
 

OBČINA LUČE 
Inventurna komisija 
Luče 106 
3334 Luče 
 

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

 
Datum:  februar 2016 
 
 
 

INVENTURA (LETNI POPIS)  2015 - 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 2015, nadaljevanje ugotavljanja in 
usklajevanje stanja opreme, drobnega inventarja ter sredstev na računih, terjatev in 
obveznosti pa smo opravili od konca januarja in v februarju 2016, ko smo zaključili še 
popis ostalega premoženja občine in virov sredstev ter pripravili poročilo o inventuri za leto 
2015. Komisija je zaključila z delom 22. februarja 2016. 
 
Komisija je opravila popis v naslednjem obsegu:  
 

4.1. popis sredstev na računih občine in gotovine 
4.2. popis neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
4.3. popis terjatev in finančnih naložb 
4.4. popis obveznosti   
4.5.    popis splošnega in rezervnega sklada 
4.6.    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 
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2. UGOTOVITVE KOMISIJE   
 
Inventurna komisija je popisovala in usklajevala stanja na kontih proračuna Občine Luče 
po stanju na dan 31.12.2015 in spremembe v letu 2015. 
 
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 na 
Občini Luče po 1,00 SIT/m2, po prehodu na evre v letu 2007 pa so te vrednosti 
preračunane v EUR. 
 
2.3. V zvezi z vzpostavitvijo evidence zemljišč, postopni ureditvi popisov in vrednotenju  
občinskih nepremičnin je bil 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. Pripravljen je bil že večji del popisa parcel 
in vrednosti tega premoženja. Seznam parcelnih številk in stavb, velikost parcel in 
vrednosti teh po ceni GURS pa je še nepopoln in ga je potrebno 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 
2016 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 zemljiško knjigo. 
 
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 
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  
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pripravi poročilo za občino o popisu stanja te opreme na koncu leta 2015 in o izločitvi 
neuporabne ali zastarele opreme, ki ni več v funkciji. Vmes je bil imenovan nov štab CZ, ki 
je aktivneje pristopil tudi k vzpostavitvi evidence. Imenovana je bila tudi tričlanska  
komisija za popis opreme. Inventurna komisija priporoča, da se občini pošlje pismeno 
poročilo o stanju opreme za CZ po tem popisu in v bodoče enkrat letno. 
 
2.7. 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, 100/15). 
Obračun amortizacije po kontih in inventarnih številkah za obdobje januar – december 
2015 je sestavni del inventure. 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. 
  
2.8. 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 tri stare občinske mobilne telefone, ki so bili zaradi dotrajanosti odpisani, tri velike 
zastave SLO, eno veliko občinsko zastavo ter dve mali državni zastavi. Predlogi za odpise 
DI so navedeni pod št. 3.1 povzetka in v seznamu št. 1 predlogov za odpis, za izločitev 
opreme druga oprema v občinski lasti (aparat za napitke, oprema e-točke) na kontih 
04093, 04098 s pripadajočimi popravki vrednosti na kontih 05093, 05098 pa pod 3.2 
povzetka in v seznamu št. 2 za odpise. Odpisana OS in DI na dan 31.12.2015 niso imela 
več sedanje vrednosti. 
 
2.9. Občina je zadnjih pet let delna zavezanka za DDV za področje komunalne 
infrastrukture in za pokopališko dejavnost. Obveznost za plačilo razlike DDV-ja na kontu 
2318 konec leta 2015 znaša 56,97 EUR, nanaša pa se na obračun DDV za zadnje 
tromesečje 2015, ki je poračunan s plačilom sredstev 26.01.2016. Na kontih 17401, 17410 
in na 17411 so saldi terjatve za vstopni DDV v skupni vrednosti 33,61 € za prejete račune 
v naslednjem davčnem obdobju. Na kontih 2311 je saldo za obveznost za DDV v skupni 
vrednosti 40,44 EUR za izdane račune v naslednjem davčnem obdobju. 
 
2.10. TERJATVE 
 

Na področju terjatev do kupcev konto 120 so v saldu konec leta 2015 v glavnem 
tekoče terjatve z zapadlostjo pred koncem 2015 ali v začetku 2016 in so bile že v večini 
poplačane, razen ene stare terjatve za najemnino stanovanja ene od naših najemojemalk 
občinskega stanovanja. Stranka ne plačuje najemnine za občinsko stanovanje že od 
samega začetka vselitve (razen medsebojne kompenzacije njenega vložka v obnovo 
stanovanja z najemnino). Ker kljub opominjanju ni nobenega premika oz. dobre volje z 
njene strani (tudi ne prošnje za odlog plačila), je bila Občina primorana zadevo predati 
odvetniški pisarni. Zadeva je od februarja 2016 na sodišču s sklepom o prekinitvi najemne 
pogodbe, izpraznitev stanovanja ter povrnitev vseh stroškov najemnine. Skupni znesek 
terjatve za neporavnano najemnino na dan 31.12.2015 znaša 1.208,63 EUR. 
Skupna vrednost odprtih terjatev do kupcev 31.12.2015 je bila 9.742,05 EUR. 
 
Najstarejša še vedno odprta terjatev na dan 31.12.2015 je  prispevek občana za asfalte v 
višini 1.370,79 EUR od Benjamina Mlačnika. Ta je končno rešena z medsebojno 
kompenzacijo terjatev in obveznosti dne 12.02.2016 (kupoprodajna pogodba medsebojnih 
terjatev in obveznosti je bila sklenjena 22.12.2015, davčno overjena 21.01.2016, 
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zemljiškoknjižni izpis dne 12.02.2016). Tako je terjatev do Mlačnik Benjamina zaprta v 
februarju 2016.  
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države na kontu 
140 znašajo konec leta 2015 skupaj 4.523,81 EUR, kar je bistveno manj kot leto prej. V 
saldu sta terjatvi do Ministrstva za notranje zadeve za sofinanciranje skupnih občinskih 
uprav SAŠA za leto 2015 v znesku 4.106,08 EUR (občina je prejela nakazilo 29.01.2016) 
ter Ministrstva za obrambo požarna taksa za december 2015 v znesku 417 EUR (občina 
prejela nakazilo v mesecu marcu 2016). 
 
Terjatev za obresti na kontu 160 za depozite na odpoklic konec leta 2015 ni bilo 
izkazanih.  
 
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 
FURS. Saldo neplačanih terjatev za davčne prihodke na dan 31.12.2015 za zavezance po 
odločbah FURS je 12.289,03 EUR, od tega pretežni del 6.884,44 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 2015. Saldo 200 EUR je že bil 
plačan v januarju 2016.  
 
Na dolgoročnih terjatvah na kontih 085 je izkazan skupni saldo v višini 12.265,92 EUR, 
ki ga razčlenjujemo v nadaljevanju. 
 
- 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.  
 
- 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 11.564,55 EUR in je potrjen z IOP obrazcem.  
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2.11. NALOŽBE IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
 

Na terjatvah za naložbe na kontih skupine 06 znaša konec leta 2015 skupni saldo 
43.276,14 EUR. 
Izvršena je bila sprememba na kontih 064 Naložbene nepremičnine. Salda teh kontov so 
bila preknjižena na konte skupine 062 na konte Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
državi. Nov kontni plan iz leta 2015 je narekoval spremembo ker konto 064 ne obstaja 
več. 
Naložbe v odlagališče Podhom iz prejšnjih let na kontih 064001-064003 so se v evidenci 
spremenile. 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 v fazi zapiranja, zgrajen je bil nov zbirni center. 
Predlagano je Občina Luče poslala Občini Gornji Grad in JKP Gornji Grad IOP obrazec na 
dan 31.12.2015. Stranki sta vrnili IOP obrazce z obrazložitvami, da je bilo odlagališče 
Podhom zaključeno z vpisom deležev v zemljiško knjigo, tako da stranki nimata več 
knjiženih obveznosti v poslovnih knjigah. Na osnovi tega je občina razknjižila skupni 
znesek in na kontu Druge kapitalske naložbe Občine Gornji grad - odlagališče in Komunale 
Gornji grad - odlagališče nimamo več salda dolgoročnih kapitalskih naložb. 
Zaprli smo tudi saldo konta 062013 Dolgoročna kapitalska naložba Smreka Gornji grad. Na 
osnovi poslanega uskladitvenega IOP obrazca na dan 31.12.2015 smo preko stečajnega 
upravitelja izvedeli, da je stečajni postopek  že zaključen in da poslovni subjekt ne obstaja 
več (priloga Sklep sodišča o končanju stečajnega postopka). 
 

Terjatve za sredstva v upravljanju so izkazane na kontih 091. Po stanju 31.12.2015 
znašajo 349.214,83 EUR, povečane so za nakazane investicijske transfere OŠ Luče v letu 
2015 za 25.955,07 EUR, ZS Zdravstveni dom za 455 EUR za nabavljeno dodatno pohištvo 
za patronažno ambulanto Luče in sredstva nakazana za knjižni fond Osrednji knjižnici 
Mozirje v znesku 113.716,02 EUR za 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 
v višini 238.705,53 EUR. Občina je nakazala šoli za investicije in investicijsko vzdrževanje v 
letu 2015 skupno 25.955,07 EUR za obnovo sanitarij v starem delu šole, pleskanje učilnic, 
hodnikov in stopnišča v starem delu šole, zamenjava vrat na zadnjem vhodu v telovadnico, 
zamenjava notranjih vrat s podboji 15 kom. 
- Za ZS ZD Nazarje je v letu 2015 prišlo do zmanjšanja sredstev v upravljanju za 
obračunano amortizacijo od sredstev v Zdravstveni postaji Luče. Usklajen je saldo sredstev 
v višini 110.429,01 EUR, za presežek odhodkov nad prihodki (ki nastaja od leta 2012), v 
skupni višini 66.299,00 EUR pa je bil 26.02.2016 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. 
Izračunan delež salda nabavne vrednosti 31.12.2015 in popravek vrednosti za našo občino 
je 113.619,02 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. Kljub 
temu pa se strinja, da je merilo za izračun vrednosti knjižničnega gradiva in odpisov za 
posamično občino določen pogodbeni delež, ki za Občino Luče znaša 10,43%, če je takšen 
dogovor med občinami ZSD. 
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2.12. OBVEZNOSTI 
 

Na kontih obveznosti do dobaviteljev in kratkoročnih obveznosti do posrednih 
proračunskih uporabnikov na koncu leta so računi za december 2015 z zapadlostjo v 
letu 2016. Skupaj je bilo 31.12.2015 odprtih na kontu 220 za 29.890,69 EUR in na kontih 
skupine 24 za 11.671,27 EUR salda obveznosti. Obveznosti na obeh kontih so se v 
primerjavi s stanjem 1.1.2014 zmanjšale. 
- Obveznost beležimo še do Komunale Mozirje. Knjižena je na kontu 234004 v znesku 
15.565,50. Na podlagi intenzivnih usklajevanj in doseženega dogovora konec leta 2014 
smo dobili v oktobru 2015 dopis s strani Komunale za odpis polovice obveznosti to je 
7.565,50 EUR, druga polovica v enakem znesku pa bo odpisana v letu 2016. 
- Omenimo nekaj večjih zneskov med obveznostmi do dobaviteljev na dan 31.12.2015: 
obveznost do Komunale Mozirje za vzdrževanje občinskih cest za mesec december 7.240 
EUR, OŠ Luče za vrtec za december 7.523 EUR, Ekoen Luče ogrevanje šola december  
3.553 EUR, posamezni dobavitelji za zaračunane šolske prevoze za mesec december  
5.587 EUR. Vsi omenjeni računi imajo valuto v letu 2016 in so bili medtem že plačani. 
 
Med kratkoročnimi obveznostmi  do zaposlenih na kontih skupine 21 beležimo 
saldo 10.245,27 EUR. Znesek predstavlja obveznost za plače zaposlenih za mesec 
december 2015, izplačilo je bilo izvršeno 05.01.2016. 
 
Obračunani davki in prispevki na kontih 230 izkazujejo saldo v znesku 1.576,15 EUR, 
za obračunano plačo zaposlenih za mesec december 2015. 
 
Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve na kontu 236 je konec leta za  
2.956,14 EUR, to je znesek obveznosti za davčne prihodke za nerazporejena plačila 
31.12.2015 po obvestilu FURS. 

 
 
2.13. DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH  
Občina izkazuje 31.12.2015 stanje sredstev na transakcijskem računu v višini 751.839,67 
EUR, kar je enako bančnemu izpisku štev. 254 z dne 31.12.2015.  
 

Sestavljen je iz naslednjih kontov: 
- na kontu 11000 - sredstva na transakcijskem računu za poslovne namene je saldo 

741.786,42 EUR 
- na kontu 1101 - sredstva proračunske rezerve je saldo 10.053,25 EUR. 
 

Na  podlagi sprejetega proračuna je bilo v letu 2015 dodatno vplačano: 
- na kontu 1101 - sredstva proračunske rezerve vplačano 10.000,00 EUR za obvezno 
proračunsko rezervo, znesek ni bil porabljen in se prenaša v naslednje leto. 
- na kontu 11010 - proračunske rezerve za odpravo posledic neurij vplačano 24.326,37 
EUR in v celoti porabljenih za odpravo posledic poplav in neurij iz prejšnjih let. 
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3. PREDLOGI ZA ODPISE IN UREDITEV EVIDENC 
 
 

3.1. PREDLOG ZA ODPIS DROBNEGA INVENTARJA (SEZNAM št. 1) 
Za leto 2015 se odpišejo zastave in zastareli in neuporabni mobilni telefoni: 
 

- Mobitel aparat (tajnik) 1 kom 
  Inv. št. 1000319 

 0,00 EUR 

- Mobitel aparat (župan)  1 kom  
  Inv. št. 1000322 

 0,00 EUR 

- zastava velika SLO   3 kom 
  Inv. št. 1000323 

 172,80 EUR 

- zastava velika OBČ. 1 kom 34,56 EUR 
  Inv. št. 1000325 
- zastava mala SLO 2 kom 37,51 EUR 
  Inv. št. 1000326 
- Aparat LG E975  1 kom 230,40 EUR 
  Inv. št. 1000403 
 
SKUPAJ NABAVNA VREDNOST- konto 041     475,27 EUR  
SKUPAJ POPRAVKI VREDNOSTI – konto 051 475,27 EUR 
SKUPAJ ODPISI DROBNEGA INVENTARJA 0,00 EUR 

 
3.2. PREDLOG ZA IZPIS OPREME IZ EVIDENCE (SEZNAM št. 2)  
 

Za leto 2015 se odpiše, ker je zaradi zastarelosti postala neuporabna, zato smo jo odpisali. 

  
Naziv Nabavna vrednost 

31.12.2015 
Popravki vrednosti 

31.12.2015 
Sedanja vrednost 

31.12.2015 

 
Druga oprema v občinski lasti 

Konto 04093/05093 
-Aparat za napitke  

 inv. št. 1000203 

 SKUPAJ 

 
 

 
415,72 

 

 415,72 

 
 

 
415,72 

 

415,72 

 
 

 
0,00 

 

0,00 
    

Oprema e-točke 
Konto 04098/05098                                       67.108,00                           

inv. št. od 1000173 do 1000201                                              

 
67.108,00 

 
67.108,00 

 
0,00 

 

SKUPAJ 67.108,00 67.108,00 0,00 
    

 
SKUPAJ ODPISANA OPREMA 

 
67.523,72 € 

 
67.523,72 € 

 
0,00 
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3.3. PREDLOG ZA ODPIS TERJATEV IN OBVEZNOSTI (SEZNAM št. 3) 

 
Za leto 2015 ni predlogov za odpise terjatev.  

 
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 z medsebojno kompenzacijo 
terjatev in obveznosti, pogodbeno dogovorjena v decembru 2015, zemljiškoknjižno 
prenešena v februarju 2016. 
 
3.4.2. Na obveznostih do Komunale Mozirje ostaja še saldo iz prejšnjih let:  
- obveznost za financiranje sredstev v upravljanju na kontu 234004 
znesek v višini 7.565,50 EUR. 

 
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.  
 

3.5.2. Predlagamo, da se pospešijo aktivnosti za odmero zemljišč, ki v naravi predstavljajo 
ceste. Tako bo v nadaljevanju možno začeti postopek pridobitve teh zemljišč v last občine. 
 

3.5.3. Predlagamo, da se s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljuje in čim prej 
konča postopek pridobivanja tistega dela zemljišč na izven bilančni evidenci na kontih 
9903/9993, ki so v naravi ceste ali stavbno zemljišče in je zanje še zainteresirana občina.  
 

3.5.4. Nujno je potrebno urediti tudi evidenco in lastništvo za novejše pridobitve ter 
nakupe nepremičnin in se odločiti glede enotnega vrednotenja nepremičnega premoženja. 
Predlagamo, da se ovrednoti po cenah GURS, kjer obstajajo cenitve pa po ocenjenih oz. 
kupoprodajnih vrednostih. 

 
 INVENTURNA KOMISIJA: 

 Peter PODKRIŽNIK, predsednik 

 _________________________________ 

 Mirko PEČOVNIK, član 

 _________________________________ 

 Ana PODLESNIK, član 

 _________________________________ 



 

OBČINA LUČE 
Inventurna komisija 
Luče 106 
3334 Luče 
 

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

 

Datum: 12. januar 2016 SEZNAM ŠT. 1 

 
 

PREDLOG ZA ODPIS DROBNEGA INVENTARJA 
 
Predlagamo, da se po inventuri za leto 2015 izloči iz evidence po stanju 31.12.2015 spodaj 
navedeni drobni inventar po popisu za občino. Ta inventar je zaradi dotrajanosti in 
zastarelosti postal neuporaben, zato smo ga odpisali oziroma nadomestili z novim. 
 
Nahajališče OBČINA  - konto 041 
 
- Mobitel aparat (tajnik) 1 kom 
  Inv. št. 1000319 

 0,00 EUR 

- Mobitel aparat (župan)  1 kom  
  Inv. št. 1000322 

 0,00 EUR 

- zastava velika SLO   3 kom 
  Inv. št. 1000323 

 172,80 EUR 

- zastava velika OBČ. 1 kom 34,56 EUR 
  Inv. št. 1000325 
- zastava mala SLO 2 kom 37,51 EUR 
  Inv. št. 1000326 
- Aparat LG E975  1 kom 230,40 EUR 
  Inv. št. 1000403 
 
SKUPAJ NABAVNA VREDNOST- konto 041     475,27 EUR  
SKUPAJ POPRAVKI VREDNOSTI – konto 051 475,27 EUR 
SKUPAJ ODPISI DROBNEGA INVENTARJA 0,00 EUR 

Predlagamo, da se odpisi drobnega inventarja poknjižijo z dnem 31.12.2015 ne glede na 
datum potrditve inventure.  
 

                                                INVENTURNA KOMISIJA: 

 Peter PODKRIŽNIK, predsednik 

 _________________________________ 

 Mirko PEČOVNIK, član 

 _________________________________ 

 Ana PODLESNIK, član 

 _________________________________ 



 

OBČINA LUČE 
Inventurna komisija 
Luče 106 
3334 Luče 
 

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

 

Datum: 12. januar 2016 SEZNAM ŠT. 2 

 
 

PREDLOG ZA ODPIS OPREME 
 

Predlagamo, da se po inventuri za leto 2015 izloči iz evidence po stanju 31.12.2015 po popisu 
spodaj navedena oprema. 
Ta oprema je zaradi dotrajanosti in zastarelosti postala neuporabna, zato smo jo odpisali 
oziroma nadomestili z novo. 

 
Naziv Nabavna vrednost 

31.12.2015 
Popravki vrednosti 

31.12.2015 
Sedanja vrednost 

31.12.2015 
 
Druga oprema v občinski lasti 
Konto 04093/05093 
-Aparat za napitke  
inv. št. 1000203 
SKUPAJ 

 
 

 
415,72 

 
 415,72 

 
 
 

415,72 
 

415,72 

 
 
 

0,00 
 

0,00 
    
Oprema e-točke 
Konto 04098/05098                                       67.108,00                           
inv. št. od 1000173 do 1000201                                              

 
67.108,00 

 
67.108,00 

 
0,00 

 
SKUPAJ 67.108,00 67.108,00 0,00 
    
 
SKUPAJ ODPISANA OPREMA 

 
67.523,72 € 

 
67.523,72 € 

 
0,00 € 

 
 

   

 
                                                INVENTURNA KOMISIJA: 

 Peter PODKRIŽNIK, predsednik 

 _________________________________ 

 Mirko PEČOVNIK, član 

 _________________________________ 

 Ana PODLESNIK, član 

 _________________________________ 



 

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 
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POSLOVNO POROČILO 2015 
 

Občina je izvajala financiranje javne porabe v letu 2015 do konca januarja na podlagi sklepa 

o začasnem financiranju, po sprejemu Odloka o proračunu občine Luče za leto 2015 na 

občinskem svetu 25. marca 2015 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 2015 je bil objavljen v Uradnem 

listu RS št. 22/2015 dne 30.3.2015. Rebalans proračuna smo pripravili v novembru 2015 in je 

bil na občinskem svetu sprejet 26.11.2015. 

Uresničevanje ciljev v letu 2015 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 2015 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 2015 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 2015 opravljala obstoječa kadrovska zasedba petih 

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

narekovala še vrsta drugih aktivnosti. Pozen sprejem proračuna je bil posledica dejstva, da 

so bile konec leta 2014 lokalne volitve, ki posledično zahtevajo svoj čas za konstituiranje 

novega občinskega sveta in odborov ter dejstva, da nam pristojno ministrstvo ni pravočasno 

določilo višino primerne porabe in s tem ključnih prihodkov dohodnine, brez katerih pa ne 

moremo realno planirati odhodke. S poznim sprejemom proračuna pa so se aktivnosti  

izvajanja številnih občinskih razpisov prestavile na poznejši čas.  

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. 

Občinski svet je na majski seji soglasno sprejel sklep, da se nadaljuje projekt povečanja 

telovadnice. Ta odločitev bo nedvomno zaznamovala delo v celotnem mandatu. Izvedba tako 

velike investicije v sedanjem času, ko na voljo ni ustreznih razpisnih virov, je nedvomno velik 

izziv. Temu pa bo potrebno ustrezno prilagoditi (znižati) vse ostale investicije v prihodnjih 

letih in iskati predvsem notranje rezerve, kjer se da še kaj privarčevati. Temu cilju smo sledili 

že v letu 2015 in tako uspeli privarčevati precej sredstev v ta namen in kljub temu še izvajali 

vse zakonsko predpisane naloge. 
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Uresničevanje proračuna za 2015 

Prihodki proračuna so znašali 2.023.082 € in so dosegli 100,9 % planiranih prihodkov. 
Odhodki proračuna so znašali 1.708.033 € in so dosegli 70,2 % planiranih odhodkov. 
Zadolževanje občine tudi v letu 2015 ni bilo potrebno. 

Večji izvedeni projekti v letu 2015 

- Rekonstrukcija javnih poti 
 asfaltiranje ceste v Planico v Podveži 

 asfaltiranje ceste do Šmela v Raduhi 

- Priprava podlag za asfalte v naslednjih letih (Klinar, Hriber, Praznik, Slapnik) 

- Sanacija občinske infrastrukture po poplavah 

- Odmere občinskih cest 

- Nakup večjega agregata 

- Postavitev komunalnega silosa v Podveži 

- Urejanje cestne razsvetljave 

- Investicijski transfer OŠ za obnovo in opremo 

- 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 2016 še vedno zaznamovano z gospodarsko krizo iz katere se naša država 

ne more izviti in se jo vsako leto bolj občuti tudi pri delovanju občin. 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. 

V zadnjih letih nadaljujemo nekatere obstoječe večletne investicije (odmere občinskih cest, 

rekonstrukcije javnih poti, postavitev označevalnih tabel, izvedba fasad na javnih objektih…), 

začenjamo pa tudi nekatere nove (priprava projektov za športni center, izgradnja čistilne 

naprave…). Nedvomno bo izvedba izgradnje športnega centra osrednja investicija tega 

mandata, kateri bo potrebno prilagoditi tudi tempo ostalih investicij. Za dolgoročni razvoj 

občine pa je ključno čim prejšnje sprejetje občinskih prostorskih načrtov, h katerimi smo 

pospešeno pristopili v tem letu. 

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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RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 

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 115/2, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 

104/11, 100/15), Pravilniku o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov (UL RS 

134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/2013, 

100/15), 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), 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, 138/06, 120/07, 

48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15), 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 proračun 2015, sprejeti  

rebalans proračuna 2015 ter realizacija 2015. 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 2015. 

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 2015 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 31.12.2015 za tekoče in predhodno leto. Seštevek 

aktive in pasive 31.12.2015 je bil 9.035.149 €, kar pomeni, da se je bilančna vsota povečala 

v zadnjem letu za  267.253 € oz. za  dobre 3 %. 
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1. Neopredm.dolgor.sred.in 

opredmetenih OS (sk.kto 

00,01,02,03,04,05)

7.446.141 7.676.322 87,6 7.787.857 86,2 101,5 111.535

2. Stanje sredstev na računih in 

gotovina (sk.kto 10,11)

480.134 427.454 4,9 751.840 8,3 175,9 324.386

3. Terjatve iz nasl. dolgoroč.naložb, 

posojil in kratkoročnih naložb 

(sk.kto 06)

92.789 89.805 1,0 43.276 0,5 48,2 -46.529

4. Terjatve za sredstva v upravljanju 

(kto 09)

367.612 357.738 4,1 349.215 3,9 97,6 -8.523

5. Neplačani odhodki in AČR (kto 

18,19)

117.528 79.515 0,9 63.872 0,7 80,3 -15.643

6. Neplačane terjatve (kto 

08,12,13,14,16,17)

28.628 137.062 1,6 39.089 0,4 28,5 -97.973

7. Zaloge (zemljišče Prod,Juvanovi 

Prodi) (kto 30-37)

0 0 0,0 0 0,0 0

AKTIVA SKUPAJ (AOP032) 8.532.832 8.767.896 100,0 9.035.149 100,0 103,0 267.253

8. Obvezn. do dobav.,druge obvezn. 

(kto 20,21,22,23,24,97)

147.201 79.628 0,9 64.002 0,7 80,4 -15.626

9. Neplačani prihodki in PČR (kto 

28,29)

17.949 127.033 1,4 25.696 0,3 20,2 -101.337

10. Dolgoročno razmejeni prihodki 

(kto 92)

8.157 9.581 0,1 12.266 0,1 128,0 2.685

10. Rezervni sklad (kto 91) 26.052 53 0,0 10.053 0,1 18967,9 10.000

12. Splošni sklad (kto 90) 8.333.472 8.551.601 97,5 8.923.132 98,8 104,3 371.531

PASIVA SKUPAJ (AOP060) 8.532.831 8.767.896 100,0 9.035.149 100,0 103,0 267.253

Stanje 

31.12.2014

Stanje 

31.12.2015

Razlika 15-

14Procent 15/14kto

Stanje 

31.12.2013

Struktura 

2014

Struktura 

2015

 

 

 

POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJA AKTIVE  31.12.2015 

 

1. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena OS 

- Sedanja vrednost vseh osnovnih sredstev je konec leta 2015 znašala 7.787.857 €, kar 

predstavlja 86,2 % delež aktive in za 111.535 € 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, 108/13, 100/15), za drobni inventar je uporabljen 100% 

odpis takoj ob nabavi. 
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- Inventurna komisija je predlagala odpise za opremo brez sedanje vrednosti, ki niso več v 
funkciji delovanja: oprema E-točke v skupni vrednosti 67.108 € in za DI manjših vrednosti v 

skupni vrednosti 890,99 €; aparat za napitke, mobitel Samsung, UMTS aparat, tel. aparat LG 
ter nekaj zastav. 
 

Večje nove nabave opreme in DI v letu 2015: 

- Kamera nadzorna 170 € 

- Dodatna licenca E-računi 306 € 
- LTE Aparat LG G3 325 € 
- Brezžični mikrofonski sistem z naglavnim mikrofonom 511 € 

- Prikazovalnik hitrosti 1.650 € 
- Indukcijska zanka v dvorani, cerkvi (za naglušne) 2.746 € 
- Klimatska naprava v dvorani 5.143 € 

- Sesalec dvorana 115 € 
- Agregat GSW 220 z priklopom in zagonom 22.127 € 

- Hitrostni omejevalec 331 € 
- Škarje za živo mejo, baterijski vrtalnik Makita 300 € 
- Trdi disk, zunanji disk, USB ključi, UPS napajalnik 347 € 

- Dodatno pohištvo za patronažno službo ambulanta Luče 455 € 
- Inox vrata vodovod Stoglej 3.051 € 

- Drobni inventar (napajalnik, stojalo, zastave) 979 € 
 
Nove investicije na zemljiščih v letu 2015: 

- zemljišče k.o. Luče (Juvanovi prodi - Ajnik) 7.008 € 
- zemljišče k.o. Raduha (Logarski prodi - Ajnik) 220 € 
- zemljišče k.o. Luče (Juvanovi prodi - Rosc) 8.336 € 

 
Nove investicije na infrastrukturi v letu 2015: 

- JR 2 kandelabra Struge, 4 kandelabri Hriber 3.069 € 
- Objekt za zimsko službo v Podveži 7.000 € 
- Asfaltiranje Raduha (JP Šmev) 17.080 € 

- Asfaltiranje Podveža (cesta Podveža-Podvolovljek, cesta Planica-Ravne,  
- odcep Planinšek) 

(celotna investicija 253.371€ - 14.217€-spodnji ustroj  v 2014) 239.154 € 
 

Investicije v teku na infrastrukturi v letu 2015: 

- Asfaltiranje Raduha (JP Slapnik); spodnji ustroj 13.980 € 
- Asfaltiranje Podveža (JP praznik); spodnji ustroj 6.029 € 

- Asfaltiranje Podveža (JP Hriber); spodnji ustroj 10.040 € 
- Asfaltiranje Krnica (JP Krnički log- Špeh- Klinar   65.939 € 
- Gradbena dela cestni silos in obnova objekta na Produ 12.615 € 
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2. Stanje sredstev na računih proračuna  je konec leta  2015 znašalo 751.839,67 €.  

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 2015. Zaprli smo kapitalsko naložbo družbe Smreka Gornji 

grad zaradi končanega stečajnega postopka – Okrožno sodišče Celje, Sklep o končanju 

stečajnega postopka dne 05.12.2014. Zaprli smo tudi dolgoročni kapitalski naložbi Komunale 

Gornji Grad in Občine Gornji Grad za odlagališče Podhom v skupni vrednosti 40.997,09 € na 

osnovi usklajenih listin Izpiska odprtih postavk na dan 31.12.2015. Iz obrazložitve je 

razvidno, da je bilo odlagališče Podhom zaključeno z vpisom posameznih deležev občin v 

zemljiško knjigo in na kontih kapitalskih naložb stranki nimata več knjiženih stanj. 

4. Terjatve za sredstva v upravljanju so spremenjena konec leta 2015 na podlagi 

podatkov prejemnic sredstev in znašajo 349.215 €. Ta so se skupno zmanjšala za 8.523 €.  

Zmanjšanja se kažejo pri OŠ Luče za 4.724 €. Med terjatvami  za sredstva v upravljanju 

imamo tudi Zgornje savinjski zdravstveni dom, kjer je tudi zabeleženo zmanjšanje terjatev v  

letu 2015 za 3.877 €. 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 63.872 €. Skupno so se zmanjšala v primerjavi z lanskim 

letom za 15.643 €. Največji delež začasno neplačanih odhodkov so računi dobaviteljev z 

valuto plačila v 2016. 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 2015 vrednostno zmanjšale na 39.089 €, v 

primerjavi z lanskim letom za 97.973 €.  Predstavljajo pa terjatve do Ministrstva za javno 

upravo za sofinanciranje skupnih občinskih uprav iz leta 2015 v znesku 4.106 € ter terjatve 

do Uprave RS za zaščito in reševanje v znesku 417 €. Dolgoročne terjatve iz poslovanja v 

znesku 12.266 € predstavljajo terjatev za prispevek po stanovanjskem zakonu, 9.742 € 

terjatev beležimo pri neplačanih kratkoročnih terjatvah do kupcev, 34 € predstavljajo terjatve 

za vstopni DDV z valuto v letu 2016, 12.289 € terjatev beležimo do zavezancev za davčne 

prihodke ter 200 € terjatev za zavezance za družinske pomočnike.  
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POJASNILA IN UGOTOVITVE STANJE PASIVE 31.12.2015 

8. Obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti so se zmanjšale v primerjavi z 

lanskim letom za 15.626 € in znašajo 64.002 €. Odprtih obveznosti do dobaviteljev in PU na 

kontih 220, 240, 241, 242 in 243 je konec leta za 41.562 €. Saldo predstavljajo pretežno 

obveznosti do dobaviteljev, katerih račune smo prejeli konec leta 2015, valute zapadajo pa v 

začetku leta 2016. Omenimo nekaj večjih zneskov med obveznostmi do dobaviteljev na dan 

31.12.2015: obveznost do Komunale Mozirje za vzdrževanje občinskih cest za mesec 

december 7.240 €, OŠ Luče za vrtec za december 7.523 €, Ekoen Luče ogrevanje šola 

december  3.553 €, posamezni dobavitelji za zaračunane šolske prevoze za mesec december  

5.587 €. 

Iz preteklih let imamo še odprto obveznost do JP Komunala Mozirje iz naslova uporabe 

sredstev v lasti JP Komunala za financiranje sredstev v upravljanju, ki izhaja še iz leta 2010. 

Do leta 2015 smo uspeli obveznost zmanjšati na znesek 7.565 €. Za ta preostanek pa naj bi 

nam to obveznost v letu 2016 odpisali. 

Večina obveznosti manjših zneskov imajo valuto v letu 2016 in bodo v zakonsko predpisanem 

valutnem roku 30 dni tudi poplačane. 

 

9. Neplačani prihodki in PČR dosegajo vrednost 25.696 €.  Ministrstvo za notranje zadeve 

za sofinanciranje skupnih občinskih uprav za leto 2015 v znesku 4.106 €, terjatve do kupcev 

8.684 €, terjatev za prispevek za družinskega pomočnika 200 € in 12.289 € terjatev do 

zavezancev za davčne prihodke. Vse omenjene terjatve so v januarju in februarju 2016 že 

plačane. 

10. Dolgoročno razmejeni prihodki na kontu 92 znašajo 12.266 €. Saldo sestavljajo 

terjatve od Nepremičninskega sklada PIZ in sredstva rezervnega sklada po stanovanjskem 

zakonu, katerega plačujemo za občinska stanovanja.   

11. Rezervni sklad konec leta 2015 izkazujemo v višini 10.053 €. V letu 2015 smo izvršili  

izločitev 10.000 € rezerve občine, katera je ostala nerazporejena in prenesena v leto 2016. 

Izločili smo tudi za 25.500€ proračunske rezerve za odpravo posledic neurij, katero smo v 

celoti  porabili za sanacije neurij iz prejšnjih let ter 8.000 € splošne proračunske rezervacije, 

iz katere smo prispevali 500 € za pomoč ogroženi družini pri prekrivanju strehe. 

12. Splošni sklad s skoraj 8.923.132 € zavzema skoraj 99 % vrednosti pasive. Stanje na 

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

Na 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 STANJA IN GIBANJE 

NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV 

- sedanja vrednost vseh OS 31.12.2015 je bila 7.787.857 € in je večja kot v letu 2014 za 
111.535 € na račun novih investicij aktiviranih v letu 2015 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 STANJA 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 kapitalske naložbe do Smreke Gornji grad, katera je končala s stečajnim 

postopkom in družba ne obstaja več, odpisala se je tudi dolgoročna kapitalska naložba 

Občine Gornji grad in Komunale Gornji grad za odlagališče Podhom pri Gornjem gradu v 

skupni vrednosti 40.997 €.   

 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL 
 

naložbe v deleže v javna podjetja (06,07) 89.806 46.530 43.276

druge dolgoročne kapitalske naložbe

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 89.806 0 46.530 43.276

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI / / / /

SKUPAJ 89.806 46.530 43.276

Stanje 

31.12.2015 Povečanja Zmanjšanja

Stanje 

31.12.2015
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POJASNILA IN UGOTOVITVE K PREGLEDNICI ZAČASNO NEPLAČANIH 
PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2015 

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

zajeti vsi, ki so bili plačani od 1.1.2015 do 31.12.2015. Začasno neplačani prihodki in odhodki 

31.12.2015 se prenašajo v proračun 2016, ko bodo plačila teh računov zapadla in bodo tudi 

poplačana. Izkazani so na kontih skupin 18 in 28 v bilanci stanja. Vrednost neplačanih 

prihodkov konec leta 2015 znaša 25.696 € in se je zmanjšala za 101.337 €, prav tako so se 

začasno neplačani odhodki, ki na dan 31.12.2015 znašajo 63.872 € zmanjšali za 15.643 €.   

 

ZAČASNO NEPLAČANI PRIHODKI IN ODHODKI 

stanje v EUR stanje v EUR stanje v EUR

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

280-davčni prihodki 7.369 9.017 12.289 3.272 136,3

281-nedavčni prihodki 3.673 3.837 8.884 5.047 231,5

282-kapitalski prihodki 6.907 0 0 0 0,0

283-prejete donacije 0 0 0 0 0,0

284-transferni prihodki 0 114.179 4.523 -109.656 4,0

začasno neplačani prihodki 17.949 127.033 25.696 -101.337 20,2

180-tekoči odhodki 28.082 2.593 29.010 26.417 1118,8

181-tekoči transferi 88.909 65.056 34.862 -30.194 53,6

182-investicijski odhodki 0 0 0 0 0,0

183-investicijski transferi 0 0 0 0 0,0

začasno neplačani odhodki 116.991 67.649 63.872 -3.777 94,4

neto vpliv prenosa plačil v 2015 -99.042 59.384 -38.176 -97.560 -64,3

konto razlika 2015/2014

% 15/14
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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 1.738.894 71,0 1.745.190 92,4 1.345.186 66,5 77,1

71 nedavčni prihodki 75.198 3,1 64.653 3,4 70.066 3,5 108,4

72 kapitalski prihodki 384 0,0 20.804 1,1 13.010 0,6 62,5

73 prejete donacije 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0

74 transferni prihodki 636.151 26,0 58.775 3,1 594.820 29,4 1012,0

7  PRIHODKI 2.450.627 100,0 1.889.422 100,0 2.023.082 100,0 107,1

40 tekoči odhodki 892.530 40,0 686.313 36,3 635.270 37,2 92,6

41 tekoči transferi 560.728 25,1 544.248 28,8 615.820 36,1 113,2

42 investicijski odhodki 629.855 28,2 608.163 32,2 415.990 24,4 68,4

43 investicijski transferi 143.567 6,4 49.894 2,6 40.953 2,4 82,1

44 kapitalski deleži 6.000 0,3 0 0,0 0 0,0 0,0

4 ODHODKI 2.232.680 100,0 1.888.618 100,0 1.708.033 100,0 90,4

  RAZLIKA 7-4 217.947 9,76 804 0,04 315.049 18,45 39185,20

Real.prorač. 

2013

Real.prorač. 

2014

Rebal.prorač. 

2015

Realiz.14 / 

Rebal.2015

Stru.real.pror 

2013

Stru.real.pror 

2014

Struktura 

rebal. 2015

 
 

 
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 1.345.186 € (v okviru teh je 

najpomembnejša dohodnina odstopljena občinam v višini  1.263.258 €) 

- nedavčni prihodki so drugi največji prihodki v letu 2015 v višini 70.066 € in predstavljajo 

prejeta sredstva iz nedavčnih prihodkov, to so prihodki od premoženja in drugi nedavčni 

prihodki 
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- kapitalski prihodki znašajo 13.010 € (prihodki od prodaje zemljišč: Ajnik (parc. št. 30/20 

k.o. Luče v velikosti 77 m2 po ceni 2.008 €, parc. št. 447/50 k.o. Raduha v velikosti 158 m2 

po ceni 220 €), Rosc (parc. št. 447/21 k.o. Raduha v velikosti 317 m2 po ceni 2.409 €), 

Moličnik (parc. št. 22/8 k.o. Luče v velikosti 5 m2 ter parc. št. 30/17 k.o. Luče v velikosti 35 

m2 po ceni 1.123 €),  Obojnik (parc. št. 235 k.o. Konjski vrh prodaja 1/6, parc. št. 236 k.o. 

Konjski vrh prodaja 1/6, parc. št. 419/17 k.o. Konjski vrh prodaja 1/6, parc. št. 419/21 k.o. 

Konjski vrh prodaja 1/6 po ceni 7.250 €). 

- tekoči odhodki in transferi dosegajo skupaj 73 % vseh odhodkov s skupno vrednostjo 

1.251.090 € 

- investicijski odhodki in transferi znašajo skupaj 456.943 € in predstavljajo 27 % skupnih 
odhodkov 
 

 

POJASNILO K RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB TER RAČUNU 

FINACIRANJA 

V zadnjem letu ne beležimo sprememb na  kapitalskih  deležih v naložbah. 

 

 

 

 

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2015 

Proračun za leto 2015 je bil potrjen na 4. redni seji občinskega sveta 25.03.2015 in objavljen 
v Uradnem listu RS št. 22/2015 dne 30.03.2015 s prihodki v višini 2.394.500 €. Na podlagi 

sprememb tekom leta  je bil na 8. redni seji dne 26.11.2015 potrjen in objavljen v Uradnem 
listu št. 92/2015 dne 04.12.2015 rebalans proračuna za leto 2015 s prihodki v višini 

2.432.700 €.  
Primerjavo podajamo na obrazcih iz spletne aplikacije APPRA, ki jih mesečno pošiljamo na 
Ministrstvo za finance, in sicer proračun 2015, rebalans proračuna 2015 in realizacijo 

proračuna januar-december 2015.  
 

 

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2015 

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 2015  

Primerjava  realizacije v letu 2015 s sprejetim rebalansom proračuna v letu 2015: 
 
- seštevek vseh prihodkov znaša 2.023.082 € in je za 409.618 €, oziroma za 20 % manjši od 

planiranih prihodkov rebalansa 2015 
 

- davčni prihodki skupine 70 so bili v letu 2015 realizirani v skupnem znesku 1.345.186 €, 

manjši za 59.287 €. 

- Preko dohodnine, kot največjega vira financiranja občine smo lani prejeli 1.263.258 €, kar 

je bilo sicer za 54.675 € manj od planiranih sredstev. Res pa je, da smo pa pri finančni 

izravnavi prejeli za 79.915 € več sredstev od planiranih.  

- nedavčni prihodki skupine 71 so bili realizirani v znesku 70.066€ in so dosegli 98% 

planiranih nedavčnih prihodkov rebalansa  

- realizirani kapitalski prihodki skupine 72 so bili realizirani v znesku  13.010 € in doseženi 

76% glede na planirani rebalans proračuna  

- transferni prihodki iz državnega proračuna in iz sredstev EU skupine 74: skupaj je bilo 

realiziranih 594.820 € kar presega plan za 16 %.  

 

Primerjava  realizacije prihodkov glavarine in finančne izravnave v letu 2015 s 
prihodki glavarine ter finančne izravnave iz leta 2014: 
 

- prihodki glavarine 2015 so manjši od realiziranih prihodkov glavarine v letu 2014 za 25%,  
to pomeni za 430.497 € manj kot lani. V letu 2014 ni bilo finančne izravnave, v 2015 pa smo 

je prejeli 383.740 €.   

 
 

Realizacija 2014 Realizacija 2015 
Razlika v 

EUR 

prihodki iz glavarine 1.693.755 1.263.258 -430.497 

finančna izravnava 0 383.740 383.740 

SKUPAJ 1.693.755 1.646.998 -46.757 

 

 

POSEBNI DEL PRORAČUNA 2015 

 
REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LUČE ZA LETO 2015 
 

Izkazuje razporeditev proračunskih odhodkov in transferjev in primerjavo po programski 

shemi proračuna in proračunskih postavkah. V komentarjih izpostavljamo izstopajoče 

primerjave rebalansa proračuna  za leto 2015 s končno realizacijo 2015. 
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Primerjava realizacije odhodkov proračuna za leto 2015 po vrstah odhodkov 

- tekoči odhodki skupine 40 so bili konec leta 2015 realizirani v skupni vrednosti 635.270 €. V 

primerjavi s sprejetim rebalansom 2015, kjer so bili planirani v višini 894.660 € so bili 

realizirani 71%. 

V okviru te skupine smo realizirali plače in druge izdatke zaposlenim v celoti, to je 100 % 

glede na sprejeti rebalans 2015. Prispevki delodajalcev za socialno varnost so bili realizirani  

97 % od planiranih 19.350 € realiziranih 18.719 €, izdatki za blago in storitve so bili 

realizirani 65% planirani 703.710 €, realizirani pa 457.624 €, planirane odhodke za rezerve 

smo realizirali 81 %, planirani 46.000 €, realizirani 37.433 €.  

 

-  tekoči transferji skupine 41  so bili v letu 2015 realizirani v skupni vrednosti 615.820 €. Če 

jih primerjamo z rebalansom 2015, kjer so bili planirani v višini 671.740 €, ugotovimo, da so 

doseženi 92%.  

V okviru te skupine ugotavljamo: subvencije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in 

zasebnikom smo realizirali 80%, transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani 

94%. Podoben odstotek beležimo pri transferih nepridobitnim organizacijam v višini 94%, pri 

drugih tekočih domačih transferih pa smo rebalans presegli za skoraj 2 %. 

 

-   investicijski odhodki skupine 42  kažejo 52% doseg planiranega rebalansa 2015, kjer smo 

realizirali omenjene odhodke v višini 415.990 € od planiranih 801.200 €. 

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 40.953 € in smo dosegli 

63% realizacijo od planiranih transferov rebalansa 2015 od zneska 65.100 €. 

Ta skupina predstavlja investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, 

investicijske transfere posameznikom in zasebnikom ter javnim zavodom.  

 

Primerjava realizacije odhodkov proračuna za 2015 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 za 2015 z realizacijo v letu 2015. 
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01. Politični sistem  

Pri političnem sistemu beležimo skupaj 92% realizacijo od načrtovanega plana rebalansa 

2015 

Področje proračunske porabe političnega sistema obsega dejavnost občinskega sveta, 

dejavnost župana in podžupana ter stroške reprezentance. Dejavnost OS predstavlja 

financiranje političnih strank ter stroške občinskega sveta, odborov in komisij občinskega 
sveta. Dejavnost župana pa predstavljajo odhodki delovanja župana in podžupana. Posebej 

vodimo evidenco izdatkov za reprezentanco. 
 

PPP je bilo z rebalansom predlagano v višini 67.900€, realizirano v višini 62.245€. Predstavlja 

pa izplačila dejavnosti občinskega sveta z realizacijo v višini 15.437 €, ter dejavnost župana 
in podžupana z reprezentanco v skupni višini 46.808 €. 

 

04. Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 

Zabeležena je 50,6% realizacija odhodkov glede na planirane v rebalansu proračuna 2015 

Področje proračunske porabe skupnih administrativnih služb in splošnih javnih 
storitev predstavlja tekoče vzdrževanje e-točk in brezžična povezava internet, objavljanje 
občinskih predpisov, občinsko glasilo in internetna stran občine, stroški občinskih simbolov, 
izvedba protokolarnih dogodkov kot so pokroviteljstva in sponzorstva občine, stroški za 
občinski praznik ter pravna zastopstva; storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, 
cenilcev, tolmačev in drugih. 
 
PPP je bilo z rebalansom predlagano v višini 26.000€, realizirano v višini 13.152€. Beležimo 
delna odstopanja realizacije na proračunskih postavkah glede na veljavni rebalans. 
Presežena ni bila nobena omenjena PP. 
 

 

06. Lokalna samouprava 

V tem programu beležimo 92% doseg planiranih odhodkov na rebalans proračuna 2015 

Področje proračunske porabe lokalne samouprave obsega delovanje občinske uprave: 
plače in materialni stroški občinske uprave, drugi materialni stroški občine: pisarniški 
material, čistilni material, časopisi, revije, računalniške, računovodske, revizorske, svetovalne 
storitve, izdatki za reprezentanco, drobni inventar, električna energija, poraba kuriv in stroški 
ogrevanja, vodo in komunalne storitve, stroški smeti, poštne storitve, zavarovalne premije, 
tekoči stroški za vzdrževanje in zavarovanje, sodni stroški, drugi operativni odhodki, tukaj 
beležimo tudi stroške za službeni avto, delo po pogodbah, stroški za poroke, ostali stroški, 
zavarovanje občinskega premoženja, oprema in DI za upravo ter storitve Medobčinskega 
inšpektorata. 
 
  

PPP  je bilo z rebalansom planirano v višini 151.850€, realizirano pa v višini 140.333 €. Tako 
beležimo v okviru PPP pri dejavnosti plač in materialnih stroškov realizacijo v višini 102.234 € 
od planiranih 105.000 €, drugi materialni stroški so bili realizirani v skupni vrednosti 22.756 
€, dalje stroški službeni avto 2.473 €, delo po pogodbah 4.668 €, ostali stroški 1.644 €, 
zavarovanje občinskega premoženja 3.476 €, oprema ter storitve medobčinskega 
inšpektorata skupaj 1.892 €. 

 



Računovodsko poročilo  - 33 - 

07. Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih 

Tukaj je bila realizacija v primerjavi  s sprejetim rebalansom 34%.  

Področje proračunske porabe obrambe in ukrepov ob izrednih  dogodkih obsega 
delovanje civilne zaščite in gasilskih društev. 
 
PPP je bilo z rebalansom planirano v višini 69.000 €, realizirano pa 23.574 €. Sredstva na 
proračunskih postavkah tekočega značaja so bila porabljena v celoti, neporabljena sredstva 
beležimo na postavkah za izobraževanje in usposabljanje CZ (že izvedeno v letošnjem letu), 
investicijskih odhodkih CZ za opremo, pri stroških za zaščito in reševanje ter glavni izpad pri 
stroških intervencijskih ukrepov v primeru naravnih nesreč (sofinanciranje sanacije Rogačnik 
ni bilo izvedeno, ker svojega deleža ni zagotovil ARSO, ki upravlja z vodami). 

 

11. Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

Pri programu kmetijstva in gozdarstva smo zabeležili  95% realizacija subvencij in pomoči 

glede na planirani program. 

Področje proračunske porabe kmetijstva, gozdarstva in ribištva obsega subvencije oz. 

podpore v primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč kmetom investicije za delo v gozdu, 
podpore delovanju društev, podpore delovanju dopolnilnim dejavnostim na kmetijah, pomoč 

kmetom pri stroških transporta, pomoč pri vzreji avtohtonih čebel ter vzdrževanje in gradnje 
gozdnih cest. 
 
PPP je bilo z rebalansom planirano v višini 101.000€, realizirano v višini 96.245€. Pri tej PP 

smo preko razpisa za kmetijstvo razdelili za 61.195 € subvencij 22. kmetom in 6. društvom, 
4.000 € smo namenili za stroške pokrivanja transporta, ter 5.000 € Čebelarskemu društvu za 

sofinanciranje nabave opreme za plemenilno postajo v Lučki Beli. Za vzdrževanje gozdnih 
cest  je občina namenila 25.311 €. 

 

13. Odhodki za promet, prometna infrastruktura in komunikacije 

Primerjalno s planom rebalansa ugotavljamo 92% realizacijo plana za omenjene odhodke  

 

Področje proračunske porabe prometa, prometne infrastrukture in komunikacij 

obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest, tekoče vzdrževanje javnih poti, odpravljanje 
posledic neurij na cestah, stroški za zimsko vzdrževanje cest, popravila mostov, brvi in ograj, 
izgradnja podpornih zidov, nato PPP obsega investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih 

cest, kamor sodijo odhodki za zaščitne obcestne ograje, asfaltiranje občinskih cest in ostalih 
javnih poti  ter cestno razsvetljavo.  
 

PPP je bilo z rebalansom planirano v  višini 579.000 €, realizirano v višini 532.824 €. 
 

 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest smo realizirali 78%, 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 132.556 €. 
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 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest je bila realizirana 97% planiranega 

zneska v rebalansu proračuna.  Vrednost omenjenih odhodkov znaša 375.308 €. 

 

V letu 2015 so se vršile naslednje investicije na občinskih cestah: 

 asfaltiranje ceste JP 733711 Šmev (Raduha) v dolžini 250 m, 770,13 m2 asfalta, 
skupna vrednost 17.080 € 

 asfaltiranje ceste v Planico (Podveža):  skupna vrednost 253.371 € 
 cesta Podveža – Podvolovljek v dolžini 640 m,  2.364,33 m2 asfalta 

 cesta Planica – Ravne v dolžini 4.147m,  13.154,08 m2 asfalta 
 cesta odcep Planinšek v dolžini 315 m,  1.019,28 m2 asfalta 

 podlaga za asfalt – spodnji ustroj  JP Slapnik (Raduha), skupna vrednost 13.980 € 
 podlaga za asfalt – spodnji ustroj JP Praznik (Podveža), skupna vrednost 6.029 € 

 podlaga za asfalt – spodnji ustroj JP Hriber (Podveža), skupna vrednost 10.040 € 
 podlaga za asfalt – spodnji ustroj JP Krnički log-Klinar-Zg.Špeh (Krnica) v skupni 

vrednosti 65.939 € 
 

V okviru omenjene postavke smo uredili še za 19.676 € cestne razsvetljave.  

 

14. Gospodarstvo 

Letni seštevek realiziranih odhodkov za gospodarstvo dosega planirani obseg v višini 65%. 

Področje proračunske porabe gospodarstva obsega razvoj malega gospodarstva ter razvoj 
turizma in promocije. 

Postavka predstavlja promocijo občine, spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: 

spodbujanje turistične dejavnosti, stroški TIC-a, prireditev Lučki dan, obnova turistične 
dediščine, programi TD in druge turistične aktivnosti  

PPP je bilo z rebalansom planirano v višini 135.800€, realizirano v višini 87.992€.  

Pri PP spodbujanje razvoja malega gospodarstva smo razdelili sredstva 20. subjektom preko 
razpisa za pospeševanje malega gospodarstva v skupni vrednosti 49.220 €, za promocijo in 

razvoj turizma pa smo namenili 36.468 € 

 

15. Varovanje okolja in naravne dediščine 

Planirani odhodki za omenjeno postavko so bili doseženi 47%  

Področje proračunske porabe varovanja okolja in naravne dediščine obsega zbiranje in 

ravnanje z odpadki ter ravnanje z odpadno vodo. 

 

PPP je bilo z rebalansom planirano 56.550 €, realizirano pa v višini 26.648€. Zbiranje in 

ravnanje z odpadki smo realizirali v skupni vrednosti 13.167 €, pri ravnanju z odpadno vodo 

pa smo dosegli realizacijo v višini 13.481 €. Preko razpisa smo pomagali trem občanom pri 

izgradnji malih čistilnih naprav v skupni vrednosti 3.900 €. 

 



Računovodsko poročilo  - 35 - 

16. Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

 

Odhodki za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost dosegajo 53 % 
realizacijo odhodkov. 

 
Področje proračunske porabe prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne 

dejavnosti obsega prostorsko planiranje z nadzorom geodetskih evidenc, prostorsko 
načrtovanje, kamor spada jo odmere občinskih cest, izdelava projektne dokumentacije, 

priprave prostorskih planov občine, komunalna dejavnost z oskrbo z vodo, dejavnost 

pokopališča kamor vključujemo vzdrževanje in upravljanje vežice in pokopališča, oprema in 
ureditev vežice in pokopališča, spodbujanje stanovanjske gradnje, kamor spada tekoče 

vzdrževanje in upravljanje s stanovanji, obnova stanovanj, rezervni sklad stanovanj, urejanje 

okolice in nakup zemljišč, obnova objekta na Produ. 
 
PPP je bilo z rebalansom planirano v višini 396.200 €, realizirano pa v višini 208.544 €. Pri 

prostorskem planiranjem beležimo 57% realizacijo v skupnem znesku 79.515 €, komunalna 

dejavnost to je oskrba z vodo, urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost ter druge 
komunalne dejavnosti dosegajo 74% realizacijo v skupnem znesku 103.825 €, postavka 

spodbujanje stanovanjske gradnje s skupno vrednostjo 8.254 € dosega 48 % realizacijo. 

 

17. Zdravstveno varstvo 

 
Planirani odhodki za primarno zdravstvo ter za druge programe na področju zdravstva so bili 

realizirani 56%.  

Področje proračunske porabe zdravstvenega varstva obsega dejavnost zdravstvenih 

domov, plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje brezposelnih in mrliško ogledno službo. 
 
PPP je bilo z rebalansom planirano v višini 35.500€, realizirano v višini 20.057€.  

 

Za primarno zdravstvo je občina  financirala nakup dodatnega pohištva za patronažno službo 

v  ambulanti v Lučah. Pri drugih programih na področju zdravstva smo plačevali zdravstveno 

zavarovanje brezposelnih občanov v skupnem znesku 15.482 € ter stroške mrliško ogledne 

službe v znesku 3.870 €. Tukaj omenimo, da planiranih 13.500 € za izgradnjo prizidka 

zdravstvene postaje Nazarje nismo realizirali, ker se skupna investicija še ni pričela. 

 

18. Kultura, šport in nevladne organizacije 

Za programe kulture, športa in nevladnih organizacij smo realizirali sredstva s 24 % dosegom 
glede na rebalans proračuna 2015.  

Pri tem področju proračunske porabe smo z rebalansom planirali izgradnjo športnega igrišča 
v vrednosti 250.000 €, kar ni bilo realizirano in se sredstva prenašajo v naslednje leto. 

Področje proračunske porabe kulture, športa in nevladnih organizacij obsega dejavnost 

kulturne dediščine, programe v kulturi (knjižnica Mozirje, knjižnica Luče), ljubiteljska kultura 

(KUD Luče, JSKD, KUD Godba ZS doline, drugi programi kulturnih društev in skupin), druge 
programe v kulturi, druge posebne skupine (RK Luče, RK Mozirje, veterani, upokojenci…) in 

programe športa in prostočasne aktivnosti ter programe za mladino. 
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PPP je bilo z rebalansom planirano v višini 399.200€, realizirano pa v višini 96.460€.   
 
Občina je v letu 2015 pomagala pri obnovi podružnične cerkve v Podvolovljeku, kjer je preko 

razpisa za kulturo namenila 10.000 € denarnih sredstev, programi v kulturi to so 
knjižničarstvo in založništvo (osrednja knjižnica Mozirje, knjižnica Luče), so bili realizirani v 
skupni vrednosti 41.021 €, ljubiteljska kultura dosega 16.032 €, kamor spadajo namenjena 

sredstva za KUD Luče, JSKD Mozirje, Godba ZSD, druga kulturna društva in skupine ter 
kulturne prireditve, srečanja, gostovanja. Drugi programi v kulturi dosegajo vrednost 9.713 € 

realizacije. Pri podpori posebnim skupinam smo realizirali program v skupnem znesku 6.440 
€ kamor spadajo odhodki za združenje borcev Luče in ZSD, odhodki za druge neprofitne 
programe (borci, društvo upokojencev, društvo invalidov, območno združenje veteranov 

vojne za Slovenijo, Karitas, starodobniki, društvo slepih), Za šport in druge aktivnosti v 
športu smo preko razpisa razdelili 39.000 € (ZS alpinistični klub Rinka, gorniški klub, 

hokejsko društvo Luče, športno društvo Luče, planinsko društvo Luče, športno rekreativno 
društvo Log, smučarski klub Luče, društvo Gričar, namizno teniški klub Luče, društvo 
upokojencev Luče, društvo maratoncev Celje, kinološko društvo Mozirje) .  

Pri programih za mladino vsako leto sofinanciramo nakup otroških smučarskih kart v skupni 

vrednosti 5.160 €. Občina je tudi dejavno sodelovala pri izvedbah raznih družabnih prireditev 

v skupni vrednosti 5.145 € (smučarska tekma med zaselki, 'šport za hec'). Obnovili smo tudi 

zaščitno ograjo ob igrišču v višini 4.617 €. 

 

19. Izobraževanje 

Planirani odhodki za omenjeno postavko so bili realizirani s skoraj 103 % realizacijo 

rebalansa 2015. 

Področje proračunske porabe izobraževanja obsega varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 

primarno in sekundarno izobraževanje: osnovno šolstvo in glasbeno šolstvo, nato višješolsko 
izobraževanje, izobraževanje odraslih ter pomoči v osnovnem šolstvu. 

 
 
PPP je bilo z rebalansom planirano v višini 298,900 €,  realizirano pa v višini 306.947 €.  

Prekoračene postavke se kažejo pri plačilu vrtca Luče, OŠ Luče pri materialnih stroških ter pri 

šolskih prevozih učencev. 
 

V okviru področja so bile opravljene dovoljene prerazporeditve med posameznimi  

postavkami in konti. 
 

Na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok so odhodki realizirani 100 %. Vrtec Luče in 

ostali vrtci obremenjujejo občinski proračun za 94.328 €. Za OŠ Luče je bilo v letu 2015 

izplačanih 88.951 € odhodkov, od tega materialni stroški in sofinanciranje dodatnih 

programov v višini 59.000 €. Pri investicijskem  transferju za opremo in za obnovo v 

skupnem znesku 26.000 € je občina sofinancirala naslednje investicije: obnova sanitarij v 

starem delu šole, pleskanje učilnic, hodnikov in stopnišča v starem delu šole, zamenjava vrat 

na zadnjem vhodu v telovadnico, zamenjava notranjih vrat s podboji 15 kom. 

Izvajanje  šolskih prevozov je obremenilo proračun za 120.480 €. 
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20. Socialno varstvo  

Tudi v letu 2015 smo se bali vpliva recesije na našem območju in s tem povečanega 

socialnega transfera materialno ogroženim občanom. Vendar ta postavka ni prekoračila 

planiranega nivoja odhodkov. Realizacija je bila 80%.  

Področje proračunske porabe socialnega varstva obsega pomoč družinam, CSD Mozirje, 
družinskega pomočnika, domsko varstvo, programi humanitarnih organizacij ter pomoč na 
domu ter RK Luče in RK Mozirje. 

PPP je bilo z  rebalansom planirano v višini 72.800€, realizirano pa v višini 58.186€.  
 

Pri tem PPP je občina financirala pomoči družinam ob rojstvu otrok 2.208 €, financirala dva 
družinska pomočnika v skupni vrednosti 20.385 €, financirala subvencije domskega varstva 
za ostarele in bolne krajane v skupni vrednosti 28.552 €, financirala socialno varstvo drugih 

ranljivih skupin (Rdeči križ Mozirje in Rdeči križ Luče) kjer beležimo odhodke v skupni 
vrednosti 3.500 €. 

 

23. Intervencijski programi in obveznosti  

Področje proračunske porabe intervencijskih programov in obveznosti obsega rezervo 

občine, rezervo za odpravo posledic neurja ter splošno proračunsko rezervacijo. Skupno je 
bila dosežena 81 % realizacija. 
 

PPP intervencijski programi in obveznosti je bilo določeno z rebalansom v višini 
43.000€, realizirano pa v višini 34.826€. 

 
Sestavlja jo rezerva občine, katera je bila vplačana v višini 10.000 € in ni bila porabljena ter 
bo prenesena v naslednje leto. Izločili smo tudi za 25.500 € proračunske rezerve za odpravo 

posledic neurij, katero smo v celoti  porabili za sanacije po neurjih iz prejšnjih let. Vplačana 
je bila tudi splošna proračunska rezervacija 8.000 €. Od teh sredstev je občina namenila 500 
€ za pomoč potrebni družini pri prekrivanju dotrajane strehe.   

 

 

Pripravila: 

Ana Kaker 

Občina Luče 
župan 

Ciril Rosc 
 
 



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 __._.2016 sprejel  

 

ODLOK 
o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2015 

 
1. člen 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Luče za leto 2015 

(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 2015 v naslednji višini: 
  

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: v EUR 
I.  SKUPAJ PRIHODKI 2.023.081,97 
II. SKUPAJ ODHODKI 1.708.033,37 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLAJ  (I-II) 315.048,60 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 
C) RAČUN FINANCIRANJA:  
VII. ZADOLŽEVANJE  0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 315.048,60 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  0 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) -315.048,60 
X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA 426.930,27 

 
3. člen 

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz 
računa financiranja in bilanca stanja za leto 2015 so sestavni del tega odloka.  

 
4. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
 

 
Datum: __._.2016 

Številka:  
 

Občina Luče 

župan 
Ciril Rosc l.r. 

 

Predlog 


