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Jože Vavdi l.r.
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OBČINA LUČE
NADZORNI ODBOR
Luče 106
3334 Luče
Telefon: 03/839-35-50,
Fax:
03/839-35-51,

Datum:

E-mail: obcina@luce.si
Internet: www.luce.si

ponedeljek, 19. januar 2015

ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Luče,
ki je bila v ponedeljek, 19. januarja 2015, ob 18:30 v sejni sobi Občine Luče.
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Jože Vavdi, Simona Germelj Šumah, Niko Bezovnik, Maja Peklaj
OPRAVIČENO ODSOTNI:
OSTALI PRISOTNI: župan Ciril Rosc, zapisnikar Aneta Šiljar
Uvodoma je župan pozdravil vse prisotne na prvi konstitutivni seji, katere namen je konstruiranje
Nadzornega odbora Občine Luče v novem mandatu 2014 - 2018.
Sestava odbora zaenkrat še ni celotna, saj je po imenovanju Karel Ajnik zaradi službenih zadržkov
odstopil z funkcije člana nadzornega odbora. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
bo nadomestnega kandidata predlagala v sprejem občinskemu svetu na prihodnji seji.
Župan je predlagal sledeč dnevni red:
1. Konstituiranje Nadzornega odbora in imenovanje predsednika
2. Predstavitev delovanja odbora
3. Razno
Nadzorni odbor se je strinjal s predlaganim dnevnim redom.
K 1. točki
Skladno z 41. členom Statuta Občine Luče se je nadzorni odbor konstituiral, ker je na prvi seji bilo
navzočih večina članov. Župan je pozval člane nadzornega odbora, da izmed sebe predlagajo
kandidata za predsednika odbora. Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje, pripravlja in vodi
njegove seje. Predsednik dobiva tudi gradivo za seje občinskega sveta, ki se jih udeležuje po potrebi.
Po krajši razpravi je bil na predlog Nika Bezovnika Jože Vavdi soglasno (s tremi glasovi ZA) izvoljen za
predsednika nadzornega odbora. Novi predsednik se je zahvalil za zaupanje.
Župan je dodal, da se lahko člani udeležijo tudi katerega izmed seminarjev, ki bodo potekali na temo
delovanja nadzornih odborov. O izvedbi izobraževanja bodo pravočasno obveščeni.
K 2. točki
Župan je predstavil delovanje nadzornega odbora. Naloge nadzornega odbora so določene v Statutu
Občine Luče in Poslovniku o delu nadzornega odbora Občine Luče, ki so ga člani prejeli na seji.
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Nadzorni odbor je samostojni organ občine in najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzoruje
finančno poslovanje občine, javnih zavodov katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in
vseh ostalih proračunskih porabnikov.
K 3. točki
Župan je pod točko razno povzel aktualne spremembe na področju financiranja občin ter na kratko
predstavil večje planirane investicije Občine Luče v letu 2015.
Kontaktni podatki članov nadzornega odbora:
Jože Vavdi (joze.vavdi@bshg.com, 041 783 665)
Maja Peklaj (maya.krivec@gmail.com, 031 627 211)
Simona Germelj Šumah (info@zgornjizavratnik.com, 041 334 531)
Niko Bezovnik (niko.bezovnik@gmail.com, 031 710 135)

Seja je bila zaključena ob 19.10.

Zapisala:
Aneta Šiljar

Predsednik nadzornega odbora
Jože Vavdi
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OBČINA LUČE
Inventurna komisija
Luče 106
3334 Luče
Telefon: 03/839-35-50,
Fax:
03/839-35-51,

E-mail: obcina@luce.si
Internet: www.luce.si

Datum: februar 2015

INVENTURA (LETNI POPIS) 2014 - POVZETEK
1. UVOD
Letni popis je opravila Inventurna komisija v naslednji sestavi:

1. Peter PODKRIŽNIK, predsednik
2. Mirko PEČOVNIK, član
3. Ana PODLESNIK, član
Redni letni popis sredstev in virov se je začel s prvim sestankom in dogovorom o pripravi
in izvedbi popisa, nadaljeval pa s popisovanjem osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
Količinski popis OS in DI je bil pripravljen decembra 2014, nadaljevanje ugotavljanja in
usklajevanje stanja opreme, drobnega inventarja ter sredstev na računih, terjatev in
obveznosti pa smo opravili od konca januarja in v februarju 2015, ko smo zaključili še
popis ostalega premoženja občine in virov sredstev ter pripravili poročilo o inventuri za leto
2014. Komisija je zaključila z delom 20. februarja 2015.
Komisija je opravila popis v naslednjem obsegu:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

popis sredstev na računih občine in gotovine
popis neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
popis terjatev in finančnih naložb
popis obveznosti
popis splošnega in rezervnega sklada
drugih sredstev in virov sredstev občine

Delo popisne komisije je obsegalo:
- dogovor o pripravi in izvedbi popisa
- popis stanj sredstev in virov
- ugotavljanje razlik med stanjem ugotovljenim s popisom s stanjem na kontih
proračuna in vrednotenje razlik
- pregled IOP obrazcev in knjigovodskih listin o usklajevanju terjatev, obveznosti
in naložb
- priprava predlogov sklepov za odpise z utemeljitvami
- priprava poročila o inventuri
1

2. UGOTOVITVE KOMISIJE
Inventurna komisija je popisovala in usklajevala stanja na kontih proračuna Občine Luče
po stanju na dan 31.12.2014 in spremembe v letu 2014.
2.1. Opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, drobni inventar
stanovanja, poslovni prostori, stavbe in infrastrukturni objekti se od leta 2012 vodijo v
okviru Gradovega programa »Žezlo«. Popisni listi za inventuro osnovnih sredstev (ki
omogočajo izpis po inventarnih številkah ali po nahajališčih) in vsi drugi izpisi iz te
evidence povezani s popisom so bili podlaga za delo inventurne komisije, za ugotavljanje
razlik pa primerjava s stanjem na konto karticah za OS in DI v okviru glavne knjige
proračuna.
2.2. Nepremično premoženje pridobljeno po delitveni bilanci bivše Občine Mozirje je zajeto
v knjigovodstvu proračuna občine še vedno po začasno ocenjenih vrednostih. Tako so
knjižene vrednosti za zemljišča, javno dobro ter nekatere objekte in poslovne prostore.
Vsa zemljišča so bila evidentirana v knjigovodstvu ob prenosu na nove občine in tudi ma
Občini Luče po 1,00 SIT/m2, po prehodu na evre v letu 2007 pa so te vrednosti
preračunane v EUR. Nujno je treba urediti to evidenco za zemljišča in vso nepremično
premoženje občine, pa tudi za novejše pridobitve ter nakupe nepremičnin (npr. za objekt
Luče 1, po ustanovitvi občine pridobljena zemljišča in poslovne prostore) in poenotiti
vrednotenje.
2.3. V zvezi z vzpostavitvijo evidence zemljišč, postopni ureditvi popisov in vrednotenju
občinskih nepremičnin je bil sredi leta 2013 pridobljen izpis vseh nepremičnin v lasti občine
iz katastra Geodetske uprave. Za vzpostavitev evidence o nepremičnem premoženju
občine je zadolžena pristojna urbanistka za Občino Luče. V letu 2014 je že pripravila velik
del popisa parcel in vrednosti tega premoženja. Seznam parcelnih številk in stavb, velikost
parcel in vrednosti teh po ceni GURS je še nepopoln in ga je potrebno še dodelati za
potrebe knjiženja (razmejitev zemljišč po namenu na kmetijska, stavbna zemljišča in gozd,
izračun lastninskih deležev, obremenitve, spremembe, odtujitve, nove parcelacije,
določitev vrednosti delne etažne lastnine, vključiti nabavne vrednosti in cenitvene
vrednosti, kjer je bilo to doseženo …), predvsem pa se je treba odločiti glede enotnega
vrednotenja občinskega nepremičnega premoženja (po cenah GURS ali ocenitev dejanske
tržne vrednosti), za pripravo popisa, ki bo podlaga za knjiženje v računovodstvu proračuna
v 2015 ter glede ažuriranja teh podatkov.
2.4. V avgustu 2013 je bil izveden javni razpis za geodetsko odmero občinskih cest in 7.
januarja 2014 oddano javno naročilo, kmalu za tem pa podpisana pogodba z izbranim
geometrom, na podlagi katere bodo opravljene odmere in parcelacije zemljišč v obdobju
2014-2016 za vsa zemljišča, ki so v naravi občinske ceste v zasebni lasti, v lasti škofije ali
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, da se bodo po parcelaciji prenesla na občino.
Aktivnosti odmere so potekale v skladu s planom že v 2014 in se nadaljujejo po pogodbi
še do konca leta 2016, ko mora biti končan in čimprej dosežen tudi vpis v ŽK.
2.5. Pretežni del zemljišč Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov iz delitvene bilance je bil s
pogodbo že prenesen na ta sklad RS, del teh zemljišč pa je še evidentiran v evidenci
občine na izven bilančnih kontih 9903/9993 v znesku 231,61 EUR, ker so v naravi ceste ali
stavbno zemljišče in je zanje še zainteresirana občina. Ta saldo naj ostane v knjigovodstvu
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proračuna, dokler se evidenca zemljišč dokončno ne uredi (predvidoma bo možen prenos
na občino po odmeri in parcelaciji teh zemljišč v 2016 ali 2017 in brezplačno).
2.6. Občina namenja vsa leta znatni delež sredstev za nakup opreme za civilno zaščito.
Predlagamo, da občina zahteva od pooblaščene osebe oz. upravitelja opreme za CZ, da
pripravi poročilo za občino o popisu stanja te opreme na koncu leta 2014 in o izločitvi
neuporabne ali zastarele opreme, ki ni več v funkciji. Štabu CZ občine je bil poslan dopis z
navedeno zahtevo 19. 2. 2014 za prejšnje leto, a ni bilo odgovora, izražena je bila le ustna
prošnja za pomoč občine. Tudi za 2014 priporočamo, da se pošlje dopis z enako vsebino.
Poročilo naj bo priloga k dokumentaciji za inventuro.
2.7. Na OŠ Luče je bilo na pobudo inventurne komisije in v skladu z dopisom občine od
19.2.2014 št. 0322-3/2014-4 preneseno brezplačno 4 kom miz lesenih tip ANA iz kulturne
dvorane (od skupaj 7 oddanih z reverzom 22.3.2007), za katere je šola izrazila interes, da
bi ostale v šolski jedilnici. V knjigovodstvu proračuna je bil brezplačni prenos opreme, ki
nima več sedanje vrednosti, izknjižen iz evidence opreme občine med opremo OŠ,
nabavna vrednost in popravki te opreme so bili 703,40 €.
2.8. Popravki vrednosti so oblikovani v višini kot jih določa Pravilnik o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni
list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07 48/09, 112/09, 58/10, 108/13). Obračun
amortizacije po kontih in inventarnih številkah za obdobje januar – december 2014 je
sestavni del inventure, izpis je posebej za nabave v tekočem letu in posebej za nabave v
preteklih letih. Izračunani popravki vrednosti iz analitičnih evidenc za OS se avtomatsko
prenesejo na konte knjigovodstva proračuna. Drobni inventar je voden skupinsko in
obračunan 100 % odpis takoj ob nabavi.
2.9. Komisija ni ugotovila primanjkljajev in viškov ali osebne odgovornosti za inventurne
razlike. Pripravila pa je predlog za odpis drobnega inventarja na kontu 041 in iz evidence
izločila štiri stare občinske štampiljke, ki so bile zaradi dotrajanosti zamenjane z novimi.
Predlogi za odpise DI so navedeni pod št. 3.1 POVZETKA in v seznamu št. 1 predlogov za
odpis, za izločitev ostale opreme (faks, tiskalnik, računalniška monitorja, fotokopirni stroj)
na kontih 0403, 0409, 04091 s pripadajočimi popravki vrednosti na kontih 050 pa pod 3.2
POVZETKA in v seznamu št. 2 za odpise. Odpisana OS in DI na dan 31.12.2014 niso imela
več sedanje vrednosti.
2.10. Občina je zadnja štiri leta delna zavezanka za DDV za področje komunalne
infrastrukture in za pokopališko dejavnost. Terjatev za vračilo razlike DDV-ja na kontu
1748 konec leta 2014 znaša 296,94 EUR, nanaša pa se na obračun DDV za zadnje
tromesečje 2014, ki je poračunan z vračilom sredstev v februarju 2015. Na kontih 17401,
17410 in na 17411 so saldi terjatve za vstopni DDV v skupni vrednosti 169,21 € za prejete
račune v naslednjem davčnem obdobju.
2.11. TERJATVE
Na področju terjatev do kupcev konto 120 so v saldu konec leta 2014 v glavnem
tekoče terjatve z zapadlostjo pred koncem 2014 ali v začetku 2015 in so bile že plačane,
razen ene stare terjatve za prispevek za asfalt. Skupna vrednost odprtih terjatev do
kupcev 31.12.2014 je bila 3.637,17 EUR.
Najstarejša še vedno odprta terjatev 31.12.2014 je za prispevek občanov za asfalte v višini
1.370,79 EUR od Benjamina Mlačnika z zapadlostjo 18.12.2008, ki je bila rešena na
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sodišču s sodbo v imenu ljudstva št. P293/2010 z dne 14.6.2011 v prid občine.
Problematika se ureja v povezavi z odmero ceste, ki poteka preko njegovega zemljišča in
bi se naj uredila že prejšnja leta z medsebojno kompenzacijo. Dogovor je bil, da bo plačilo
rešeno s prednostno ureditvijo odmere in parcelacijo za to zemljišče po dogovoru z
geometrom, ki je na osnovi javnega naročila izvedel odmero zemljišča. Parcelacija je bila
opravljena šele konec leta 2014, zato bo postopek prenosa zemljišča in kompenzacijo za
plačilo njegove terjatve možno zaključiti šele v 2015.
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države na kontu
140 znašajo konec leta 2014 skupaj 114.178,92 EUR, kar je bistveno več kot leto prej. V
saldu sta terjatvi do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za vzdrževanje
občinskih cest za 2014 po zahtevku v znesku 110.408,00 EUR (sredstva so bila nakazana
23.1.2015) ter terjatev do Ministrstva za notranje zadeve za sofinanciranje skupnih
občinskih uprav SAŠA za leto 2013 v znesku 3.770,92 EUR (občina je prejela nakazilo
30.1.2015).
Terjatev za obresti na kontu 160 za depozite na odpoklic konec leta 2014 ni bilo
izkazanih.
Kratkoročne terjatve do državnih inštitucij na kontu 170 so brez salda 31.12.2014,
saj je bila pripadajoča požarna taksa za 2014 v celoti nakazana občini do konca leta.
Na drugih terjatvah na kontu 175 je še vedno izkazana terjatev do družbe Golte za
35,72 EUR. Vrednost je razlika med vplačanim kapitalskim deležem občine in vpisanim
osnovnim vložkom po sklepu Okrožnega sodišča Celje 17.11.2004 o dokapitalizaciji družbe
Golte 17.11.2004 (2,883.322,00-2874.762,02= 8.559,95 SIT oz. 35,72 EUR). Občina je
poslala IOP obrazec tudi za letošnje leto in ima potrjenega.
Terjatve do zavezancev za davčne prihodke na kontu 176 so izkazane po obvestilu
DURS. Saldo neplačanih terjatev za davčne prihodke na dan 31.12.2014 za zavezance po
odločbah FURS je 9.016,87 EUR, od tega pretežni del 7.875,72 EUR odpade na neplačano
nadomestilo za stavbno zemljišče in ZO, manjši del pa na davek od premoženja in
pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Glede na pričakovane spremembe in uveljavitev
novega davka od nepremičnin, je smiselno s FURS opraviti razgovor o seznamu
neplačnikov, o možnostih za čimprejšnjo izterjavo dolga ali eventualnem odpisu starih
terjatev, če ne bo šlo drugače.
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke na kontu 177 se nanašajo na terjatev
do Grudnik Jožefe za družinskega pomočnika za december 2014. Saldo 200 EUR je že bil
plačan v januarju 2015.
Na dolgoročnih terjatvah na kontih 085 je izkazan skupni saldo v višini 5.240,32 EUR,
ki ga razčlenjujemo v nadaljevanju.
- Na kontu 085001 ni več terjatev za zapadle obroke za nakup stanovanj. Zadnji obrok
stanovanjskega kredita je bil odplačan oktobra 2013, s tem so bili v celoti plačani
stanovanjski krediti, ki so bili iz delitvene bilance bivše Občine Mozirje preneseni na občino
Luče.
- Na kontu 085003 je nespremenjena terjatev do Nepremičninskega sklada PIZ za znesek
701,37 EUR. Znesek je občina nakazala ob vselitvi Kladnik Matjaža v stanovanje Luče 41 in
ima v skladu s podpisanim dogovorom v januarju 2007 pravico do vračila ob njegovi
izselitvi iz tega stanovanja.
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- Na kontih 085101 do 085117 je izkazan saldo prispevka RS po Stanovanjskem zakonu obvezen rezervni sklad za najeta stanovanja najemnikov naših stanovanj. Ta znaša po
podatkih upravljavca Habit Velenje in Dom Nazarje skupaj 8.879,80 EUR in je potrjen z
IOP obrazcem. V 2014 je bilo porabljeno za 1.365,99 EUR teh sredstev za projekt
izgradnja balkonov v bloku Luče 105.

2.12. NALOŽBE IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Na terjatvah za naložbe na kontih skupine 06 znaša konec leta 2014 skupni saldo
89.805,36 EUR.
- Na kontu 062017 je ostal konec 2014 kapitalski delež v družbi Golte 17.996,17 EUR in je
vrednost potrjena z IOP obrazcem, vključuje pa zadnjo dokapitalizacijo po notarskem
zapisu notarja Marka Salmiča po opravilni številki SV-642/13 od 5.12.2013.
- Na kontih 064 konec leta 2014 ni več salda naložbe v PUP Velenje za kontejnerje na
odlagališču Podhom v znesku 3.546,83 EUR, ker je bila izvedena prodaja kontejnerjev
družbi, za obračunano amortizacijo za 2014 v vrednosti 333,27 EUR pa se je zmanjšal
saldo naložbe v JKP Gornji Grad za ograjo in odplinjevanje na odlagališču.
- Naložbe v odlagališče Podhom iz prejšnjih let na kontih 064001-064003 so ostale v
evidenci nespremenjene. Kot smo že ugotovili pri prejšnjih inventurah, so imele občine
sovlagateljice in prejemnica sredstev to različno knjiženo. Občina Luče izkazuje skupaj za
39.510,33 EUR teh naložb v odlagališče, in sicer za nakazila Občini Gornji Grad 18.367,22
EUR in JKP Gornji Grad 21.143,11 EUR. Odlagališče je praktično zaprto in se vzpostavlja
nov zbirni center. Predlagamo, da občina pošlje Občini Gornji Grad in JKP Gornji Grad IOP
obrazec in v nadaljevanju poskuša razčistiti saldo ali pridobiti podlago za knjiženje za
dokončno uskladitev vlaganj naše občine v odlagališče Podhom v prejšnjih letih.
Terjatve za sredstva v upravljanju so izkazane na kontih 091. Po stanju 31.12.2014
znašajo 357.738,44 EUR, povečane so za investicijske transfere nakazane v letu 2014 OŠ
Luče za 26.146,64 EUR, ZS ZD Mozirje za 699 EUR za nabavljen aparat za ambulanto Luče
in sredstva nakazana za knjižni fond Osrednji knjižnici Mozirje v znesku 109.557,96 EUR,
zmanjšane pa so za obračunano amortizacijo in odpise po podatkih prejemnikov sredstev v
višini 146.278,48 EUR, od katerih kar za 109.557,96 EUR odpade na knjižnico in knjižni
fond, ki se vodi kot drobni inventar s 100 % odpisom takoj ob nabavi.
- Po vrednosti predstavljajo največji delež salda sredstva v upravljanju Osnovne šole Luče
za 243.429,70 EUR. Občina je nakazala šoli za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu
2014 skupno 26.146,64 EUR za obnovo pisarne svetovalne delavke in preureditev dela
pisarne v arhiv, za preureditev računalniške učilnice in pohištvo, 9 prenosnikov ter obnovo
instalacij in razsvetljave, za zamenjavo vrat na zadnjem vhodu v telovadnico, vetrolov na
zadnjem vhodu v šolo, za zamenjavo 10 kom notranjih vrat s podboji…
- Za ZS ZD Mozirje oz. po novem Nazarje je v letu 2014 prišlo do zmanjšanja sredstev v
upravljanju za obračunano amortizacijo od sredstev v Zdravstveni postaji Luče. Usklajen je
saldo sredstev v višini 114.305,58 EUR, za presežek odhodkov nad prihodki (ki nastaja od
leta 2012) v skupni višini 59.964,97 EUR pa je bil 25.02.2015 zavrnjen IOP obrazec, ker ni
v skladu s 36. in 37. členom veljavnega odloka o ustanovitvi zavoda ZSZD Mozirje z dne
30.7.1999 in je predmet usklajevanj med župani vseh občin soustanoviteljic zavoda.
-Terjatve za sredstva v upravljanju Osrednje knjižnice Mozirje imajo saldo 0. To je
posledica ugotovitve notranje revizije v zavodu že v 2011 o spremembi knjiženja
knjižničnega fonda, ki po novem predstavlja drobni inventar s 100 % odpisom ob nabavi.
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Izračunan delež salda nabavne vrednosti 31.12.2014 in popravek vrednosti za našo občino
je 104.120,87 EUR oz. 10,43 % od vrednosti vsega knjižničnega gradiva knjižnice, po letni
pogodbi je naša občina nakazala knjižnici za knjižnično gradivo 4.010 EUR. Inventurna
komisija meni, da bi morali biti pogodbeni deleži na sredstvih v upravljanju soodvisni od
vrednosti nakazanih sredstev za knjižni fond posamične občine po letnih pogodbah.
Predlagamo, da bi se morda na kakem sestanku v 2015 župani pogovorili o kriterijih za
delitev deležev za sredstva v upravljanju po občinah Zg. Savinjske doline z matično
knjižnico v Mozirju in se seznanili s podlago za določitev teh kriterijev.

2.13. OBVEZNOSTI
Na kontih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do posrednih
proračunskih uporabnikov na koncu leta so v glavnem računi za december 2014 in
računi z zapadlostjo v letu 2015. Skupaj je bilo 31.12.2014 odprtih na kontu 220 za
53.652,64 EUR in na kontih skupine 24 za 8.251,61 EUR salda obveznosti. Obveznosti na
obeh kontih so se v primerjavi s stanjem 1.1.2013 zmanjšale.
- Najstarejša je obveznost za ostanek salda 1.500 EUR do Archi.ka Ljubljana za projekt
priprave občinskih prostorskih načrtov zaradi nedokončanega dela pri urejanju OPN Občine
Luče z zapadlostjo 21.12.2010. Za ostanek obveznosti do podjetja so ostajale težave
zaradi nedelujoče firme in neodzivnosti nosilca projekta, zato so bile v 2014 v teku
aktivnosti, da bi dosegli predajo že izdelane dokumentacije in uredili še odprto obveznost,
vendar je to uspelo le deloma. Sestanek s predstavniki podjetja je bil organiziran 7. maja
2014, takrat je bil oddan občini drugi del dokumentacije, nekaj na CD-jih, nekaj v
elektronski obliki, a ni bila popolna, da bi lahko prišlo do javne razgrnitve občinskega
prostorskega načrta. Po pregledu smo še zahtevali žigosane kmetijske elaborate, za katere
je obljubil, da bo uredil. Ker to ni bilo izvršeno, dobavitelj načeloma ni nasprotoval
zadržanju dela plačila, v vseh teh letih pa tudi ni občini nikoli poslal opomina za plačilo ali
IOP obrazca, predlagamo, da se preostanek obveznosti za 1.500,00 EUR v 2014 odpiše.
- Sporna obveznost 27.667,32 EUR do Komunale Mozirje za pokritje izgube z zapadlostjo
2.3.2011 se na podlagi intenzivnih usklajevanj in doseženega dogovora konec leta 2014
med predstavniki Komunale in občine plača v letu 2015 in je za to zagotovljena
proračunska postavka v proračunu občine.
- Med večjimi obveznosti 31.12.2014 z zapadlostjo v 2015 so še obveznosti do Eko-en za
ogrevanje šole, do Komunale Mozirje za zimsko službo, do prevoznikov za šolske prevoze
za december 2014, do OŠ Luče za vrtec…
Med obveznostmi za obračunane davke in prispevke je na kontih 230 ni salda, ker
je bila nagrada za neprofesionalnega podžupana nakazana že v decembru.
Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi na kontih 234 je salda za 15.131,00 EUR,
od tega omenjamo:
- Na kontu 234000 je v celoti porabljena taksa za odlaganje odpadkov in v 2014 ni več
salda konec leta, kar je usklajeno s JKP Gornji Grad.
- Na kontu 234001 so bile izkazane obveznosti od sredstev SOD za vlaganja v telefonijo iz
leta 2007 zmanjšane za izplačila upravičencem v vmesnem obdobju v višini 21.460,35 EUR
in na kontu 2340011 drugi del sredstev Slovenske odškodninske družbe za vlaganja v
telefonijo nakazan občini v začetku marca 2010 v višini 8.842,35 EUR. Skupni saldo
ostanka sredstev za telefonijo na obeh kontih 30.302,70 EUR je bil s sklepom na 19. redni
seji Občinskega sveta Občine Luče prenesen med prihodke proračuna občine za leto 2014
in razporejen za namenske investicijske odhodke, zato na obeh kontih 31.12.2014 ni več
salda.
6

- Na kontu 234002 se izkazujejo obveznosti za stroške družbeno koristnega dela, malico in
prevoze. Konec leta 2014 ni bilo salda.
- Na kontu 234004 se je v 2014 zmanjšala obveznost do Komunale Mozirje za financiranje
sredstev v upravljanju na 15.131,00 EUR (celotna obveznost v 2010 je bila 74.342,58 EUR,
vmes pa je bil delno znesek kompenziran, delno plačan). Po dogovorih bo saldo
predvidoma v celoti pokrit v 2015.
- Na kontu 234300 za neto obveznost od nadomestila za neprofesionalnega podžupana za
mesec december ni salda, ker je bila nagrada izplačana do konca 2014.
Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve na kontu 236 je konec leta za
2.592,72 EUR, to je znesek obveznosti za davčne prihodke za nerazporejeno 31.12.2014
po obvestilu DURS.
Na kontu 971901 je bila dolgoročna obveznost občine za vplačano varščino za
stanovanje v bloku Luče 105 Kaker – Živanović v višini 104,22 EUR (za nakazilo
24.976,00 SIT v 2006, to pogodbeno obveznost vplačano ob vselitvi v stanovanje ima
občina pravico poračunati s stroški ob izselitvi ali pa jih vrne najemnici po ureditvi njenih
obveznosti do občine, ko prekine najemno pogodbo). Betki Kaker je bil znesek vrnjen ob
izselitvi iz stanovanja 02.12.2013 s pripadajočimi obrestmi 16,71 EUR in na kontu
31.12.2014 ni več salda.
2.14 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
Konec leta 2014 na kontih skupine 21 in na kontih od 230000 do 230004 ni salda.
Obveznosti za plače za december 2014, pripadajoče obveznosti za davek, prispevke iz
plače, nadomestila delavcem za prevoz in prehrano ter obveznosti za prispevke podjetja
od plače za december so bile nakazane že 31.12.2014.
2.15. DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
Občina izkazuje 31.12.2014 stanje sredstev na transakcijskem računu v višini 427.454,09
EUR, kar je enako bančnemu izpisku štev. 247 z dne 31.12.2014.
Sestavljen je iz naslednjih kontov:
- na kontu 11000 - sredstva na transakcijskem računu za poslovne namene je saldo
427.400,85 EUR
- na kontu 1101 - sredstva proračunske rezerve je saldo 53,24 EUR.
Na podlagi sprejetega proračuna je bilo v letu 2014 dodatno izločeno 2.000,00 EUR za
obvezno proračunsko rezervo in porabljen enak znesek za humanitarno pomoč realizirano
preko RK.
- na kontu 11010 - proračunske rezerve za odpravo posledic neurij konec 2014 ni salda.
Med letom je bilo izločenih 25.406,33 EUR in v celoti porabljenih za odpravo posledic
poplav in neurij iz leta 2012, 2013 in 2014.
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3. PREDLOGI ZA ODPISE IN UREDITEV EVIDENC
3.1. PREDLOG ZA ODPIS DROBNEGA INVENTARJA (SEZNAM št. 1)
Za leto 2014 se odpišejo štampiljke, ker so zaradi blazinic postale neuporabne in smo jih nadomestili z
novimi:
- štampiljka okrogla velika (župan) 1 kom
Inv. št. 1000286
- štampiljka okrogla velika (proračun) 1 kom
Inv. št. 1000311
- štampiljka okrogla mala 1 kom
Inv. št. 1000287
- štampiljka likvidacijska 1 kom
Inv. št. 1000297

30,72 EUR
33,64 EUR
22,17 EUR
77,15 EUR

SKUPAJ NABAVNA VREDNOST- konto 041
SKUPAJ POPRAVKI VREDNOSTI – konto 051
SKUPAJ ODPISI DROBNEGA INVENTARJA

163,68 EUR
163,68 EUR
0,00 EUR

3.2. PREDLOG ZA IZPIS OPREME IZ EVIDENCE (SEZNAM št. 2)
Za leto 2014 se odpiše, ki je zaradi zastarelosti postala neuporabna, zato smo jo nadomestili z novo.

Naziv

Oprema za zveze
Konto 0403/0503
-Faks Panasonic
inv.št. 1000167
SKUPAJ
Oprema računalniki, tiskalniki
Konto 0409/0509
-Tiskalnik OK/390 KU
Inv. št. 1000001
-Rač. monitor Samsung
Inv. št. 1000005
-Rač. monitor Samsung
Inv. št. 1000006
-Touch screen ekran TIC
Inv. Št. 1000010
SKUPAJ
Oprema za
razmnoževanje, projeciranje,
skeniranje
Konto 04091/05091
-Fotokopirni stroj
Inv.št. 1000217
SKUPAJ
SKUPAJ ODPISANA OPREMA

Nabavna vrednost
31.12.2014

Popravki vrednosti
31.12.2014

Sedanja vrednost
31.12.2014

321,23

321,23

0,00

321,23

321,23

0,00

806,60

806,60

0,00

142,52

142,52

0,00

142,52

142,52

0,00

629,65

629,65

0,00

1.721,29

1.721,29

0,00

1.980,83

1.980,83

0,00

1.980,83

1.980,83

0,00

4.023,35 EUR

4.023,35 EUR

0,00
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3.3. PREDLOG ZA ODPIS TERJATEV IN OBVEZNOSTI (SEZNAM št. 3)
Za leto 2014 ni predlogov za odpise terjatev.
Predlagamo, da se odpiše ostanek obveznosti na kontu 220 do dobavitelja Archi.ka
Ljubljana za 1.500,00 EUR, ki se nanaša na projekt priprave občinskih prostorskih načrtov
zaradi nedokončanega dela pri urejanju OPN Občine Luče z zapadlostjo 21.12.2010. Za
ostanek obveznosti do podjetja so ostale težave zaradi nedelujoče firme in neodzivnosti
nosilca projekta, zato so bile v 2014 v teku aktivnosti, da bi dosegli predajo že izdelane
dokumentacije in uredili še odprto obveznost, vendar je to uspelo le deloma. Sestanek s
predstavniki podjetja je bil organiziran 7. maja 2014, takrat je bil oddan občini drugi del
dokumentacije, nekaj na CD-jih, nekaj v elektronski obliki, a ni bila popolna, da bi lahko
prišlo do javne razgrnitve občinskega prostorskega načrta. Po pregledu smo še zahtevali
žigosane kmetijske elaborate, za katere je bilo obljubljeno, da bo uredil. Ker to ni bilo
izvršeno in dobavitelj načeloma ni nasprotoval zadržanju dela plačila, v vseh teh letih pa
tudi ni občini nikoli poslal opomina za plačilo ali IOP obrazca, predlagamo odpis te terjatve
za leto 2014.

3.4. PREDLOGI ZA ZAPIRANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI
3.4.1. Terjatev za prispevek za asfalt od Benjamina Mlačnika na kontu 120 v
višini 1.370,79 EUR z zapadlostjo 18.12.2008 je rešena v prid občine s sodbo v imenu
ljudstva št. P293/2010 z dne 14.6.2011. Problematika plačila te terjatve se ureja v
povezavi z odmero ceste, ki poteka preko njegovega zemljišča in bi se naj uredila že
prejšnja leta z medsebojno kompenzacijo. Dogovor je bil, da bo plačilo rešeno s
prednostno ureditvijo odmere in parcelacijo za to zemljišče po dogovoru z geometrom, ki
je na osnovi javnega naročila izvedel odmero zemljišča. Parcelacija je bila opravljena šele
konec leta 2014, zato postopek prenosa zemljišča in kompenzacijo za plačilo njegove
terjatve ni bilo možno zaključiti do 31.12.2014. Komisija predlaga, da so pristojni pozorni,
da bo to res opravljeno.
3.4.2. Na obveznostih do Komunale Mozirje ostajata neplačana konec 2014 še
dva zneska iz prejšnjih let:
- obveznost za financiranje sredstev v upravljanju na kontu 234004 znesek v
višini 15.131,00 EUR. Celotna obveznost iz 2010 je bila 74.342,58 EUR, med letom je bila
kompenzirana z izstavljenim računom za najem infrastrukture za 33.211,58 EUR, v 2014
pa izvedeno delno plačilo za 26.000,00 EUR in na sestanku v Komunali dosežen dogovor,
da bo saldo predvidoma v celoti pokrit v 2015.
- obveznost za pokrivanje izgube iz leta 2010 na kontu 220 v višini 27.676,32 EUR
z zapadlostjo 2.3.2011 se na podlagi intenzivnih usklajevanj in doseženega dogovora
konec leta 2014 med predstavniki Komunale in občine plača v letu 2015 in je za to
zagotovljena posebna proračunska postavka v proračunu občine.
3.5. PREDLOG ZA UREDITEV EVIDENC
3.5.1. Priporočamo, da se sistematično pristopi in nadaljuje s pridobivanjem
dokumentacije, vrednotenjem in z nastavitvijo evidence za vso nepremično premoženje v
lasti občine, čimprej konča ureditev evidence v računalniški tabeli, ki jo pripravlja
pooblaščena urbanistka za Občino Luče, zagotovijo potrebni podatki za knjiženje v
knjigovodstvu proračuna in zagotovi sprotno ažuriranje tega seznama v ta namen.
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POSLOVNO POROČILO 2014
Občina je izvajala financiranje javne porabe v letu 2014 do konca januarja na podlagi sklepa
o začasnem financiranju, po sprejemu Odloka o proračunu občine Luče za leto 2014 na
občinskem svetu 30. januarja 2014 pa po tem aktu. 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. Odlok o proračunu občine Luče za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 9/2014 dne 5.2.2014. Prvi rebalans proračuna smo pripravili v juniju 2014 in je bil
na občinskem svetu sprejet 2.7.2014, drugi rebalans pa je bil pripravljen v novembru in
sprejet na občinskem svetu 3.12.2014.
Uresničevanje ciljev v letu 2014 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 manjšega investicijskega dela proračuna in o objektivnih razlogih zanje.
Proračunsko leto 2014 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 2014 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 2014 opravljala obstoječa kadrovska zasedba petih
zaposlenih in župana. Poleg uresničevanja proračuna in rednih nalog je pestrost dogajanja
narekovala še vrsta drugih aktivnosti. Prva četrtina leta je bila na nek način zaznamovana z
aktivnostmi okrog izvedbe referenduma o čimprejšnji izvedbi obvoznice s protipoplavnimi
ureditvami.
Veliko časa in energije je terjala zahtevna koordinacija aktivnosti pri izvajanju številnih
občinskih investicij. Velik zalogaj za občinsko upravo je bilo 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.
Jesenski čas vsake štiri leta na svojstven način zaznamujejo lokalne volitve. Tako je bilo tudi
tokrat.
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Uresničevanje proračuna za 2014
Prihodki proračuna so znašali 1.889.421 € in so dosegli 99,6 % planiranih prihodkov.
Odhodki proračuna so znašali 1.888.617 € in so dosegli 81,3 % planiranih odhodkov.
Zadolževanje občine tudi v letu 2014 ni bilo potrebno.
Večji izvedeni projekti v letu 2014
-

Rekonstrukcija javnih poti
Investicijska izgradnja komunalne infrastrukture v Krnici na desnem bregu Lučnice
Sanacija občinske infrastrukture po poplavah
Odmere občinskih cest
Nakup šolskega kombija
Investicijski transfer OŠ za obnovo in opremo
Obnova občinskih stanovanj
Obnova kapelice pri Poberinu
Postavitev avtobusnih postaj
Nakupi zemljišč

Kaj bi radi spremenili ali izboljšali?
Predvsem časovni okvir realizacije projektov, si ustvarili 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 in kvaliteti meril.
Naši načrti so povezani z željo, da ustvarjamo boljše pogoje in vplivamo na razvoj občine.
Zagotovo bo leto 2015 še vedno zaznamovano z gospodarsko krizo iz katere se naša država
ne more izviti in se jo že dolgo občuti tudi pri delovanju občin. V zadnjih letih smo zaključili
nekatere večletne investicije (projekt Preko pet mostov, gradnjo odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij, sanacijo občinske infrastrukture po poplavah…),
nadaljujemo nekatere obstoječe (odmere občinskih cest, rekonstrukcije javnih poti,
postavitev označevalnih tabel, izvedba fasad na javnih objektih…), začenjamo pa tudi
nekatere nove (izgradnja čistilne naprave, priprava projektov za športni center…). Poskušali
bomo pospešiti sprejem prostorske dokumentacije, ki je ključna za dolgoročni razvoj občine.
Pri teh postopkih smo talec kompliciranih postopkov in prepogostega spreminjanja ter tudi
nedorečenosti zakonodaje, pa tudi nesreče pri izbiri najugodnejšega ponudnika na javnem
razpisu.
Še naprej 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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RAČUNOVODSKO POROČILO 2014
Sestavljajo ga računovodski izkazi in pojasnila k izkazom. Določbe o sestavljanju in
predlaganju letnih poročil najdemo v Zakonu o lokalni samoupravi 94/07; ZUJF (UL RS
40/12), Zakonu o javnih financah (UL RS 11/11, 110/11), 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), Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za
proračun (UL RS 124/08, 60/10, 104/10, 104/11), Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov (UL RS 120/07, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/2013),
Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun (UL RS 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,
108/13), 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 138/06, 120/07, 48/09,
112/09, 58/10, 108/13), Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11) ter
v Navodilih o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna.
Zaključni račun je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki ter
drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine in sicer: sprejeti rebalans proračuna II
2014 ter veljavni proračun 2014. 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 2014.
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
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V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza
• Bilanca stanja, ki se sestavi na obrazcu Bilanca stanja (priloga 1 k pravilniku o
sestavljanju letnih poročil), ter
• Izkaz prihodkov in odhodkov, ki se sestavi na obrazcu Izkaz prihodkov in
odhodkov drugih uporabnikov (priloga 3 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil)
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 2014 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).

POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti ter njihovih virov ob koncu
obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2014 za tekoče in predhodno leto. Seštevek
aktive in pasive 31.12.2014 je bil 8.767.896 €, kar pomeni, da se je bilančna vsota povečala
v zadnjem letu za 235.064 € oz. za 2,8 %.
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Stanje
31.12.2012

kto
1.

Neopredm.dolgor.sred.in
opredmetenih OS (sk.kto
00,01,02,03,04,05)

2.

Stanje
31.12.2013

Struktura
2013

Stanje
31.12.2014

Struktura
2014

Procent 14/13 Razlika 14-13

7.156.668

7.446.141

87,3

7.676.322

87,6

103,1

230.181

Stanje sredstev na računih in
gotovina (sk.kto 10,11)gotovina
(sk.kto 10,11)

264.398

480.134

5,6

427.454

4,9

89,0

-52.680

3.

Terjatve iz nasl. dolgoroč.naložb,
posojil in kratkoročnih naložb
(sk.kto 06)

84.472

92.789

1,1

89.805

1,0

96,8

-2.984

4.

Terjatve za sredstva v upravljanju
(kto 09)

401.175

367.612

4,3

357.738

4,1

97,3

-9.874

5.

Neplačani odhodki in AČR (kto
18,19)

177.476

117.528

1,4

79.515

0,9

67,7

-38.013

6.

Neplačane terjatve (kto
08,12,13,14,16,17)

23.378

28.628

0,3

137.062

1,6

478,8

108.434

7.

Zaloge (zemljišče Prod,Juvanovi
Prodi) (kto 30-37)

0

0

0,0

0

0,0

8.107.567

8.532.832

100,0

8.767.896

100,0

102,8

235.064

212.289

147.201

1,7

79.628

0,9

54,1

-67.573

AKTIVA SKUPAJ (AOP032)

0

8.

Obvezn. do dobav.,druge obvezn.
(kto 20,21,22,23,24,97)

9.

Neplačani prihodki in PČR (kto
28,29)

10.177

17.949

0,2

127.033

1,4

707,7

109.084

10.

Dolgoročno razmejeni prihodki
(kto 92)

5.750

8.157

0,1

9.581

0,1

117,5

1.424

10.

Rezervni sklad (kto 91)

28.053

26.052

0,3

53

0,0

0,2

-25.999

12.

Splošni sklad (kto 90)

7.851.298

8.333.472

97,7

8.551.601

97,5

102,6

218.129

PASIVA SKUPAJ (AOP060)

8.107.567

8.532.831

100,0

8.767.896

100,0

102,8

235.065

232

232

100,0

0

13.

IZVENBILANČNA EVIDENCA
(AOP033ali061)

232

POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJA AKTIVE 31.12.2014
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena OS
- Sedanja vrednost vseh osnovnih sredstev je konec leta 2014 znašala 7.676.322 €, kar
predstavlja 88,2 % delež aktive in za 230.181 € 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 138/06,
120/07, 48/09, 112/09, 58/10), za drobni inventar je uporabljen 100% odpis takoj ob
nabavi.
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- Inventurna komisija je predlagala nekaj odpisov za opremo brez sedanje vrednosti in za DI
manjših vrednosti v skupni vrednosti 4.187,03€; fax Panasonic, laserski tiskalnik Krajevni
urad, 2 monitorja, fotokopirni stroj Gorenje, štampiljke, zastave.

Večje nove nabave opreme in DI v letu 2014:
-

Programska oprema Grad SQL
Programska oprema MS OFFICE, NOD32 Pegaz
Prenosniki s torbo 12 kom za svetnike
Kamera zunanja (ekološki otok)
Regali za garderobe v dvorani
Tiskalnik EPSON
Zaslon LCD 2 kom
Kardan, poteznica, črpalka za traktor
Mize, klopi, zaboj za drva za Gozdarsko kočo
Šolski kombi VW CARAVELLE 2.0 TDI z dodatno opremo
Aparat Bioproton za ambulanto Luče
drobni inventar (prometna ogledala, štampiljke)

3.660
657
3.557
119
207
212
258
470
1.800
37.303
699
209

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Nove investicije na zemljiščih v letu 2014:
- zemljišče k.o. Luče za pločnik (Štorgel Marija)
- zemljiška parcela k.o. Luče pri Pečniku (Orlando Sušec)
- zemljišče k.o. Bočna (Zbirni center Podhom pri GG)

400 €
6.180 €
8.437 €

Nove investicije na infrastrukturi v letu 2014:
-

Javna razsvetljava na Jezu
Avtobusna postaja pri Bineju-Raduha
Objekt za zimsko službo pri Paclerju
Obnova kapelice pri Poberinu
(celotna investicija 22.802€ - 5.459€ v 2013)
Asfaltiranje Podvolovljek (JP Sp.Podpečnik-Tomaževc)
Asfaltiranje Krnica (JP Žmavc)
Asfaltiranje Krnica (JP Gasilski dom-Krnica-Špulija)
Asfaltiranje Raduha (JP Tevč-Bevc-Čligoj)
Asfaltiranje Raduha (JP Slapnik-Dešman-Hriber)
Asfaltiranje Raduha (JP Hriber-Petrc)
Asfaltiranje Konjski vrh (JP Cahovnik)
(celotna investicija 96.655€ - 26.199€ v 2013)
Asfaltiranje Podveža (JP Vavdn)
Asfaltiranje Podveža (JP Boltinov travnik-Fitez)
Asfaltiranje Luče (pri Breznik Lovrotu)

3.149 €
5.997 €
8.518 €
17.343 €
15.931 €
54.029 €
33.688 €
23.264 €
35.427 €
13.821€
70.456
65.261
3.518
1.289

€
€
€
€

Investicije v teku na infrastrukturi v letu 2014:
- Asfaltiranje Podveža (JP Planica); spodnji ustroj
- Asfaliranje Raduha (JP Šmev); spodnji ustroj
- Idejna študija športno igrišče

14.217 €
6.683 €
2.160 €

2. Stanje sredstev na računih proračuna je konec leta 2014 znašalo 427.454,09 €.
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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 2014 ter zmanjšane za prodajo kontejnerjev na odlagališču
podjetju PUP Saubermacher Velenje.
4. Terjatve za sredstva v upravljanju so spremenjena konec leta na podlagi podatkov
prejemnic sredstev in znašajo 297.773 €. Ta so se skupno zmanjšala za 69.839 €.
Zmanjšanja se kažejo pri OŠ Luče za 5.352 €. Med terjatvami za sredstva v upravljanju
imamo tudi Zgornje savinjski zdravstveni dom, kjer je tudi zabeleženo zmanjšanje terjatev v
letu 2014 za 4.520 €. 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.
5. Saldo neplačanih odhodkov in AČR je zbran na kontih 18 in 19. Začasno neplačani
odhodki izkazujejo skupno vrednost 79.515 €. Največji delež začasno neplačanih odhodkov
so računi dobaviteljev z valuto plačila v 2015. Po vrednosti so največji zneski za obveznosti
tekočega značaja, razčlenitev salda pa ustreza ugotovitvam za obveznosti do dobaviteljev v
pasivi.
6. Neplačane terjatve so se konec leta 2014 vrednostno povečale na 137.061 €. Pretežni
saldo 114.179 € sestavljajo kratkoročne terjatve do države: Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo za obnovo občinskih cest v skupnem znesku 110.408 € ter Ministrstvo za
notranje zadeve za sofinanciranje skupnih občinskih uprav za leto 2013 v skupnem znesku
3.771 €. Dolgoročne terjatve iz poslovanja v znesku 9.581 € predstavljajo terjatev za
prispevek po stanovanjskem zakonu, 3.637 € terjatev beležimo pri neplačanih kratkoročnih
terjatvah do kupcev, 447 € predstavljajo terjatve za vstopni DDV z valuto v letu 2015, 9.017
€ terjatev beležimo do zavezancev za davčne prihodke ter 200 € terjatev za zavezance za
družinske pomočnike.
POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJE PASIVE 31.12.2014
8. Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti so se zmanjšale v primerjavi z
lanskim letom za 67.573 €. Odprtih obveznosti do dobaviteljev in PU na kontih 220, 240,
241, 242 in 243 je konec leta za 79.628 €. Saldo predstavljajo pretežno obveznosti do
dobaviteljev, katerih račune smo prejeli konec leta 2014, zapadajo pa v začetku leta 2015.
Večji znesek predstavlja obveznost do Komunale Mozirje za vzdrževanje občinskih cest za
mesec december 2014. Večjo obveznost predstavlja tudi račun do OŠ Luče za zaračunano
obveznost za vrtec za december 2014, večje vrednosti pa predstavljajo še obveznosti po
posameznih dobaviteljih za zaračunane šolske prevoze za mesec december 2014.
Iz preteklih let imamo odprto nerešeno obveznost do JP Komunala Mozirje iz naslova
uporabe sredstev v lasti JP Komunala za financiranje sredstev v upravljanju, ki izhaja še iz
leta 2010. Ta je znašala za leto 2010 74.342,58€. Delno smo obveznost kompenzirali za
zaračunano najemnino Komunali Mozirje za najem infrastrukture za leto 2010 v znesku
33.211,58 EUR. Komunala je konec leta 2010 poslala račun za subvencijo za izgubo zaradi
prenizkih cen v letu 2010 za znesek 27.676€. V letu 2011 se je podpisal dodaten sporazum s
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Komunalo Mozirje; ker ni prišlo do uveljavitve novih cen komunalnih storitev tudi Občina
Luče ni zaračunala najemnine za leto 2011 in tako je ostalo tudi v letu 2012, 2013 in 2014.
V letu 2014 so se vršila s strani Občine Luče pogajanja s predstavniki Komunale Mozirje za
rešitev zapadlih nerešenih obveznostih iz preteklih let.
Večina obveznosti manjših zneskov imajo valuto v letu 2015 in bodo v zakonsko predpisanem
valutnem roku 30 dni tudi poplačane.
V letošnjem letu smo na osnovi predloga inventurne komisije odpisali dolgoročno zapadlo
obveznost do Archi.ka Ljubljana, kjer jim zaradi zamujanja rokov in nedokončanih obveznosti
pri urejanju občinskih prostorskih načrtov nismo plačali preostanek računa, kateri izhaja iz
leta 2010. Ker nas niso nikoli terjali in nam niso pošiljali IOP obrazcev, smo obveznost v višini
1.500 € konec leta 2014 odpisali.
9. Neplačani prihodki in PČR dosegajo vrednost 127.033 €. To so terjatve do Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo za obnovo občinskih cest v skupnem znesku 110.408 €
ter Ministrstvo za notranje zadeve za sofinanciranje skupnih občinskih uprav za leto 2013 v
skupnem znesku 3.771 €, terjatve do kupcev 3.637 €, terjatev za prispevek za družinskega
pomočnika 200 € in 9.017 € terjatev do zavezancev za davčne prihodke. Vse omenjene
terjatve so v januarju in februarju 2015 že plačane.
10. Dolgoročno razmejeni prihodki na kontu 92 znašajo 9.581 €. Saldo sestavljajo
terjatve od Nepremičninskega sklada PIZ in sredstva rezervnega sklada po stanovanjskem
zakonu, katerega plačujemo za občinska stanovanja.
11. Rezervni sklad konec leta 2014 izkazujemo v višini 53 €. V letu 2014 smo izvršili
izločitev 2.000 € rezerve občine, ki smo jo porabili za humanitarno pomoč realizirano preko
Rdečega križa: 500 € za humanitarno pomoč Hinku Plesniku pri izgradnji sanitarij v hiši ter
500 € pri Božidarju Plesniku za prekritje hiše, 1.000 € bratoma Čolić, delavcema podjetja
Empe d.o.o. Luče, katerima so katastrofalne poplave uničile dom v Bosni. Izločili smo tudi za
25.500€ proračunske rezerve za odpravo posledic neurij, katero smo v celoti porabili za
sanacije po neurju.
12. Splošni sklad s skoraj 8.551.601 € zavzema skoraj 98 % vrednosti pasive. Stanje na
teh kontih ustreza sedanjim vrednostim za opremo, stavbe, objekte in stanovanja.
V izvenbilančni evidenci se na aktivnih in pasivnih kontih od lani stanje 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 STANJE IN GIBANJE
NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV
- sedanja vrednost vseh OS 31.12.2014 je bila 7.676.322 € in je večja kot v letu 2013 za
230.181 € na račun novih investicij aktiviranih v letu 2014 ob upoštevanju obračunane
amortizacije
- strukturna sestava OS se je v letu dni spremenila tako, da je primerjalno s prejšnjim
letom konec leta 2014 večji strukturni delež za opremo in infrastrukturne objekte, manjši
pa za zemljišča ter za investicije v teku.

POJASNILA IN UGOTOVITVE K PREGLEDNICI STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH
KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL
Stanje dolgoročnih finančnih naložb se je spremenilo za znesek amortizacije za naložbo v
odplinjevanje in ograjo za odlagališče Podhom po podatkih Komunale Gornji Grad. Zmanjšala
pa se je vrednost finančne naložbe na račun prodaje kontejnerjev na odlagališču Podhom.
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

naložbe v deleže v javna podjetja (06,07)

Stanje
31.12.2013
48.912

Povečanja

Stanje
31.12.2014
48.912

Zmanjšanja

druge dolgoročne kapitalske naložbe

43.877

897

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

92.789

0

/

/

/

/

92.789

897

3.880

89.806

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
SKUPAJ

3.880

40.894
89.806

POJASNILA IN UGOTOVITVE K PREGLEDNICI ZAČASNO NEPLAČANI PRIHODKI IN
ODHODKI V LETU 2014
V proračunu so evidentirani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka, kar pomeni, da so
zajeti vsi, ki so bili plačani od 1.1.2014 do 31.12.2014. Začasno neplačani prihodki in odhodki
31.12.2014 se prenašajo v proračun 2015, ko bodo plačila teh računov zapadla in bodo tudi
poplačana. Izkazani so na kontih skupin 18 in 28 v bilanci stanja. Vrednost neplačanih
prihodkov se je konec leta 2014 povečala za 109.084 €, medtem ko so se začasno neplačani
odhodki zmanjšali za 49.342 €.
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ZAČASNO NEPLAČANI PRIHODKI IN ODHODKI
stanje v EUR
31.12.2012

konto
280-davčni prihodki

stanje v EUR
31.12.2013

% 14/13

stanje v EUR
31.12.2014

0

7.369

9.017

razlika 2014/2013
1.648

122,4

281-nedavčni prihodki

3.960

3.673

3.837

164

104,5

282-kapitalski prihodki

0

6.907

0

-6.907

0,0

283-prejete donacije

0

0

0

0

0,0

284-transferni prihodki

6217

0

114179

114.179

0,0

začasno neplačani prihodki

10.177

17.949

127.033

109.084

707,7

180-tekoči odhodki

15.332

28.082

2.593

-25.489

9,2

181-tekoči transferi

93.762

88.909

65.056

-23.853

73,2

182-investicijski odhodki

46.432

0

0

0

0,0

183-investicijski transferi

21.685

0

0

0

0,0

začasno neplačani odhodki

177.211

116.991

67.649

-49.342

57,8

neto vpliv prenosa plačil v 2014

-167.034

-99.042

59.384

158.426

-60,0

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 dvomestnih kontih razreda 7 in 4.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

70 davčni prihodki

Rebal.prorač. Stru.real.pror Real.prorač. Stru.real.pror Real.prorač.
Struktura Realiz.13 /
2012
2012
2013
2013
2014
real. 2013 Rebal.2013
1.737.752
70,7
1.738.894
71,0
1.745.190
92,4
100,4

71 nedavčni prihodki

61.223

2,5

75.198

3,1

64.653

3,4

86,0

72 kapitalski prihodki

3.844

0,2

384

0,0

20.804

1,1

5417,7

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

73 prejete donacije
74 transferni prihodki

656.802

26,7

636.151

26,0

58.775

3,1

9,2

2.459.621

100,0

2.450.627

100,0

1.889.422

100,0

77,1

40 tekoči odhodki

682.718

26,7

892.530

40,0

686.313

36,3

76,9

41 tekoči transferi

598.227

23,4

560.728

25,1

544.248

28,8

97,1

42 investicijski odhodki

1.205.773

47,2

629.855

28,2

608.163

32,2

96,6

43 investicijski transferi

67.619

2,6

143.567

6,4

49.894

2,6

34,8

0

0,0

6.000

0,3

0

0,0

0,0

2.554.337

100,0

2.232.680

100,0

1.888.618

100,0

84,6

-94.716

-3,71

217.947

9,76

804

0,04

0,37

7 PRIHODKI

44 kapitalski deleži
4 ODHODKI
RAZLIKA 7-4
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Pogled na to tabelo nam pove gibanje o strukturi in realiziranih vrednostih posameznih vrst
prihodkov in odhodkov v okviru kontnega načrta:
-največji delež zavzemajo davčni prihodki ki znašajo 1.745.190 € (v okviru teh je
najpomembnejša dohodnina odstopljena občinam v višini 1.693.755 €)
- nedavčni prihodki so drugi največji prihodki v letu 2014 v višini 64.653 € in predstavljajo
prejeta sredstva iz nedavčnih prihodkov, to so prihodki od premoženja in drugi nedavčni
prihodki
- kapitalski prihodki znašajo 20.804 € (prodaja starega šolskega kombija, prodaja
kontejnerjev PUP Saubermacher Velenje)
- tekoči odhodki in transferi dosegajo skupaj 65% vseh odhodkov s skupno vrednostjo
1.230.561 €
- investicijski odhodki in transferi znašajo skupaj 658.057 € in predstavljajo 35 % skupnih
odhodkov

Računovodsko poročilo
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POJASNILO K RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU
FINACIRANJA
V zadnjem letu ni bilo sprememb na kapitalskih deležih v naložbah javnih podjetij, beležimo
le zmanjšanje na kapitalskih naložbah za prodane kontejnerje PUP Saubermacher Velenje.

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2014
Proračun za leto 2014 je bil potrjen na 19. redni seji občinskega sveta 30.01.2014 in
objavljen v Uradnem listu RS št. 9/2014 dne 05.02.2014 s prihodki v višini 2.080.000 €. Na
podlagi sprememb tekom leta je bil na 21. redni seji dne 02.07.2014 potrjen in objavljen v
Uradnem listu št. 52/2014 dne 11.07.2014 rebalans proračuna za leto 2014 s prihodki v višini
2.048.000 €, na 2. redni seji v novem mandatu občinskega sveta dne 03.12.2014 pa je bil
potrjen še rebalans proračuna II za leto 2014 in objavljen v UL št. 93/2014 dne 22.12.2014 s
prihodki v višini 1.898.000 €. Primerjavo realizacije 2014 podajamo na obrazcih iz spletne
aplikacije APPRA, ki jih mesečno pošiljamo na Ministrstvo za finance in sicer z realizacijo
januar-december za 2014 in veljavnim rebalansom II za leto 2014.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2014
V poročilu sledi prikaz prihodkov in odhodkov po kontnem načrtu za proračune na več nivojih
zasledovanja (k2, k3, k4, k6)
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Primerjava realizacije prihodkov v letu 2014
Primerjava realizacije v letu 2014 s sprejetim rebalansom proračuna II v letu 2014:
- seštevek vseh prihodkov znaša 1.889.422 € in je za 8.578 €, oziroma za pol % manjši od
planiranih prihodkov rebalansa II 2014
- davčni prihodki skupine 70 so bili v letu 2014 v skupnem znesku 1.745.190 € realizirani
skoraj v celoti
- nedavčni prihodki skupine 71 so bili realizirani v znesku 64.653€ in so dosegli 80%
planiranih nedavčnih prihodkov rebalansa II 2014
- realizirani kapitalski prihodki skupine 72 so presegli plan rebalansa II 2014 za 13.904 €
- transferni prihodki iz državnega proračuna in iz sredstev EU skupine 74: skupaj je bilo
realiziranih 58.774 € kar presega plan za 5 %. Treba je omeniti, da občina v letu 2014 ni
dobila nakazanih planiranih sredstev od Ministrstva za gospodarski razvoj za obnovo
občinskih cest v skupni vrednosti 110.408 €. Ta sredstva so bila občini nakazana v sredini
januarja 2015.
Primerjava realizacije prihodkov glavarine in finančne izravnave v letu 2014 s
prihodki glavarine ter finančne izravnave iz leta 2013:
- prihodki glavarine 2014 so za okoli pol % večji od realiziranih prihodkov glavarine v letu
2014. To pomeni 9.976 € več kot lani. V letu 2014 ni bilo finančne izravnave
Realizacija 2013

Realizacija 2014

% 14/13

Razlika v
EUR

prihodki iz glavarine

1.683.779

1.693.755

100,6

9.976

finančna izravnava
SKUPAJ

0
1.683.779

0
1.693.755

0
100,6

0
9.976

POSEBNI DEL PRORAČUNA 2014
REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2014
Izkazuje razporeditev proračunskih odhodkov in transferjev in primerjavo po programski
shemi proračuna in proračunskih postavkah. V komentarjih izpostavljamo izstopajoče
primerjave rebalansa proračuna II za leto 2014 s končno realizacijo 2014.
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Primerjava realizacije odhodkov proračuna za leto 2014 po vrstah odhodkov
- tekoči odhodki skupine 40 so bili konec leta 2014 realizirani v skupni vrednosti 686.313 €. V
primerjavi s sprejetim rebalansom II 2014, kjer so bili planirani v višini 870.030 € so bili
realizirani 79%.
V okviru te skupine smo imeli realizirane plače in druge izdatke zaposlenim skoraj v celoti, to
je 95% glede na sprejeti rebalans II 2014. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili
realizirani enako 95%, izdatki za blago in storitve so bili realizirani 75%, v celoti smo
realizirali planirane odhodke za rezerve.
- tekoči transferji skupine 41 so bili v letu 2014 realizirani v skupni vrednosti 544.247 €. Če
jih primerjamo z rebalansom II 2014, kjer so bili planirani v višini 636.320 €, ugotovimo, da
so doseženi 86%.
V okviru te skupine ugotavljamo: subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in
zasebnikom smo realizirali v 69%, transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili
realizirani 90%. Podoben odstotek beležimo pri transferih nepridobitnim organizacijam v
višini 90% ter pri drugih tekočih domačih transferih v višini 96%.

- investicijski odhodki skupine 42 kažejo 80% doseg planiranega rebalansa II 2014, kjer
smo realizirali omenjene odhodke v višini 608.164 € od planiranih 761.150 €.
Omenjena skupina odhodkov predstavlja investicijske odhodke za nakup in gradnjo osnovnih
sredstev, opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje, nakup
zemljišč, kateri pa niso bili vsi v celoti realizirani.

- investicijske transfere skupine 43 smo realizirali v skupni vrednosti 49.893 € in smo dosegli
90% realizacijo od planiranih transferov rebalansa II 2014 od zneska 55.500 €.
Ta skupina predstavlja investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam,
investicijske transfere posameznikom in zasebnikom ter javnim zavodom.

Primerjava realizacije odhodkov proračuna za 2014 po področjih proračunske
porabe
Izkazuje razporeditev proračunskih odhodkov in transferov in primerjavo po programski
shemi proračuna in proračunskih postavkah. V komentarjih izpostavljamo izstopajoče
primerjave rebalansa proračuna II za 2014 z realizacijo v letu 2014.
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01. Politični sistem
Pri političnem sistemu beležimo skupaj skoraj 90% realizacijo od načrtovanega plana
rebalansa II 2014
- dejavnost občinskega sveta je bila realizirana 90% od načrtovanega rebalansa, izvedba in
nadzor volitev 86% ter dejavnost župana in podžupana realizirana 93%. Skupna vrednost
političnega sistema je 74.278 €.
04. Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Zabeležena je 75% realizacija odhodkov glede na planirano v rebalansu proračuna II 2014,
kjer beležimo odhodke v skupni vrednosti 23.500 €.
- pri informacijski infrastrukturi smo plan realizirali 95%
- dejavnost drugih administrativnih služb je bila realizirana 59%, izvedbe protokolarnih
dogodkov 45%, pravna zastopstva pa so bila v primerjavi s planom rebalansa II realizirana
88%.

06. Lokalna samouprava
V tem programu beležimo odhodke v skupni vrednosti 141.600 € in predstavljajo 96%
realizacijo glede na rebalans proračuna II 2014
- skoraj v celoti je realiziran program delovanja na področju lokalne samouprave (99%) ter
dejavnost občinske uprave, kjer beležimo 96% od plana rebalansa II.

07. Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Tukaj je bila realizacija v primerjavi s sprejetim rebalansom 55% in znašajo skupni odhodki
omenjenega programa 47.500 €.
- pri varstvu pred naravnimi nesrečami smo porabili 55% planiranih sredstev, prav tako pri
delovanju sistema za zaščito, reševanje in pomoč.
11. Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Pri programu kmetijstva in gozdarstva smo zabeležili vrednost realizacije 85.400 € to je 89%
realizacija subvencij in pomoči glede na planirani program, kjer smo preko razpisa razdelili za
dobrih 59.400 € subvencij kmetom in društvom ter 26.000 € za tekoče vzdrževanje gozdnih
cest.
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13. Odhodki za promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Primerjalno s planom rebalansa II ugotavljamo 81% realizacijo plana za omenjene odhodke
to je v višini skoraj 561.000 €.
• Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest smo realizirali 81%, to je za tekoče
vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, za stroške zimskega vzdrževanja cest, za odpravo
posledic neurij na cestah, za popravila mostov, brvi in ograj. Skupna vrednost teh
odhodkov je znašala 194.800 €.
• Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je bila realizirana 75% planiranega
zneska v rebalansu proračuna II 2014. Vrednost omenjenih odhodkov znaša 342.500 €.
V letu 2014 so se vršile naslednje investicije na občinskih cestah:
asfaltiranje ceste JP 733801 Golob-Cahovnik (Konjski vrh) v dolžini 1080m,
3456m2 asfalta, skupna vrednost investicije 96.655 € (od tega že 26.199 € v letu
2013 za podlago za asfalt)
asfaltiranje ceste JP Žmavc (Krnica) v dolžini 775m, 2577m2 asfalta, skupna
vrednost investicije 54.028 €
asfaltiranje JP 733131 Vavdn (Podveža) v dolžini 953m, 2906m2 asfalta, skupna
vrednost investicije 65.261 €
asfaltiranje JP 733611 Gasilski dom-Krnica-Špulija (Krnica) v dolžini 330m, 1928m2
asfalta, skupna vrednost investicije 33.688 €
asfaltiranje ceste JP 733171 Boltinov travnik-Fitez (Podveža) v dolžini 40m, 208m2
asfalta, skupna vrednost 3.518 €
asfaltiranje ceste JP 733261 Sp.Podpečnik-Tomaževc (Podvolovljek) v dolžini
278m, 984m2 asfalta, skupna vrednost 15.932 €
asfaltiranje ceste JP 733751 Tevč-Bevc-Čligoj (Raduha) v dolžini 285m, 861m2
asfalta, skupna vrednost 23.264 €
asfaltiranje ceste JP 733091 Slapnik-Dešman-Hriber (Raduha) v dolžini 300m,
948m2 asfalta, skupna vrednost 35.427 €
asfaltiranje ceste JP 733441 Hriber-Petrc (Raduha) v dolžini 120m, 370m2 asfalta,
skupna vrednost 13.821 €
asfaltiranje ceste JP v občinski lasti pri Breznik Lovrotu (Luče) v dolžini 26m, 78m2
asfalta, skupna vrednost 1.289 €
zaščitne ograje v skupni vrednosti 4.900 € (Planica-Ravne)
podlaga za asfalt – spodnji ustroj JP Planica, skupna vrednost 14.217 €
podlaga za asfalt – spodnji ustroj JP Šmev, skupna vrednost 6.683 €
V okviru omenjene postavke smo uredili še eno avtobusno postajo na lokaciji pri Slapniku
(Raduha) v skupni vrednosti 6.000 €.
14. Gospodarstvo
Letni seštevek realiziranih odhodkov za gospodarstvo ne dosega planiranega obsega za
dobrih 29% in znaša 94.500 €
- planirali smo za 56.000 € subvencij za malo gospodarstvo, preko razpisov je bilo razdeljenih
za 44.700 € sredstev domačim podjetnikom
- po načrtu smo v rebalansu II predvideli 73.000 € odhodkov za promocijo in razvoj turizma.
Postavka je bila realizirana 65%, oz. razdeljenih sredstev na tej PP je bilo za 47.500 €.
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15. Varovanje okolja in naravne dediščine
Planirani odhodki za omenjeno postavko niso bili preseženi, realizirani so bili 84% in znašajo
186.000 €.
- največje aktivnosti na tej postavki so bile na področju izgradnje komunalne infrastrukture v
Krnici (desni breg Lučnice) pri obnovi vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v skupni
vrednosti 183.005 €, (od tega smo v preteklih letih namenili za izdelavo projektne
dokumentacije 14.310 €). Omenjena investicija je obsegala izgradnjo kanalizacije v skupni
vrednosti 136.396 €, vodovoda v skupni vrednosti 38.622 € ter javno razsvetljavo v vrednosti
7.987 €
- uredila se je tudi javna razsvetljava na Jezu v skupni vrednosti 3.149 €
- preko razpisa smo pomagali osmim občanom pri izgradnji malih čistilnih naprav v skupni
vrednosti 9.400 €.

16. Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
Pri odhodkih za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost smo dosegli
64% realizacijo odhodkov, to je 143.000 €, kamor so vključeni odhodki za prostorsko
načrtovanje, komunalna dejavnost, stanovanjsko področje ter nakup zemljišč.
- odhodke za prostorsko načrtovanje smo realizirali 62% v skupni vrednosti 52.500 €.
- pri komunalni dejavnosti smo realizirali proračunsko postavko 49%; odhodki povezani z
oskrbo z vodo so realizirani 42%, urejanje pokopališča in vežice 57%, pridobili smo tudi
nekaj opreme in priključkov za komunalno vozilo v skupni vrednosti 500 €: kardan za vitel,
poteznico, črpalko za gorivo, pri PP komunalne dejavnosti smo realizirali izgradnjo objekta za
zimsko službo pri Paclerju v znesku 8.500 €.
- pri spodbujanju stanovanjske gradnje smo beležili 96% realizacijo. Veliko smo obnavljali
občinska stanovanja, kar za 29.900 € odhodkov beležimo na tekočem vzdrževanju
stanovanjskih objektov, iz omenjene postavke smo namenili proračunska sredstva za obnovo
fasade na severni strani objekta Luče 105 (samopostrežne trgovine).
- v okviru postavke prostorskega planiranja smo izvršili nakupe zemljišč, kjer smo realizirali
postavko 47%; občina je realizirala nakup zemljišča v izmeri 20m2 od Štorgel Marije, kar v
naravi predstavlja zgrajen pločnik ob regionalni cesti, občina je odkupila tudi zemljiško
parcelo s propadajočo nepremičnino v Lučah pri Pečniku od lastnika Orlanda Sušca v
vrednosti 6.180 € ter nakazala Občini Gornji Grad kupnino za zemljišče za Zbirni center
Podhom pri Gornjem Gradu v vrednosti 8.437 €. Skupaj postavka znaša 16.700 €.

17. Zdravstveno varstvo
Planirani odhodki za primarno zdravstvo ter za druge programe na področju zdravstva so bili
realizirani v 82%.
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Primarno zdravstvo: občina je financirala nabavo aparata Bioproton za ambulanto v
Lučah ter prispevala za pokrivanje izgube Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma
Nazarje v vrednosti 3.070 €.
Pri drugih programih na področju zdravstva smo plačevali zdravstveno zavarovanje
brezposelnih občanov v skupnem znesku 14.200 € ter stroške mrliško ogledne službe
v znesku 2.500 €.

18. Kultura, šport in nevladne organizacije
Za programe kulture, športa in nevladnih organizacij smo realizirali predvidena sredstva, v
63%, skupno smo razdelili za 93.277 € odhodkov. To so odhodki za knjižničarstvo in
založništvo, za ljubiteljsko kulturo domačim in drugim kulturnim društvom, drugim
programom v kulturi (društvo upokojencev, KUD Raduha, Čebelarsko društvo), programom
drugih nepridobitnih organizacij (borci, društvo upokojencev, društvo invalidov, območno
združenje veteranov vojne za Slovenijo, Karitas, starodobniki, društvo slepih) ter za šport in
druge aktivnosti v športu (ZS alpinistični klub Rinka, gorniški klub, hokejsko društvo Luče,
športno društvo Luče, planinsko društvo Luče, športno rekreativno društvo Log, smučarski
klub Luče, društvo Gričar, smučarsko društvo Mateja Ski, namizno teniški klub Luče,
nogometni klub Ljubno, rokometni klub Nazarje, kinološko društvo Mozirje) .
V 2014 se je zaključila obnova kapelice pri Poberinu, katera se je obnavljala že v letu 2013
(delna vrednost 5.459 €). Končna skupna vrednost obnove je znašala 22.800 €, financirala se
je tudi obnova spominske plošče padlim v prvi svetovni vojni na pročelju cerkve v Lučah.
Pri programih za mladino vsako leto sofinanciramo nakup otroških smučarskih kart. Obnovili
smo zaščitno ograjo ob igrišču za 6.000 €, ob sotočju Savinje in Lučnice pa sofinancirali
igrala v parku v skupni vrednosti 2.440 € ter ograjo v parku v višini 1.330 €. Financiran je bil
tudi idejni projekt za izgradnjo športnega centra.

19. Izobraževanje
Planirani odhodki za omenjeno postavko so bili doseženi s skoraj v celoti, to je 322.087 €.
- na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so odhodki realizirani 87%. Vrtci
obremenjujejo občinski proračun za 83.030 €. Za OŠ Luče je bilo v letu 2014 izplačanih
84.416 € odhodkov, od tega materialni stroški in sofinanciranje dodatnih programov v višini
55.570 €. Pri investicijskem transferju za opremo in za obnovo v skupnem znesku 26.147 €
je občina sofinancirala naslednje investicije: obnova pisarne svetovalne delavke in
preureditev dela pisarne v arhiv (pohištvo, kovinski regali za arhiv, polaganje talne izolacije
in parketa, izolacija zunanjih sten, pregradna stena za arhiv, pleskarska dela), preureditev
računalniške učilnice (pohištvo, 9 prenosnih računalnikov, obnova inštalacij in razsvetljave),
zamenjava vrat na zadnjem vhodu v telovadnico, vetrolov na zadnjem vhodu v šolo,
predelna stena pri vhodu na stopnišče glavnega vhoda, zamenjava 10 kom notranjih vrat s
podboji.
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- izvajanje
zvajanje šolskih prevozov je obremenilo proračun za 105.220
1
€.
- občina je v letu 2014 izvršila nakup novega šolskega kombija, kar je bilo nujno za varno
vožnjo šolskih otrok. Skupna vrednost investicije je bila 37.303 €.

20. Socialno varstvo
Tudi v letu 2014 smo se bali vpliva recesije
recesij na našem območju in s tem povečanega
povečan
socialnega transfera materialno ogroženim
ogrož
občanom.. Vendar ta postavka ni prekoračila
pre
planiranega nivoja odhodkov. Realizacija je bila 83%. Izvajanje
zvajanje programov socialnega
varstva je bilo realizirano v skupni vrednosti 63.740 €, odhodki za socialno varstvo invalidov družinski pomočnik so znašali 25.422 € (do julija 2014 smo imeli tri družinske pomočnike,
pomočnike od
avgusta naprej pa financiramo dva družinska pomočnika),
), socialno varstvo starih 34.230 €,
od tega je največja postavka regresiranje oskrbe domskega varstva ostarelih in bolnih v
domovih v skupni vrednosti 32.900 €, socialno varstvo drugih ranljivih skupin,
skupin Rdeči križ
Mozirje in Rdeči križ
iž Luče pa beležimo odhodke v vrednosti 3.000 €.

23. Intervencijski programi in obveznosti
Sestavlja jo rezerva občine, katera je bila vplačana v višini 2.000 €,, porabljena pa za
humanitarno pomoč realizirano preko Rdečega križa.
Izločili smo tudi za 25.500€
€ proračunske
proračunske rezerve za odpravo posledic neurij,
neurij katero smo v
celoti porabili za sanacije po neurju.
neurju

Pripravila:
Ana Kaker
Občina Luče
župan
Ciril Rosc

Predlog
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-uradno
prečiščeno besedilo, 21/06 OUS:U-I-2/06-22, 14/07-ZSPDPO, 98. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02, 110/02,
2/04 in 10/04) ter Statuta Občine Luče (Uradni list RS št. 60/11 z 29.7.2011-UPB) je
Občinski svet Občine Luče na __. redni seji dne __._.2015 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2014
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2014
(v nadaljevanju zaključni račun).
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in
naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun
proračuna Občine Luče za leto 2014 v naslednji višini:
A)
I.
II.
III.
B)
IV.
V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
X.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ (I-II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA:
ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA

v EUR
1.889.421,97
1.888.617,58
804,39
0
0
0
0
0
804,39
0
-804,39
427.734,66

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz
računa financiranja in bilanca stanja za leto 2014 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Datum: __._.2015
Številka:
Občina Luče
župan
Ciril Rosc l.r.

