 

- Zakon o računovodstvu: UL RS, št. 23/1999, 30/2002 - ZJF-C, 114/2006 – ZUE 

- Zakon o izvrševanju proračuna 

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava UL RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 

58/10, 60/10 – popt. 104/10, 104/11 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava UL RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 

108/2013, 94/14, 100/15 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava UL RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 

58/2010, 97/2012, 00815 

- Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in 

opredmetenih osnovnih sredstvih, 

- Statut Občine Luče (Uradni list RS št. 60/11 z 29.7.2011-UPB ter 66/17) 

- Pravilnik o računovodstvu 

- Odlok o proračunu Občine Luče (UL RS št. 6/16) 

- Drugi zakonski in podzakonski predpisi, interni akti  
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OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
PRORAČUNA 2017 

Odhodki prikazani po posebnem delu proračuna nam povedo, kaj se plačuje iz javnih 
sredstev. Predstavljeni so odhodki s poudarkom na doseženi realizaciji v primerjavi z 
veljavnim rebalansom proračuna občine Luče za leto 2017 po posameznih področjih 
proračunske porabe.  
 
 

01-POLITIČNI SISTEM (86,7%) 
 
Področje proračunske porabe političnega sistema: 
PPP je bilo s proračunom 2017 predlagano v višini 69.500€, realizirano v višini 60.278€. 
Predstavlja pa: dejavnost občinskega sveta: 11.157€, kjer smo financirali dejavnost političnih 
strank ter stroške občinskega sveta, odborov in komisij in dejavnost župana in podžupana: 
49.121€, kar  obsega izplačane plače, prispevke  ter povračila stroškov  prehrane,  regresa 
županu,  izplačila podžupanu  ter stroške reprezentance.  
 
 
 
04-SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE (56,5%) 
 
Področje proračunske porabe skupnih administrativnih služb in splošnih javnih 
storitev:  
PPP je bilo s sprejetim proračunom predlagano 30.500€, realizirano v višini 17.234€. Beležimo 
delna odstopanja realizacije na proračunskih postavkah glede na sprejeti proračun. Področje 
zajema naslednje proračunske postavke: druge skupne občinske službe: z realizacijo v skupni 
vrednosti 13.820€: investicije v e-točke in brezžična povezava z realizacijo, objavljanje 
občinskih predpisov, občinsko glasilo in internetna stran občine, stroški občinskih simbolov, 
izvedba protokolarnih dogodkov: v vrednosti 4.813€: kar zajema pokroviteljstva in 
sponzorstva, stroški občinskega praznika in prireditev, razpolaganje in upravljanje občin. 
premoženja:  realizacija 6.550€, kar zajema pravna zastopstva ter zavarovanje občinskega 
premoženja.  
V okviru PPP so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve. 
 
 

06-LOKALNA SAMOUPRAVA (96,2%) 
 
Področje proračunske porabe lokalne samouprave obsega delovanje občinske uprave:  
PPP  je bilo s proračunom planirano za 158.750€ odhodkov, realizirano pa v višini 
152.735€.  V okviru PPP so bile na posameznih proračunskih postavkah  opravljene tudi 
prerazporeditve med posameznimi konti. 
To področje zajema: administracija občinske uprave z realizacijo v višini 151.745€, kamor 
spadajo plače in materialni stroški občinska uprava, drugi materialni stroški občine (pisarniški 
material, čistilni material, časopisi, revije, računalniške in druge storitve izdatki za 
reprezentanco, uniforme in zaščitna sredstva, DI, električna energija, poraba kuriv in stroški 
ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, stroški telefonije, poštne storitve, 
dnevnice, stroški prevoza, tekoča vzdrževanja, najemnine, odškodnine, plačila storitev za 
plačilno promet, drugi operativni odhodki), stroški za službeni avto, dela po pogodbah, 
stroški za poroke, ostali stroški, investicije novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v 
upravi ter delovanje Medobčinskega inšpektorata in Urada za okolje. 
 
  
 

 
 



Računovodsko poročilo  - 42 - 

 
 

 
 

07-OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH (91,3%) 
 
Področje proračunske porabe obrambe in ukrepov ob izrednih  dogodkih: obsega 
delovanje civilne zaščite in gasilskega društva za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami: 
PPP je bilo s proračunom 2017 planirano v višini 78.000€, realizirano v višini 71.204€. Sem 
spadajo naslednja področja proračunske porabe: pripravljenost sistema za zaščito, reševanje 
in pomoč: investicijski odhodki za civilno zaščito,  delovanje sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč: porabljeno 71.109€: proračunska postavka program PGD Luče 12.000€, stroški za 
zaščito in reševanje, investicijska  nabava gasilske opreme, kjer smo namenili 5.317€ za 
nabavo gasilske opreme: (28 kom jakne Softshell, 1 kpl zaščitna obleka, 2 kom čelade s 
ščitom odsevne, 2 para škornji, inštalacije v gasilskem domu, akumulatorska žaga, 
akumulatorski vijačnik, akumulatorski Power set), sofinanciranje zajetij za požarno vodo 
5.600€: (hidrant v Strugah, 3 občanom sofinanciranje izgradnje zajetij za požarno vodo), 
proračunska postavka intervencijski ukrepi po poplavah je bila porabljena za sanacijo 
vodotoka Rogačnik v vrednosti 48.129€. 
 
 
11-KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO (89,6%) 

 
Področje proračunske porabe kmetijstva, gozdarstva in ribištva: obsega subvencije v 
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ter vzdrževanje gozdnih cest: 
PPP je bilo s proračunom planirano  101.000€, realizirano pa  90.449€. Ta proračunska 
postavka obsega: strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: 48.473€, kjer smo izplačali 25 
kmetom subvencije na osnovi razpisa za kmetijstvo, razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij: 10.946€; tukaj so bile izplačane subvencije desetim društvom iz področja kmetijstva 
za njihovo delovanje, ukrepi za stabilizacijo trga: stroški transporta za odvoz mleka družbi 
Davidov hram 3.000€, ter tekoče vzdrževanje gozdnih cest:  kjer je občina namenila 27.700€ 
za tekoče vzdrževanje gozdnih cest.   
 
 
13-PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE (73,4%) 

 
Področje proračunske porabe prometa, prometne infrastrukture in komunikacij 
obsega upravljanje in tekoče ter investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter javno 
razsvetljavo:  
PPP je bilo s proračunom 2017 planirano v  višini 488.800€, z rebalansom proračuna 
prerazporejeno na 528.800€, realizirano pa v višini 388.000€.   
Omenjena proračunska postavka zajema naslednja področja: upravljanje in tekoče 

vzdrževanje občinskih cest: tu beležimo realizacijo v znesku 149.220€; občina je financirala 

izdatke za tekoče vzdrževanje lokalnih cest 25.563€, tekoče vzdrževanje javnih poti 58.515€, 

odprava posledic neurja 7.100€, stroški za zimsko vzdrževanje cest 44.229€; izvedla so se 

nekatera popravila mostov in brvi 6.456€ (most vodotoka Rogačnik, most pri Paclerju, most 

Špicl Podvolovljek), postavka izgradnje podpornih zidov 7.356€ porabljena  za izgradnjo 

škarp pri Slapniku, pri zgornjem Podpečniku ter v Dupljah, investicijsko vzdrževanje in 

gradnja občinskih cest: beležimo realizacijo v znesku 223.549€: stroški za zaščitne obcestne 

ograje niso bili realizirani, posodobitve ostalih občinskih cest in obnova občinskih cest pa 

predstavljata asfaltiranje občinskih cest. Občina je v tem letu namenila za asfaltiranje 

223.549€. Asfaltiranje je potekalo na naslednjih cestah in odsekih: 
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 Asfaltiranje Podveža (nekat. cesta Hribernik): 375m; 1066m2 11.275€ 
 (pri tem odseku spodnji ustroj že v letu 2015 10.040€ = skupaj 21.315€) 
 Asfaltiranje Podveža (Cesar-Poljanšek): 546m; 1668m2                       36.784€   
 Asfaltiranje Podveža (nekat. cesta Moličnik Jože): 56m; 181m2 4.711€ 
 Asfaltiranje Raduha (JP Slapnik):537m; 1616m2 16.845€ 
 (pri tem odseku spodnji ustroj že v letu 2015 13.980€ = skupaj 30.825€) 

 Asfaltiranje Raduha (nekat. cesta Trate): 60m; 240m2 4.085€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Ekler): 345m; 1007m2 19.495€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Grobelnik): 397m; 1207m2 23.693€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Zg. Podpečnik): 538m; 1760m2 34.158€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Obcir - čez njive): 236m; 680m2 17.736€ 

 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Mlačnik): 293m; 890m2 17.849€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (JP Žager): 289m; 905m2 19.498€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Pečovnik Ivan): 31m; 87m2 2.166€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Zamernik Marko): 65m; 196m2 3.199€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Podbregar Jože-Jakc): 91m; 276m2 4.889€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Špicl-Kladnik Klemen): 34m; 130m2 2.309€ 
 Asfaltiranje Podvolovljek (nekat. cesta Funtek Jože-Podpečki ): 60m; 176m2 4.857€ 

 
Tako se je v letu 2017 asfaltiralo 3.953 m občinskih cest. 
Pri proračunski postavki cestne razsvetljave beležimo 12.236€ odhodkov za javno 
razsvetljavo ter za vzdrževanje le-te.  
 

 
14-GOSPODARSTVO (66,7%) 

Področje proračunske porabe gospodarstva obsega pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti ter promociji Slovenije, razvoj turizma in gostinstva:  
PPP je bilo s proračunom 2017 planirano v višini 145.300€, realizirano pa v višini 96.879€. 
Proračunska postavka spodbujanje malega gospodarstva: je bila porabljena v višini 51.263€, 
kjer smo preko razpisa za razvoj malega gospodarstva financirali sredstva 24 podjetnikom iz 
naše občine, postavka promocija Slovenije razvoj turizma in gostinstva: realizacija 45.616€, 
kjer beležimo financiranje naslednjih aktivnosti: sejmi, predstavitve in druga promocija 
5.424€ (preko Zavoda za turizem Kamnik animacijske storitve, letni najem mobilne aplikacije, 
oglaševalske storitve), pri postavki spodbujanje turistične dejavnosti beležimo odhodke v 
znesku 2.467€  (sofinanciranje dejavnosti SAŠA-ORA), stroški TIC so znašali 2.600€,  
prireditev Lučki dan 20.025€, obnova turistične dediščine ter programi turističnih društev 
4.800€, ocvetličenje vasi 2.173€, postavitev označevalnih tabel; ta postavka še ni bila 
realizirana, ker aktivnosti še potekajo in se prestavlja v naslednje leto, letos smo prisrčno 
opremili tržnico v prednovoletnem času.  
Pri nekaterih postavkah so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve med 
posameznimi konti. 
 

 
15-VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE (22,3%) 
 
Področje proračunske porabe varovanja okolja in naravne dediščine obsega  zbiranje in 
ravnanje z odpadki ter ravnanje  z odpadno vodo: 
PPP je bilo s proračunom 2017 planirano v višini 342.350€, popravljeno z rebalansom  na 
333.850€ realizirano pa v višini 74.532€. Proračunska postavka zbiranje in ravnanje z 
odpadki: je bila porabljena v vrednosti 11.095€, kjer beležimo odhodke za odvoz smeti, 
posebej tudi za pokopališče, ter dana sredstva za izvajanje ekoloških programov (stroški 
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obratovanja odlagališča Podhom v zapiranju), ravnanje z odpadno vodo: realizirano 63.436€: 
tu plačuje občina subvencijo JP Komunali Mozirje za odvajanje komunalne odpadne vode. 
Občina razpiše vsako leto razpis za izgradnjo malih čistilnih naprav, kjer je letos odobrila 
sredstva enemu občanu, ki se je prijavil na razpis. Izgradnja osrednje čistilne naprave je bila 
nerealizirana, aktivnosti s postopki pridobivanja gradbene dokumentacije so v teku in se 
nadaljujejo v naslednje leto. Aktivnosti so potekale na postavki urejanja parka ob Savinji 
muzej na prostem s postavitvijo štirih mobilnih etno hišk v bližino gozdarske koče na Prodih. 
Skupna vrednost omenjene postavitve je znašala 19.404€. Etno hiške predstavljajo bogato 
kulturno dediščino iz naše preteklosti. Vsaka posamezna hiška predstavlja nekdanje že 
izumrle in pozabljene obrti, katere so včasih opravljali naši predniki. Prva predstavlja črno 
'kuhno', druga predstavlja krojaško (žnidersko) delavnico, naslednja prikazuje mizarsko 
(tišlersko) delavnico, zadnja pa še čevljarsko (šoštersko) delavnico. Občina je omogočila tudi 
sofinanciranje elektrifikacije koče na Loki. Skupna vrednost projekta sofinanciranja 
elektrifikacije Loka je znašala 30.111€, kjer so se financirala naslednja dela: PZI projektna 
dokumentacija, načrt elektro inštalacij in električne opreme, izkopi za polaganje elektro kabla 
ter izdelavo elektro priključka za planinsko kočo na Loki. 
V okviru področja so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve med postavkami in 
konti. 

 

 
16-PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST (38,9%) 

 
Področje proračunske porabe prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne 
dejavnosti obsega prostorsko in podeželsko planiranje, komunalno dejavnost na področju z 
oskrbo z vodo, področje pokopališke dejavnosti, področje prazničnega urejanja vasi, 
spodbujanje stanovanjske gradnje, ter urejanje in razpolaganje z zemljišči: 
PPP je bilo s sprejetim proračunom planirano v višini 363.300€, popravljeno z rebalansom na 
vrednost 349.800€, realizirano pa v višini 135.966€. Prostorsko planiranje: 32.109€ 
realizacije, kjer je občina namenjala sredstva za storitve Urada za okolje za našo urbanistko, 
katera uraduje na naši občini ob ponedeljkih in petkih. Skupni projekt geodetskih odmer 
občinskih cest je bil že zaključen v letu 2016. Letos je bila opravljena še manjša odmera cest 
v vrednosti  za javne poti v Raduhi. V projektih priprave prostorskih dokumentov je občina 
sodelovala z Razvojnim centrom iz Celja. Pripravili so obdelavo pobud za nov OPN Občine 
Luče ter dopolnitev prikaza stanja prostora in uskladitev namenske rabe z novim zemljiško 
katastrskim prikazom v skupni vrednosti 13.834€, projektna dokumentacija za mrežo 
kolesarskih poti ni bila realizirana. Komunalna dejavnost: realizacija 65.928€; v letošnjem 
letu je občina namenila 31.258€ subvencije JP Komunala Mozirje za oskrbo s pitno vodo, 
obnovili smo vhodna vrata pri vodnem zajetju pri Stogleju, financirali smo posodobitev 
nadzornega sistema daljinskega vodenja,  financirala se je pokopališka dejavnost, pri kateri 
smo zavezanci za DDV, vršila se je izgradnja objekta za zimsko službo na lokaciji Strmec 
Razpotje in Rampa, na postavki obnova hiše na Produ je bil na novo zgrajen podaljšek 
vodovodnega priključka, zaključila so se dela pri ograji in se je vzpostavil ekološki otok za 
prevzem odpadkov. Na področju stanovanjske gradnje beležimo stroške rednega vzdrževanja 
in upravljanja stanovanj preko upravitelja naših stanovanj Habit Velenje, realiziran je bil 
projekt obnove fasade Luče 105 kjer je občina sodelovala s sorazmernim deležem glede na 
lastniški delež v vrednosti 19.642€. Proračunska postavka urejanje in razpolaganje z zemljišči 
je bila realizirana le v znesku 6.812€ (odkup in zamenjava parcel na Logarskih prodih). 
V okviru področja so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve med postavkami in 
konti. 
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17-ZDRAVSTVENO VARSTVO (34,2%) 

 
Področje proračunske porabe zdravstvenega varstva obsega primarno zdravstvo ter druge 
programe na področju zdravstva: 
PPP je bilo s proračunom planirano  38.700€, realizirano v višini 13.241€. Pri postavki 
dejavnost zdravstvenih domov beležimo odhodke za nakup zemljišča za izgradnjo prizidka k 
zdravstveni postaji Nazarje v vrednosti 2.114€, drugi programi na področju zdravstva: 
11.127€ pokrivamo odhodke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih občanov (povprečno  
št. zavarovancev v 2017 je bilo 28,93 občanov)  
 
 
18-KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE (13,7%) 

 
Področje proračunske porabe kulture, športa in nevladnih organizacij obsega dejavnost 
programov v kulturi, podpore posebnim skupinam ter šport in prostočasne dejavnosti: 
Omenjeno področje je bilo planirano v višini 906.100€, popravljeno z rebalansom na 
904.100€ realizirano pa v višini 123.407€.  Program v kulturi: realizacija v skupni vrednosti 
41.405€, kjer sofinanciramo dejavnost Osrednje knjižnice Mozirje, stroške knjižnice v Lučah, 
Ljubiteljsko kulturo kjer sofinanciramo dejavnosti v kulturi s KUD Tone Mlačnik Luče, Javni 
sklad za kulturne dejavnosti, KUD Godba Zgornje Savinjske doline (sodelujejo 3 občani), 
sofinanciramo druge programe kulturnih društev in skupin na osnovi razpisa za kulturo, 
pokrivamo odhodke za kulturne prireditve, srečanja, gostovanja (organizacija in stroški v 
zvezi s prireditvijo Kresna noč (nastopajoči, pogostitve, Vigrad, Sazas, najem odra), odhodki 
za kulturno dvorano, izdaja monografije Luč. Pri podpori posebnim skupinam beležimo  
realizacijo 4.321€ za pokrivanje programov veteranskih organizacij; ZB za vrednote NOB 
Luče, Območno ZB NOB Savinjske doline, za pokrivanje programov drugih organizacij in 
društev:  Starodobniki, Društvo diabetikov ZS doline, KUD Slap, KUD Stopinje, Gorniški klub, 
Policijsko veteransko društvo. Občina vsako leto organizira izvedbo prireditve srečanja za 
starostnike naše občine. Proračunska postavka šport in prostočasne aktivnosti je bila 
realizirana le 77.682€, kjer smo preko razpisa za šport razdelili 29.000€ sredstev 
posameznim društvom iz občine. Občina je pomagala pri izvedbi družabnih prireditev 
(smučarska tekma med zaselki, razni promocijski material stroški z najemom in prevozom 
drsališča, ki je bil konec leta 2016 postavljen za šolo, pomoč pri organizaciji prireditve 
športnemu društvu Luče ob 40 letnici delovanja), nerealizirana ostaja postavka izgradnje 
športnega centra Luče (v letošnjem letu so se vršile naslednje aktivnosti: izdelava geološko 
geomehanskega poročila, izdelava idejne zasnove, izdelava idejnega projekta, izdelava 
projektne dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije v skupni vrednosti 35.598€) 
Tudi v okviru tega področja so bile opravljene le manjše dovoljene prerazporeditve med 
postavkami in konti. 

 
19-IZOBRAŽEVANJE (103,5%) 

 
Področje proračunske porabe izobraževanja obsega varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 
primarno in sekundarno izobraževanje, terciarno izobraževanje, drugi izobraževalni programi 
ter pomoč šolajočim: 
PPP je bilo s proračunom planirano 341.500€, spremenjeno z rebalansom na 355.500€, 
realizirano pa v višini 367.880€. Za 3% je bila ta postavka prekoračena na račun plačila 
storitev vrtca Luče in na račun prireditev obdaritve otrok (božiček 2016 je bil plačan v 
začetku meseca marca 2017, božiček 2017 pa konec decembra 2017). Varstvo in vzgoja 
predšolskih otrok: vrtec Luče 128.232€; ta postavka je bila prekoračena za 11%,  ostali vrtci 
8.959€ (trije otroci  iz  naše občine v drugih vrtcih), primarno in sekundarno izobraževanje: 
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96.693€, kamor sodijo materialni stroški osnovne šole (tukaj je vključeno tudi ogrevanje šole 
Ekoen) in dodatni programi osnovne šole v skupni vrednosti 51.559€ ter investicijski transferi 
za opremo in obnovo za šolo v skupni vrednosti 40.000€ (z rebalansom povečani transferi iz 
26.000€ na 40.000€): financirani so bili naslednji transferi: zunanje žaluzije, notranja vrata s 
podboji in nadsvetlobo ob prehodih, menjava talnih oblog na hodniku razredne stopnje, 
pleskanje učilnic, obnova stropa v jedilnici, predelna stena na galeriji, izvedba gradbenih del 
pri obnovi strelovoda, beljenje učilnic matematike, likovni, R4, R3, v jedilnici: zaščita tal, 
postavitev gradbenega odra, spuščen strop, beljenje, postavitev predelnega zidu, popravilo 
strehe na starem delu šole, obnova razsvetljave v jedilnici, kuhinji, hodniku, obnova 
strelovoda in izvedba meritev ter popravilo elektroinštalacij in izvedba meritev, odhodki za 
Glasbeno šolo Nazarje 5.094 €, terciarno in drugo izobraževanje: sofinanciranje Regijsko 
študijsko središče 906€, sofinanciranje izobraževanja odraslih 1.223€, pri programih pomoč 
šolajočim: beležimo 128.602€ odhodkov, največ na račun šolskih prevozov 119.105€ . V 
okviru področja so bile opravljene manjše dovoljene prerazporeditve med posameznimi  
postavkami in konti. 
 
 
20-SOCIALNO VARSTVO (109,1%) 

 
Področje proračunske porabe socialnega varstva obsega varstvo otrok in družine ter 
izvajanje programov socialnega varstva: 
PPP je bilo s proračunom planirano 58.200€, z rebalansom povečano na 64.200€, beležimo 
pa realizacijo v višini 70.054€ (prekoračitev za 9%). Občina je pomagala pri financiranju 
pomoči staršem ob rojstvu otrok 4.282€, CSD Mozirje sofinancirala aktivnosti vodenja in 
koordinacije 702€, financirala družinske pomočnike 20.387€ (v 2017 smo financirali dva 
družinska pomočnika), subvencionirala domsko varstvo šestim občanom 35.262€; v okviru 
domskega varstva je občina financirala javna dela trem osebam iz Luč, kateri opravljajo 
javna dela v domu starejših v Gornjem Gradu, pomagali smo društvom Karitas Luče, zavodu 
Cirius, Društvu gluhih in slabovidnih, Društvu paraplegikov, Inštitutu Vir. Občina pomaga tudi 
pri subvencijam za plačilo stanovanj dvema družinama in eni občanki, ki ne morejo plačevati 
stanarin. Vseskozi se občina trudi pomagati občanom tudi preko Rdečega križa Luče in RK 
Mozirje, kjer je lani namenila 3.500€ pomoči za socialno ogrožene in pomoči potrebne. 
 
 
22-SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA (0%) 

 
Postavke nismo planirali in tudi ni bilo realizacije, ker se občina Luče tudi v letu 2017 ni 
zadolževala. 
 
23-INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI (100%) 

 
Področje proračunske porabe intervencijskih programov in obveznosti obsega rezervni 
sklad in proračunsko rezervacijo: 
PPP je bilo določeno s sprejetim proračunom 24.500€, realizirano v višini 24.500€. Občina je 
izločila 14.500€ rezerve občine za odpravo elementarnih nesreč. To postavko je porabila v 
celoti: sanacija cest po neurjih, pomoč družini pri udaru strele, delno vetrolom v mesecu 
decembru 2017. 
 
 
Občina je izločila tudi splošno proračunsko porabo v skupnem znesku 10.000€, beležimo pa 
porabo dobrih 5.000€ za odpravo posledic v decembrskem vetrolomu in pomoč družini pri 
prekrivanju strehe v Raduhi. 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Z OBRAZLOŽITVAMI 
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Občina Luče je imela v predlogu načrta razvojnih programov v tem obdobju naslednja 

večja področja porabe proračunskih sredstev: 

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

- Investicije e-točke in brezžična povezava v internet 7.300€. 

Občina Luče v letu 2017 je realizirala financiranja tekočih stroškov za vzdrževanje e-točk v 

vrednosti 3.413€. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

- Dejavnost občinske uprave  2.500€. 

To področje je občina realizirala v skupni vrednosti 2.851€ za nabavo 4 kom računalnikov ter 

mobilni aparat Huavei. 

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

- Investicijski odhodki za CZ za opremo ter gasilsko opremo 1.000€ 

- Inv. nabava gasilske opreme 5.000€ 

- Sofinanciranje izgradnje zajetij za požarno vodo 4.000€ 

- Intervencijski ukrepi po poplavah 50.000€ 

To področje je Občina Luče realizirala z lastnimi sredstvi.  

Odhodki za nabavo gasilske opreme so znašali 5.317€.  

Sofinanciranje izgradnje zajetij za požarno vodo smo realizirali v skupni vrednosti 5.600€; 

sofinanciranje nabave hidranta v Strugah ter sofinanciranje izgradnje zajetij za požarno vodo 

trem občanom. 

Intervencijski ukrepi po poplavah še iz leta 2012 so bili realizirani v skupni vrednosti 48.129€ 

in sicer sanacija vodotoka Rogačnik. 

 

 

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

 

- Investicija plemenilne postaje v Lučki Beli 2.000€. 

 

To področje je bilo že realizirano v letu 2015 (realizacija november 2015 5.000€), kjer je 

Občina sofinancirala nabavo opreme za plemenilno postajo Čebelarskemu društvu Luče, v 

letu 2017 pa je Občina Luče financirala nabavo kamere v Beli v višini 340€. 
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13 – PROMET, PROMETNA INFRSTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

- Investicije popravila mostov, ograj in brvi 10.000€ 

- Investicije v izgradnjo podpornih zidov 10.000€ 

- Stroški za zaščitne obcestne ograje 25.000€ 

- Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 5.000€ 

- Posodobitev ostalih občinskih cest 100.000€ 

- Obnova občinskih cest 150.000€ 

 

Investicije za popravila mostov, ograj in brvi so bile v letu 2017 realizirane v skupni vrednosti 

6.456€ (most Rogačnik, material za most pri Špiclnu-Podvolovljek, most pri Paclerju),  

Investicije v izgradnjo podpornih zidov realizirana v vrednosti 7.356€ (škarpa Slapnik, Zgornji 

Podpečnik, Duplje). 

Stroški za zaščitne obcestne ograje v okviru prometa, prometne infrastrukture in 

komunikacije občina Luče ni realizirala in se prenaša v naslednje leto. 

Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave je bilo s strani Občine realizirano v vrednosti 

1.415€ (Elektro Ugovšek), kjer se je izvajalo investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 

Vse projekte je občina financirala iz lastnih sredstev. 

Posodobitev ostalih občinskih cest ter obnova občinskih cest; ti dve postavki združeno 

predstavljata obnovo občinskih cest. V letu 2017 je bila obnova občinskih cest realizirana v 

skupni vrednosti 223.549€ za obnovo in posodobitev asfaltiranja občinskih cest v skupni 

dolžini 3.953 m občinskih cest: RADUHA: JP Slapnik in nekategorizirana cesta Trate, 

PODVEŽA: nekategorizirana cesta Hribernik, Cesar-Poljanšek, nekategorizirana cesta 

Moličnik Jože (Prekov), PODVOLOVLJEK: JP Ekler, JP Grobelnik, JP Zg. Podpečnik, JP 

Obcir, JP Mlačnik, JP Žager, nekategorizirana cesta Pečovnik Ivan, nekategorizirana cesta 

Zamernik Marko, nekategorizirana cesta Podbregar Jože (Jakčev), nekategorizirana cesta 

Špicl, ter nekategorizirana  cesta Funtek Jože. Financiranje tega projekta je potekalo: 

110.819€ Ministrstvo za gospodarski razvoj; obnova občinskih cest za leto 2017, ostalo 

112.730€ iz lastnih sredstev občine.  

To je edino področje porabe s pomočjo tujih virov (sofinanciranje na podlagi 23. Člena 

zakona o financiranju občin (ZFO-1) v letu 2017). 

 

 

14 - GOSPODARSTVO 
 

- Postavitev označevalnih tabel 20.000€ 

- Opremljanje tržnice 5.000€ 

 

Pri področju gospodarstva planiranih postavitev označevalnih tabel nismo realizirali.  

Za opremo tržnice je občina Luče namenila 4.726€ za novoletno okrasitev. 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 

- Izgradnja osrednje čistilne naprave 250.000€  

- Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 10.000€ 

- Sofinanciranje elektrifikacije na Loki 25.000€ 
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- Ureditev parka ob Savinji 30.000€ 

Postavka Izgradnje osrednje čistilne naprave ni bila realizirana in se prestavlja v naslednje 

leto (planirano je financiranje z lastnimi sredstvi občine). 

Pri izgradnji MČN je Občina pomagala enemu občanu pri izgradnji MČN v vrednosti 1.500€. 

Skupna vrednost projekta sofinanciranja elektrifikacije Loka je znašala 30.111€, kjer so se 

financirala naslednja dela: PZI projektna dokumentacija, načrt elektro inštalacij in električne 

opreme, izkopi za polaganje elektro kabla ter izdelavo elektro priključka za planinsko kočo na 

Loki. 

Urejanje parka ob Savinji je potekalo s postavitvijo štirih mobilnih etno hišk v bližino 

gozdarske koče na Prodih. Skupna vrednost omenjene postavitve je znašala 19.404€. Etno 

hiške predstavljajo bogato kulturno dediščino iz naše preteklosti. Vsaka posamezna hiška 

predstavlja nekdanje že izumrle in pozabljene obrti, katere so včasih opravljali naši predniki. 

Prava predstavlja črno kuhno, druga predstavlja žnidersko (krojaško) delavnico, naslednja 

prikazuje tišlersko delavnico, zadnja pa šoštersko delavnico.   

Vsi projekti so financirani z lastnimi sredstvi. 

 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

- Odmere občinskih cest 20.000€ 

- Priprava prostorskih dokumentov občine  40.000€ 

- Izdelava projektne dokument.za mrežo kolesarskih poti 5.000€ 

- Obnova fasade na objektu Luče 105  15.000€ 

- Obnova vodovodnega omrežja Luče  30.000€ 

- Nakup gradbenih parcel, komunalna ureditev, uveljavljanje predkupne pr. 115.000€ 

- Izgradnja objektov za zimsko službo  9.000€ 

- Obnova hiše na Produ z izgradnjo skladišča  20.000€ 

Skupni projekt geodetskih odmer občinskih cest je bil že zaključen v letu 2016. Letos je bila 

opravljena še manjša odmera cest v vrednosti 909€ za javne poti v Raduhi. 

V projektih priprave prostorskih dokumentov je občina sodelovala z Razvojnim centrom iz 

Celja. Pripravili so obdelavo pobud za nov OPN Občine Luče ter dopolnitev prikaza stanja 

prostora in uskladitev namenske rabe z novim zemljiško katastrskim prikazom v skupni 

vrednosti 13.834€. 

Projektna dokumentacija za mrežo kolesarskih poti ni bila realizirana. 

Pri obnovi fasade na objektu Luče 105 je občina sodelovala s sorazmernim deležem v skupni 

vrednosti 19.642€. 

Obnova vodovodnega omrežja Luče je bila realizirana skupaj 5.241€, kjer so se zamenjala 

montažna vhodna vrata pri zajetju, posodobitev nadzornega sistema daljinskega vodenja, 

vodovodni priključek na Produ (proti šotoru). 

Pri nakupu gradbenih parcel je bil realiziran odkup in zamenjava parcel na Logarskih prodih v 

skupni vrednosti 6.812€. 

Občina je financirala izgradnjo objekta za zimsko službo v skupni vrednosti 6.913€ lokacija 

Strmec Razpotje in Rampa. 

Do hiše na Produ je bil zgrajen podaljšek vodovodnega priključka v vrednosti 2.741€, 

zaključila so se dela pri ograji okrog hiše in se vzpostavil ekološki otok za odlaganje 

odpadkov, kamor lahko občani vsako sredo odlagajo odpadke v kontejnerje. 
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Vse postavke je občina Luče financirala z lastnimi proračunskimi sredstvi. 

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 
- Obnova in izgradnja prizidka zdravstvene postaje Nazarje  16.700€ 

Občina je na podlagi dogovora sveta ustanoviteljic ZS Zdravstvenega doma sofinancirala 

sorazmerni del prizidka zdravstvene postaje Nazarje v vrednosti  2.114€. 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

- Izgradnja športnega centra  Luče  800.000€ 

- Obnova zaščitne ograje in plezalne stene ob igrišču  10.000€ 

Investicij pri izgradnji športnega centra Luče še ni bilo, v letu 2017 beležimo naslednje 

izdelave: izdelava geološko geomehanskega poročila, izdelava idejne zasnove, izdelava 

idejnega projekta, izdelava projektne dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije za 

objekt  Športni center Luče v skupni vrednosti 35.598€. 

Postavka financirana z lastnimi proračunskimi sredstvi. 

Obnova zaščitne ograje ni bila realizirana. 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

- Investicijski  transfer OŠ Luče za opremo 18.000€ 

- Investicijski transfer OŠ Luče za obnovo 8.000€ 

Omenjeni transfer v okviru izobraževanja Občina Luče planira vsako leto z lastnimi sredstvi. 

Postavka je bila z rebalansom proračuna povečana iz 26.000€ na 40.000€ (za opremo in za 

obnovo). Občina je tako nakazala šoli za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2017 

skupno 40.000,00 EUR za nabavo zunanjih žaluzij, pleskanje učilnic, obnova strehe na 

starem delu šole, zamenjava notranjih vrat, talne obloge, obnova razsvetljave, elektro 

instalacij, obnova strelovoda. 
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POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2017 

 
1.   Uvod in razkritje računovodskih pravil 

 

1.1. Uvod 
 

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Luče (v nadaljnjem 
besedilu: EZR) izvršuje upravljavec EZR tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZR v obliki 

nočnih depozitov. 

EZR je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZR. V sistem 

EZR so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih pri 
Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev 

sistema EZR je v UJP odprt Zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi 
zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri 

poslovnih bankah. 

 
1.2. Razkritja računovodskih pravil 

 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZR (PU 02674) za leto 

2017 izdelani samostojni računovodski izkazi. 
 

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo 

proračunu pripadajočega dela presežka; 
b) v tokovih pa se ne izkažejo: 

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZR izven sistema EZR v obliki nočnih depozitov na poslovne 

banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov 

PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje 

denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: 
stanja podračunov PU EZR). 

 
2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZR 

 

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZR pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
 

Dobroimetje EZR pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZR in 
nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2017 

znaša 1.458.006,16€. Strukturo dobroimetja EZR pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja 

tabela 1. 
 

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31.12.2017 
 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah                                             Stanje 

Denar na računu EZR                                                                                1.458.006,16€ 

Nočni depoziti 

Skupaj                                                                                                    1.458.006,16€ 
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2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZR 

 

Denarna sredstva EZR so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZR in denarna sredstva 
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZR enako 

stanju denarnih sredstev na EZR pri Banki Slovenije.  
 

Stanje denarnih sredstev EZR glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske 

uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. 
 

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2016 
 

Denarna sredstva (po podatkih UJP)                                                                       Stanje  

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine                                          1.436.659,94€ 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine                                                  21.346,22€ 

3. Skupaj podračuni PU EZR  (3. = 1. + 2.)                                                  1.458.006,16€ 

4. Zakladniški podračun občine                                                                                     0 

5. EZRO (5. = 3. + 4.)                                                                                1.458.006,16€ 

 
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2017 

 
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. 

Stanje nezapadlih obveznosti je 0. 
Stanje nezapadlih terjatev je 0. 

 

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR  
 

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR 
 

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR prikazuje Tabela 3. 

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZR (v eurih) 

 

Konto      Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZR                                      Znesek 

7102        Prihodki od obresti                                                                                       0 

4035        Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR                                          0  

4029       Drugi operativni odhodki                                                                                0 

4050       Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR 

              preteklega leta 

Znesek denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZR                                   0 

 

3.2. Sprememba stanja sredstev ZP, podračunov PU in EZR 
 

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZR predstavlja Tabela 4. 
 

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZR 
 

 

Vrsta računa               Stanje na dan          Stanje na dan              Sprememba stanja 
   31.12.2017  31.12.2016  denarnih sredstev 
        

PU Občina Luče  1.458.006,16€  1.174.611,02€  283.395,14€ 

 

EZR   1.458.006,16€  1.174.611,02€  283.395,14€ 
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3.3. Presežek upravljanja 

 

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka 

upravljanja za leti 2016 in 2015 prikazuje Tabela 5. 
 

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 

 

Leto      Presežek upravljanja 

2016      0 

2017                                                             0 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Občina se vseskozi trudi, da posluje uspešno, učinkovito, racionalno in gospodarno. Naloge 

in aktivnosti Občine Luče so usmerjene predvsem v povečanje kvalitete bivanja njenih 

občanov. To pa zajema najrazličnejša področja delovanja. Doseganje tega cilja zato vključuje 

izboljšavo občinske infrastrukture, številnih prometnih povezav, izboljšanja poplavne 

varnosti, varstva okolja, telekomunikacij v občini, spodbujanja gospodarskega razvoja 

občine, okoljevarstvenega razvoja, kmetijske dejavnosti, spodbujanje turizma, športa, 

kulture, ustvarjanja ugodnih pogojev za mlade, spodbujanja delovanja številnih društev v 

občini in nepridobitnih organizacij, spodbujanja socialno varstvenih projektov, stanovanjske 

dejavnosti, zdravstva, požarne varnosti, zaščite in reševanja, izobraževanja, prostorskega 

načrtovanja, socialne varnosti občanov ter še številnih drugih področij delovanja. 

 

Pripravila: 

Ana Kaker 

 

Občina Luče 

župan 

Ciril Rosc 

 
 


