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1.1 Splošno
Zaključni račun proračuna je akt drŽave oziroma obline, v katerem so prikazani predvideni in rea|izirani
prihodki in drugĺ prejemki ter odhodki in drugi izdatki drŽave oziroma občine za preteklo leto. Pri sestavi
zaključnega raöuna se upoŠteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi
obrazloŽitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo odstopanj.
Minister pristojen za finance, na podlagi tega člena predpiŠepodrobnejŠo vseb|no in strukturo zakljuěnega
raěuna, tudi občinskega. Tako je izdal Navodilo o pripravĺ zakljuÖnega računa drŽavnega in oběinskega
proračuna ter poroěĺlo o doseŽenĺh ciljih ĺn rezultatih neposrednĺh in posrednih uporabnikov oběinskega
proratuna.
Zaključni raěun proračuna občine Naklo je pripravljen v skladu s temi predpisi in obsega:

1.

2'

3.
4.

odlok o zakljuÖnem računu proratuna občĺneNaklo za leto 2012
Splošni del zaključnega računa za leto 2012:
o A. Bilanca prihodkov in odhodkov
o B. Račun fĺnančnihterjatev in naloŽb
o C. Račun financiranja
Posebnĺ del zakĺjučnegaračuna za leto 2012
obrazloŽitve zakljuÖnega računa za leto 2012:
o SploŠnega dela zakljuěnega računa proraěuna,
o Posebnega dela zakljuěnega raěuna proračuna,
o lzvajanja načrta razvojnih programov
o Podatkov iz bĺlance stanja in
o Upravljanje denarnega sĺstema enotnega zakladnĺŠkegaraěuna.

Prĺ pripravĺ poroěila o realizaciji proraöuna za leto 2012 smo upoštevali naslednje klasifikacije javnofinančnih
prejemkov in izdatkov:
institucionalno,

o
.
o
o

ekonomsko,
programsko in

funkcionalno(COFOG).

lnstitucionalna klasifikacija pove kdo porablja proračunska sredstva. lnstitucionalna klasifikacija
proraěunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskĺhsredstev po institucionalnih enotah' ki so nosilci
pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. V proračunu oběĺne so naslednji
neposrednĺ proraěunski porabn

iki:

1ooo oBČlNsKl SVET

2OOO NADZORNI ODBOR

3ooo ŽupRl'l
4000 oBČlNSKA UPRAVA
9999 SERVISIRANJE JAVNEGA

DOLGA

Ekonomsko klasifikac7o javnofinančnĺh pĘemkov ĺn izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu
za proračun, proračunske uporabnike ĺn druge osebe javnega prava in daje odgovor na vprašanje, kaj se
plaěuje iz javnih sredstev' Je temelj strukture proračuna.
V programski Rlasifikaciji so določena:
- podroěja porabe (2í podroěij)'
- glavni programi (57 glavnih programov) in
- podprogrami (117 podprogramov).

FunkcÍonalna klasifikacija javnofinaněnih odhodkov je namenjena prĺkazu razdelitve celotnih
javnofinančnih ĺzdatkov oběĺne po posameznih funkcijah in je predpisana z odredbo o funkcĺonalni
klasĺfikaciji javnofinaněnih izdatkov'
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Pomen pomembnejših izrazov:

prorařun je akt drŽave oziroma občine, s katerim so predvĺdeni prihodki in drugi prejemkĺ ter odhodki
drug| izdatki drŽave oziroma občine za eno leto;

in

spręmembe proračun? so akt o spremembah in dopolnitvah drŽavnega oz. občinskega proračuna, ki ga
vlada oz. Župan predloŽi v sprejem pred začetkom leta, na katerega se sprejeti proračun ńanaša;
rebalans proračunaje akt drŽave oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskĺm letom;
veliavni proračunje sprejet proratun z upoŠtevanimi prerazporeditvami po sklepĺh Župana;
neposredni uporabniki so drŽavni oziroma občinski organĺ ali organizacĺje ter občinska uprava;
posredni uporabnikiso javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je drŽava oziroma občina;
dqločeni 'qporabniki' EKN so pravne osebe javnega prava, ki vodijo poslovne knjige na podlagi
računovodskega načela poslovnega dogodka (fakturirane realizacĺje);
cruai uporabnilÍi EKN so Vse pravne osebe javnega prava, ki vodĺjo poslovne knjige na podlagi načela
denarnega toka (plačane realizacije);
preiemnłkUrorač,unskÍhsredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z
neposrednĺm uporabnikom, odloěbe alĺ sklepa neposrednega uporabnĺka prejmejo proraěunska sredstýa;
rciemt! so vsi prihodkĺ, sredstva od pĘetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deleŽev in
iz naslova zadolŽevanja;
donaciia je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba prispeva za
doloten namen;
Í4atľiso vsĺ odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deleŽev in za odplačĺla
glavnic dolga;

?vesti.cilslsi.odhockiso odhodki za naloŽbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoŽenja investitorja;
ipvesticiÍski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investic|je prejemnikov proraÖunskih sređstev
(investĺtorjev);

državną pomoči so izdatki in zmanjŠani pĘemki drŽave oz. oböine, kĺ pomenĺjo korist za prejemnika
pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za fĺnanciranje in sofinanciranje
programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tżno proĺzvodnjo blaga in storitev;
zadolžeYąnieje črpanje posojila aliizdĄa vrednostnih papirjev za financiranje primanjkljaja in za odplačilo
glavnic do|ga ĺn

lilÍyidngstn'o zacolževanieje črpanje kratkoročnega posojila oz. izdĄa kratkoročnega vrednostnega papirja
z financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, kije posledica neusklajenega gibanja pĘemkov in
izdatkov proračuna.

Żupanje za izvrŠevanje občinskega proraěuna odgovoren občinskemu svetu. o izvrševanju proračuna mora
poročati občinskemu svetu na način doloěen v ZJF. Za fĺnance pristojen organ občinske uprave mora
spremljati izvrševanje proraěuna in o tem , če je treba, obveščatiŽupana.

1.2 Predpisi za pľipravo zaključnega računa
proračuna občlne
Določbe o sestavljanju in predlaganju letnih poročĺlter izkazovanju in merjenju proračunskih postavk

drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta:

,
o
.

o
o
.
.
o

Zakon o javnih financah (UL Rs, Št.í111'1-UPB4 in 11011'ĺ; v nadaljevanjuZJF),
Zakon o raěunovodstvu (UL Rs, št' 23199 ĺn 30102; v nadaljevanju ZR)),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike ĺn druge osebe javnega
prava (UL Rs' št 115102,21103, 134103, 126104, 120107, 124108,5B/10, 60/10, 104110 in 104t11),

Navodilo

o

pripravi zaključnega računa drŽavnega in občinskega proraěuna ter metodologije za

pripravo poročila o doseŽenih ciljih in rezultatih neposrednĺh ĺn posrednih uporabnikov proračuna (UL
Rs, Št.12101,10/06, 8/07 in 102110) - podlaga za podrobnejŠo vsebino in strukturo zaključnega

raluna,

Pravilnik o razčlenjevanju ĺn merjenju prihodkov ĺn odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL Rs, Št.
134103, 34104, 13/05, 114ĺ06, 138/06, 120107, 112109 ĺn 58/'ĺ0),
Pravĺlnik o enotnem kontnem natrtu za proračun' proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (UL Rs, Št.112l0g,58/10, 104110in 104111),

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(UL Rs' št. 45/05, 114106,138/06, 120107 4Bl09,112109 in 58/10) ter
Pravilnik o naěĺnu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti(UL RS, št' 117l02 in 134/03).
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Poleg navedenih sistemskih zakonov opredeljujejo poslovanje Obtine Naklo tudi Statut obtine, odloki in

pravĺlniki sprejeti na občinskem svetu.

í.3 Splošni podatki

občine - osebna izkaznica

osľĺovxl pooRĺxl ogČl ľle:
lme:

SedeŽ:

Pravnoorganizacijska oblika:
Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD):
Standardna klasifikacija
institucionalnih sektorjev (SKIS):
Matiěna številka:

Davčna Številka:
Datum vpis v poslovni reg. Slovenije:

OBTINA NAKLO
STARA CESTA 61, 4202 NAKLO
318 LOKALNE SKUPNOSTI
84.110
13131
5874688

30835437
29.12.1994

oběina Naklo se razprostira na obmoÖju 28,3 km2 kjer po podatkih Statističnega urada RS na dan
1.1.2012 Živi 5286 prebivalcev in ima 49,989 km občinskih cest. Na dan 1.1.2012 imamo 904 osebe
mlajše od 15 let ter 878 oseb staĘših od 65 let.
občino Naklo predstavlja in zastopa Župan Marko Mravlja. Volitve V organe so bile izvedene 10.10.2010.
Funkcijo opravlja profesionalno. občina je imela v letu 2012 tri podŽupane, ki svojo funkcijo oprav|jajo
neprofesĺonalno' Za svoje delo pĘemajo nadomestĺlo.
Najvišji organ odločanja, občinskisvet, sestavlja 15 članov. Svetnikĺsvojofunkcijoopravljajo nepoklicno,
za udeleŽbo na sejah pĘemajo nadomestilo. oběinski svet se je v letu 2012 sestal 7 krat na rednih sejah
in 1 krat na izredni seji.

NajviŠjiorgan nadzora javne porabe v občinije Nadzorni odbor, ki opravlja nadzor nad razpolaganjem s
premoŽenjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proraěuna in
nadzoruje finaněno poslovanje uporabnikov proraěunskih sredstev. Nadzorni odbor ima danes 5 ělanov.
V letu 2012 se je Nadzorni odbor sestal na Šestĺhsejah. Predsednik in ělan odbora sta dvakrat poročala
na seji občinskega sveta. Nadzorni odbor je izvedel in zaključil sedem postopkov rednih nadzorov ter 4
kontrolne nadzore.

V občinski upravije bĺlo na dan 31J22012 deset redno zaposlenih delavcev. Uprava deluje kot enovĺt
občĺnskiorgan, ki ga vodi direktor. V septembru 2011 smo V oběinski upravi zaposlili viŠjosvetovalko za
področje okolja in prostora, februarja 2012 pa se nam je pridruŽil še en komunalni delavec.

1.4 Sprejemanje proraěuna občine Nak|o za leto
201 2

osnutek ororačuna občine Naklo za leto 2012 je občinskĺsvet obravnaval in spĘel na svoji 6. redni
seji, dne 8.12.2011.
Predloq proračuna za leto 2012 je bil obravnavan na 7' redni seji občinskega sveta, dne 21.12.2011.
občinski svet je predlagani predlog proraěuna sprejel. odlok o proraěunu občine Naklo za leto 2012 1e
bil objavljen v UL RS, št. 107ĺ11, dne 29.12.2011.
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V letu 2012 smo zaradi uskladitve potreb pripravili dva rebalansa proraěuna za leto 20í2. občinski svet
je prvi rebalans obravnaval in spĘel na svoji 10' seji, dne 20.6.2012. objavljen je bilv UL RS, Št.50/12,
dne 29.6.2012. Drugĺ rebalans proraluna za leto 2012paje občinski svet obravnaval in sprejel na 13.
seji, dne 28.11.2012. odlok je bil objavljen v UL Rs, Št.93112, dne 7.12.2012.

PREDLOG SKLEPA:
Predlagam, da oběinski svet občine Naklo po obravnavisprejme naslednji

SKLEP
Sprejme se odlok o zaključnem računu proračuna oběine Naklo za leto 2012 po hitrem
postopku.

Priloge:

1.

2.
3.
4.

odlok o zaključnem raěunu
Splošnidelzaključnega računa (PR|LOGA 1)
Posebni del zaključnega raěuna (PRILOGA 2, 3 in 5)
obrazloŽitve zaključnega računa
C obrazloŽitev sploŠnega dela
o obrazloŽitev posebnega dela
o obrazloŽĺtev NRP (PR|LOGA 4)
o obrazloŻitev bilance stanja (PRlLoGA 6)
. poroěilo o upravljanju likvidnostisistema EZR

GRADIVO PRIPRAVILI:
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2

SPLOSNI DEL ZAKLJUCNEGA
RACUľ{A
V

2.1 Makroekonomska izhodiščaza pripravo
p ro rač una za leto 2012
občina pripravi proraěun na podlagi navodil, kijih posreduje Ministrstvo za finance. Hkrati z navodili nas
mĺnistrstvo seznani tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije' občina Naklo je pri
pripravi proračuna za leto 2012 upoŠtevala makroekonomske napovedi Ministrstva za finance tako pri
letni rasti cen, kot pri podatkih za izhodiŠčneplače, regresu in ostalih stroških. V spodnji tabelije prikazan
povzetek makroekonomskih okvirov, ki smo jih upoŠtevali pri pripravi proratuna za leto 2012'
Tabela:

G

lobal ni makroekonomski okvi ri razv oia Slovenije

Jesenska napoved UMAR ta leta 20ĺ 1 - 2015 (september 2011)
BRUTo DoMAČl PRolZVoD
Letna nominalna rast BDP
Realna rast BDP (v %)
Letnideflator BDP

í03'9
2,0

í0í'8

PLAčE
Povorečna bruto olača v Sloveniii (v EUR)
Letna nominalna rast oovorečne olače (v %)
Realna rast povp. bruto plače na zaposleneoa

CENE
Letna stoonia inflaciie (dec/dec oredhodneoa leta)

Povorečna letna rast cen (l.-Xll. tekočeoa leta / l.-Xll. pretekleqa leta)

í.569
102,4
0,6

í0ĺ'9
ĺ0ĺ'8

TEČAJ
Povprečni letni tečai EUR/USD

1,4340

Pri pripravi proraöuna za leto 2012 smo' kjer je to bĺlo moŽno, upoštevali letno stopnjo inflacije 1,9%. ob
pripravi občinskih proraěunov je bilo potrebno upoštevati, da se je gospodarska ĺn s tem tudi
javnofinanlna situacija v zadnjih letih bistveno spremeni|a. Zatoje potrebno slediti zniŽevanju odhodkov'

2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov
obči nskega proraču na
Splošni del zakljuěnega raěuna poračuna sestavljajo izkazi zakl1uěnega računa proraěuna in so naslednjĺ:
bĺlanca prihodkov in odhodkov,
b. račun fĺnančnihterjatev in naloŽb in

a'
c.

ralun financiranja.

V sploŠnem delu proraěuna se prĺkazujejo:

r'
/
r'
r'
./

spĘeti proralun leta2012,

veljavni proraěun leta2012,

realizirani proračun leta2012,
primerjava med realizĺranim in spĘetim proračunom in
primerjava med realiziranim in veljavnim proračunom.
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Po tretjem odstavku 15. člena Zakona o raěunovodstvu se prihodki in odhodkidrugĺh uporabnikov priznavajo
v skladu z raěunovodskim naöelom denarnega toka - plaěane realizacije. To načelo pomeni' da se prihodek
oziroma odhodek prizna, ko sta izpoĺnjena dva pogoja:
poslovnĺdogodek, katerega posledica jeizkazovanje prihodkov oz. odhodkov je nastalin
denar oz. njegov ustreznik je pĘet oz. izplaéan.

/
/

Pregled realizacije splošnega dela proračuna je prikazan v

PRlLoGl

1.

Vsi prihodki občine v letu 2012znašaio 4.587.484.í6 EUR' odhodki skupaj znašajo 4.124.107,37 EUR.
Kot odhodek odštevamo tudi odplačilo dolgoroěnega kredita, v letu 20í2 smo odplačali 82.008,00
EUR. Na koncu je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 463.376'79 EUR. Presežek se
skupaj s preseŽkom iz pretekl|h let' v višini 743.058,00 EUR, prenese v naslednje leto. Skupaj je na
dan 31.12.2012 na računu ostalo ĺ.206.434'92 EUR.

2.3

sPloŠrulDEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

4.583.626 €

7 . PRIHODKI

4.363.720 €

70 - DAVCNI PRIHODKI

3.696.í87 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

2.782.961ę,

Davki na dohodek ĺn dobiček zajemajo realizacijo prihodka iz naslova dohodnine za financiranje prĺmerne
porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih
nalog. Prihodek iz naslova dohodnine je realiziran 100o/o in predstavlja v strukturi prihodkov oböine
najveějideleŽ.
Ministrstvo za finance nam na podlagi 14. in 15. tlena ZFo-1 sporoči zneske o prihodkih obtine za
financiranje primerne porabe in zneskih finančne ĺzravnave. Povpreönina, kije eden ĺzmed elementov za
izraěun prĺmerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave, je izračunana na podlagi Uredbe o
metodo|ogiji za izratun povprečnine za financiranje občinskĺhnalog in Pravilnika
določitvi
podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovĺtev povpreěnine. Znesek povprečnine je do|oöil drŽavni zbor v
Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije po spĘetju drŽavnega proraěuna in za leto 2012
znaŠa554,50 €. Ta višina je veljala za obdobje 1. januar do 30. junii 2012. Za obdobje od 1. Julij do 31'
Decembra 2012 pa se je zniŽala in je znašala 543,00 €. Povprečnina se je zniŽala zaradi uveljavitve
Zakona za uravnoteŽenje javnih financ. Spremembo višine dohodnine smo popravili s prvim rebalansom
proračuna za leto 2012.lz spodnje tabele je razvidna višina prĺhodka iz naslova dohodnine od leta 2008
do 2012.

o

Tabela: viŠinaprihodka dohodnlna

Leto

_

občinski vir od leta 2008 do 2012

ľ)ohoĺĺnina_ ohčinski viri

lndeks

2008

2.323.57',!

100,00

2009

2.593.233
2.764.512
2.818.354
2.782.961

106,60
10't,95
98,74

20'to
2011
20'12

703 - Davki na premoŽenje

111,6',1

804.685 c

Med davki na premoŽenje predstavljajo največji deleŽ davki na nepremičnine (konto 7030): to so davek od
premoŽenja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiŠčapravnih in fizičnih oseb. Davek na
Zaključni račun2012
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nepremičnĺneje V primerjavi s sprejetim proračunom realiziran 114,1o/o. Prihodek občine predstavlja tudi
davek na premiěnine. To je davek na vodna plovila. Realizacija omenjenega davka je le 72,60/o.
Davek na dediščine in darila je rea|ĺziran 79,9o/o, davek na promet nepremičnin pa realiziran

91,5o/o.

V grafikonu je prikazana višina realĺziranih davkov na nepremĺčnine.ViŠĺnaplačanĺhdavkov se konstanto
povišuje. Najveöji deleŽ predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiŠčaod pravnih oseb. Kar za
tretjĺno niŽje pa je vplačilo nadomestĺla od fĺzĺčnihoseb.

Davki na nepremlčnlne 2008-2012

r

600.000

Davek od premoŽenja od stavb
od fizičnih oseb

_

400.000

I Nadomestilo

za uporabo
stavbnega zemljišča- od pravnĺh

200.000

oseb
o

r

Nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča- od fizičnih

oseb

704 - Domači davki na blago in storitve
Prihodki so v primerjavi s planom realizirani 80,6%. Med davke na

í08.54í€

posebne storitve (konto 7044) je
uvrščendavek na dobĺtke od iger na sreto. Rea|izacija v letu 20'12 je glede na plan 82%. Turistiěna taksa
je realizirana v višini 107,gyo in je prikazana v tabeli in grafikonu.
16.000
14.000

Turlstična taksa 2008-2012

12.000

Leto

Višina

lndeks

2008

6962

100,00

10.000

2009

5.781

83,04

2010

13.082

8.000

226,29

20tL

L2.992

99,31

20L2

t4.029

LO7,98

6.000
4.000
2.000
0

,ll

TÚřIštĺčńätákśä2008_20t2

234

okoljska taksa zä onesnaŽevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - glede na plan so realizirane
75,85o/o, okoljske dajatve za onesnaŽevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov - so glede na spĘeti plan
realizirane 82,9o/o. Glede na to, da se v občini gradi kanalizacijsko omreŽje in se vse več objektov
priključuje na to omreŽje, se vplaěilo takse z letĺ realno zniŽu)e.

Zaključni raěun2012

Stľan 12 od 67

Okoljske takse 2008-2012
120.000

100.000

l

80.000
60.000

okoljska dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov

r okoljska

dajatev za onesnaževanje
okolja zaradĺ odvajanja odpadnih

40.000

voda

20.000
0

71 - NEDAVcľĺI PRlHoDKl

488.979 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

309.599 €

Dohodke od premoŽenja sestavljajo prihodke od udeleŽbe na dobĺtku ĺn dividend, prihodki od obresti in

prihodkĺ od premoŽenja. Prihodki skupaj so realizirani 99,17o/o.

PĘeli smo izplaěilo bilančnega dobička JP Komunala Kranj iz leta 2011 v viŠini19.196 € . PĘeli smo
obresti na vpogled v viŠini631 €, ter obresti zavezane depozite v viŠinĺ14.152 € ter obresti od danĺh
posojĺl obtanom v vĺšini728 ę' obresti za vezane depozite zaiemajo le obresti, ki so bile v letu 2012
dejansko tudi plačane' Za depozite, ki so ostali vezani pri poslovnih bankah pa na dan 31.12.2012
izkazujemo terjatev v viŠini12.760 €..
Najemnĺne skupaj so realizirane v viŠinĺ274'892 €.
spodnjitabeli.
Tabela: Pľlhodki od

Opis

2004-2012

prostore
stanovania

Prihodki od najemnin za poslovne
Prihodkĺ od naiemnin za
Prihodki od druoih naiemnin
Prihodki od zakupnin

Realizacĺja v letih od 2008 do2012je prikazana v

2008lzooglzoĺolzorrlzotz
8.248
19.940
'16.880
1.033
46.LOt

10.305 9.444 '10.978 10.026
19.247 ĺ6.620 16.961 17.154
65.927 190.108 215.147 223.34',1
1.286 ĺ.539
989 'l.2s9
96,765

2L7.7LL

Načrtovan prihodek od podeljenih koncesĺj: za distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem omreŽju,

rudarske pravice, koncesij za lovstvo in vodno pravico. Prihodki so realizirani v višini 7.817 ę.
Tabela: Prĺhodki od

Opis

zo08-20t2

20081200912010l'207712012
2.951 5.883 6.105 1.164
pravico
0
0
0
3'579
pravico
394 1.168 1.0'19 1.504

Prihodki iz naslova podeljenih koncesii
Prihodki od podelienih koncesÜ za rudarsko
Prihodki od podelienih koncesii za vodno

SKUPAJ

3.345

7.051

7.724

711 - Takse in pristojbine

3.483
3.472
862
7.8r7

4.372ę

Upravne takse in pristojbine (konto 7111) realizĺrane v višini 4.372 € oz. 109,3o/o.
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712 - Globe in druge denarne kazni

14.117 ę

Prihodki od glob in drugih denarnih kazni (konto 7120) vključujejo prihodke iz naslova glob za prekrške,
druge kazniv inšpekcĺjskem postopku ter prihodke iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo.
Realizacĺja v primerjavi s planom je 92,3%. Spodnjĺ graf in tabela prikazujeta podatek o viŠĺniplačĺlv
obdobju

2008-2012.

Denarne kaznl 2008-2012
35.000
30.000
25.000

Dename kazni 2008-2012
Leto

Višina

Indeks

2008

s68

2009

5.995

1.055,46

100,00

2010

2.200

537,11

2011

24.297

75,46

2012

].4.1I7

58,10

20.000
15.000
10.000
5.000

0

2010

20rr

713 - Prihodki od prodaje blaga in stoľitev

5.037 €

Naěrtovani prihodki od reklamnih oglasov v občinskem glasilu so realizirani v višini 3.262 €, prihodek od
zaračunavanja ogrevanja v Gasilskem domu Duplje 1.525 ę, Kulturnem domu PodbreĄe pa v višini 250
€' Skupaj so v primerjavi s planom realizirani 167,9o/o.

714 - Drugi nedavčni prihodki

155.854 €

Drugi nedavčni prĺhodki(konto 7141)v največjem delu zajemajo komunalne prispevke in druge nedavčne

prihodke. Prĺhodki so realizirani 77,9o/o. PĘeli smo 105.065 € komunalnega prispevka. Komunalni
prispevek plača investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja. Graf in tabela spodaj prikaŽeta pregled
prihodkov iz naslova komunalnega prĺspevka med leti 2008-2012.
Komunalni prispevek 2008-2012
Komuna

I

na

praspevel(

zooa-zolz

140.000

Leto

120.000

2008

77.058

r.00,00

2009

85.318

1L0,72

2010

63.670

74,63

20Lt

L29.428

203,28

20L2

105.065

81,18

100.000

80.000
60.000
40.000

Višina

Indeks

20.000
0
2008

lz naslova sklenjenĺh zavarovanj smo pĘeli odŠkodnĺnoza poŽar na Voglarjevi 4 v vĺšini35.585,82 €, za
poškodovano ograjo na nadvozu Strahinj pa 3.4í6,69 €.

Za Íinanciranje druŽinskega pomotnika nam ZP\Z nakazuje del prejemkov v viŠini3.481,92 €, del v viŠini
68'76 € pa nam je lastnih sredstev prispeval sam oskrbovanec.
Med druge prihodke smo uvrstili tudi nakazilo 2.733,98 € iz stečajne mase Gradbinec GlP, nakazilo v
po sklepu o dedovanju za občana, ki smo mu financira|ĺoskrbo v domu starejših'

viŠini 5'563,84 €

Med drugim smo glede na navodilo DURS_a z dne 10'12.2012 in kasnejŠimi pojasnili me druge prihodke
preknjiŽili negativno stanje na kontu 706099_Drugi davki v viŠini-321,85 €.
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72 . KAPITALSKI PRIHODKI

318.662 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

83.í62 €

V letu 2012 je bila realizirana prodaja stanovanjske hiše na Temniški ulici v Naklem. Za del objekta smo
iztrŽĺli 70.066 €. PĘeli smo izkupiček iz prodaje stanovanja v Lescah po pokojnem g. Pipanu, za
katerega smo plačevali oskrbnino v domu.

722 - Prihodki od prodaje zemljišě in neopredmetenih sredstev23s.soo€
Prihodki od prodaje zemljišö so realizirani v viŠini 235.500 €.

Pri tem gÍe za menjalno pogodbo med

občĺnoin podjetjem Dinos.

74 . TRANSFERNI PRIHODKI

65.652 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
65.652 €
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prejeta sredstva iz drŽavnega
proračuna:

o
o
o
o
o
o
o

poŽarna taksa v viŠinĺ8.627 €;
prihodek za investicĺje po 23. ělenu

ZFo v viŠini 42.132€;
prihodkiza sofinancĺranje projektov iz ESRR v višini 1'762,50 € in 877,55 €;
prihodek MKGP zavzdrŽevanje gozdnih cest v viŠini í.056 €;
prihodek za sofinanciranje LAS Gorenjska koŠarica 2.558,89 €;
prihodek Js Rs za razvoj kadrov in Štipendiranje v viŠini778,06 €;
prihodek SVLR za sofinanciranje skupnega organa občin drugi del obveznostĺ za leto
2011 v višini 4'968,66 € in za leto 2012 _ prvi del obveznosti v višini 2.891,41 ę.'

V januarju 2013 pa nam za financiranje skupnega organa, preostanek iz leta 2012, nakaŽejo Še3.848,46
€ za SSNR in 9'476,90 € za MlK.

741 -

PĘeta sredstva iz drŽavnega proračuna iz sredstev proračuna

Evropske unije

0€

Natrtovalĺ smo prihodek iz sredstev proračuna Evropske unije za izgradn)o kanalizacije Duplje in
Podbrezje ter ĺzgradnjo vodovoda BaŠeljin Zadraga - Strahinj. Za sofĺnanciranje projektov še nismo
prąeli sklepa sklenili pogodb o sofinanciranju' Priöakujemo, da bomo do realizacije priŠliv letu 20í3.

78

- PREJETA SREDSTVA

787

IZ

EVROPSKE UNIJE

14.145ę

- PĘeta sredstva od drugih evropskih institucij

PĘeli smo

prihodek za projekte ETS. Nakazilo je prišlo iz Avstrije

- AMT

14.145ę

Der Kaerntnerladesregierung.

4 . ODHODKI !N DRUGI IZDATKI
VRSTA ODHODKA
TEKoČl oDHoDKl
TEKOTI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
INVESTICIJSKI TRANSFERI

2008

2009

4.042.099 €
2010

2012

.194.858

1.338.521

2011
'ĺ.153.919

1.062.838

1.142.025

1.208.618

1.396.310

1.509.314

2.327.027

2.067.806

'1.437.387

1.557.647

1.331.910

593.381

491.194

60.878

47.285

9.463

992.479

1

1.191.413

4.975.725 4.895.883 4.045.403 4.155.161 4.042.099
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lz tabele in grafikona je razvidno zgorąje prikazana ViŠina in sestava odhodkov za posamezno leto.

40 - TEKOCI ODHODKI

1.191.413ę

400 - Plače in dľugi izdatki zaposlenim

237.789 ę

V okviru sredstev za plače je bilo izplaěanĺh 12 plaě, z dodatki na delovno dobo, regres za letni dopust,
povračila in nadomestila, sredstva za povečan obseg dela, nadure ter druge izdatke zaposlenim. Konto
zď1ema celotne plače oběinske uprave in funkcionarjev - Župana. lzplačan je regres za letnĺ dopust v
višini 692,00 € na zaposlenega. Postavka je bila v primerjavi s planom realizirana 95,82o/o. V spodnjem
grafu je prikazana rast stroŠkov za plače v letih 2008 do2012.
lzdatkl za plače 2oo8-2ot2
250.000
200.000
150.000
100.000

r

Plače in drugiĺzdatki

zaposlenim

r

Prispevki na plače

50.000
0

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

37.973ę

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost, to so pokojninsko

in

invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prĺspevek za zaposlovanje, prispevek za
starŠevsko varstvo in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovarya za javne usluŽbence
smo porabili 37 '973 € sredstev. Postavka je bila v primerjavĺ s planom realizirana 94,3o/o.
Zaključni račun20|2

Stran 16 od 67

402 - lzdatki za blago in storitve

904..140 €

V primerjavĺz veljavnim planom so odhodki realizirani 83,82o/o'
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, pokrivajo
izdatke, ki so namenjeni operativnemu delovanju organov občine in oběinske uprave, kot tudi za izvedbo
nekaterih programskih nalog za podroöje civilne zašěite, gasilstva, varnosti v prometu, intervencij v
kmetijstvo, varstvo żivali,vzdrŽevanje cest in druge komunalne infrastrukture ter stroškĺrednega
vzdrŽevanja pokopališč in mrliŠkĺhveŽic.

Zadelo oběinske uprave se štejejo izdatkiza pisarniški material in storitve, za posebnimaterial in storitve,
strošek öišěenja in nakupa čistil, energijo' komunalne storitve in komunikacije, vzdrŽevanje raöunalniške
opreme, plačila prevoznih stroškov za sluŽbena potovanja, stroške tekoěega vzdrŻevania prostorov
oböine, plaöila najemnin in zakupnin, plaöila kazni in odškodnin' druge operativne odhodke za občinskĺ
svet, nadzorni odbor, Župana ter oböinsko upravo. Sredstva se porabljajo za delovanje in vzdrŽevanje
domov, kijĺh ima občina v lasti oz. najemu. Na teh kontih se beleŽĺ poraba sredstev za plaěilo stroŠkov za
obdaritev staĘših občanov in otrok, izvedbo občĺnskihproslav in prireditev, podelitev oběinskih nagrad,
izdĄanja oböinskega g lasila.
Graf v nadaljevanju prikazuje sestavo izdatkov za blago in storitve v letu 2012, Največji deleŽ odpade na
izdatke za vzdrŽevanje. Konto za vzdrŻevanje zajema stroške rednega vzdrŽevanja opreme, objektov:
stavb, cest in drugih.
Drugi graf pa prikazuje višino celotnih izdatkov za blago in storitve v obdobju 2008ln 2012.

Vrste izdatkov za blago in storitve v letu 2012
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403 _ Plačila domačih obresti
V

letu 2012

6.2í0 €

smoza plačilo obresti za dolgoroÖni krediti za dom starejŠihoběanov namenili 6.210 €'

Drugih kreditov občĺnani najemala.

409 - Rezerue

5.000 €

V okviru te vrste odhodkov smo izločili dela proračunskih sredstev v stalno proračunsko rezervo. Sredstva
se porabljajo za odpravo pos|edic naravnih nesreě, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, sneŽni plaz,
visok sneg, moěan veter, toča, pozeba, suŠa,mnoŽični pojavi nalezljive človeške, Živalske ali rastlinske
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročĺjonaravne sile in ekološke nesreče. Stalna proračunska rezerva je
oblĺkovana kot sk|ad.

41 . TEKOCI TRANSFERI

í.509.3í4 €

410 - Subvencije

43.466 €

V primerjavi z veljavnim proraěunom je realizacya na kontu subvencije 92,49%. V poračunu za leto 2012
smo realizirali izplaěilo subvencij za subvencioniranje cen komunalnih storitev javnim podjetjem v viŠini
26'778 € in zasebnikom za nova delovna mesta 2.000 €. Za kompleksne subvencije v kmetijstvu na
podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoěi za ohranjanje in razvoj kmetijstva pa smo namenili 14.688 €.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

992.íí6€

Transferi posameznikom ĺn gospodinjstvom so plačila, ki pomenĺjo dodatek k druŽinskim dohodkom ali
nadomestilo za posebne vrste izdatkov' Transferi posameznikom, ki se izplatujejo iz oběinskega
proračuna, so sestavljenĺ iz druŽĺnskih prejemkov in starševskih nadomestil, transferov za zagotavljanje
socialne varnosti ter drugih transferov posameznikom.

lzplaěali smo nagrade za novorojence, Štipendije za podroěje kmetijstva, prevoze v šolo in nazaj,
oskrbnine v zavodih, izplaěevali smo razliko do ekonomske cene za otroke v vrtcih, obveznosti za
druŽinske pomoěnike, pomol druŽini, pomoě za sofinanciranje zĺmske šole V naravi, doplačevali smo
oskrbnine v domovih za staĘŠein invalĺdne osebe, subvencionirali smo najemnino, šolo za starŠe in
posvetovalnicoza mlade ter letovanje otrok.

412 - Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

179.791ę

Ta podskupĺna javnofĺnanlnih odhodkov predstavlja transfere nevladnemu neprofitnemu sektorju. Med
neprofitne organizacije sodijo dobrodelne organizacije, druŠtva (kulturna' Športna, humanitarna,
invalĺdska, ...), kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem ĺnteresu.
Nevladni neprofitnĺ sektor je pomemben del civilne druŽbe, ki s svojo dejavnostjo dopolnjuje dejavnost
drŽave. V to podskupino so uvrŠtenĺtudi transferi polĺtičnimstrankam.
Največ sredstev smo namenili za področje kulture, športa, gasilstva, podjetnĺštva, političnim strankam,
turističnim društvom, društvo s področja kmetijstva ter drugim druŠtvom in nevladnih organizacij.

413 - Drugi tekoči domači transferi

293.94í €

Med druge tekoěe domače transfere smo knjiŽili:

o
o

o
o

tekoče transfere oběinam - za delovanje gasi|ske sluŽbe, financiranje skupnega organa,
plačilo plač v vrtcĺh, sofinanciranje oŠľ. Puhar;

tekoče transfere

v

sklade socialnega zavarovanja

zavarovanje občanov;

plačĺloprispevka

za

zdravstveno

transfere javnim zavodom (za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim, sredstva za
prispevke delodajalcev, premije kolektivnega dodatnega pokojnĺnskega zavarovanja ter
izdatke za blago in storitve);
izplačila drugĺm izvajalcem javnĺh sluŽb, ki niso posrednĺ proraěunski porabniki.
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