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POSLOYNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU ru.dUNU ZOTO

Poslovanje Krajevne skupnosti Andrejci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Andrejci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakonili
zastopnik kraj evne skupnosti je predsednik sveta KS Andrejci. Poslovanje vodi
po samostojnem finaninem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
raiunovodsko porodilo, katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realiziralaprihodke v vi5ini 1.552.00 EtlR.

Sredstva, ki so na radunu kraj evne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
kajevne skupnosti in za kritj e raznih stro5kov. Vedino sredstev smo namenili za

tekode vzdrZevanje, kjer smo krili stro5ke elektridne energije, stro5ke
v zdrLev anje vodovoda, analiza vode, odvoza odpadkov, pisamiSki material,
zavarovanja va5kega doma, stroSke va5kih iger, izvedli distilno akcijo, pogostili
pa smo tudi starej5e obdane. Krili pa smo tudi stroSke pogostitve ob dnevu Zena.

Predsednica sveta KS Andrejci:
Jolanka Horvat
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POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IzK,tr:OM
ZA LETO 2016

Raiunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Andrejci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proradun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finandnih naloib in posojil

2. izl<aze
- prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- radun finanfnih tetatev in naloib ter
- radun flnanciranja

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 ratunovodskega porodila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v tofki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finanfnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k rafunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih..knjig, vrednotenju raiunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem tontnem nadrtu za
prorafun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sreoitev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raiuna
drzavnega in obiinskega proraiuna ter metodologije za pripravo porodita o-doseienih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. ilenom
Zakona o radunovodsWu pojasnjujemo:

KRA'EVNA SKUPNOST
ANDREJCI
Andrejci t7
9221 MARTJANCI



V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Andrejci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. AKivna stran bilance ( sredstva ) ie
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znasa
55.717,88 EUR.

A/ BILANCA STAN'A

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredsWa ter
- kratkorodna sredstva in aktivne iasovne razmejitve.

Kr{evna skupnost Andrejci na dan 31.12,2016 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v viSini 51.973,55 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v visini
3.744,33 EUR.

Med dolgorofna sredstva in sredstva v upravljanju je vkljuiena vrednost zemljiid v
lasti KS v vi5ini 29.453,00 EUR in neodpisana vrednost nepremiinin, med katere
spada: va5ki dom in mrli5ka veZica, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v
vrednosti 22.520,55 EUR.

Med kratkorodna sredstva in aktivne tasovne razmejitve pa so razvr5iena:- denarna sredswa pri bankah na dan 31.12.2016 v visini 1.715,93 EUR- Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 3t.lZ.2OL6 - Vzpostavljene so
kratkorotne tedatve do kupcev v dr2avi v vi5ini 1.027,64 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene, kot tedatve do obeanov s pladilom obveznosti
wdrievanja komunalnih objektov v KS in vodovodnega omreija ter
zaratunana in nepladana najemnina za poslovne prostore oddane v najem v
va5kih domovih. opravili pa so se tudi odpisi in uskladitve starih zapadlih
teq'atev v vrednosti 134,50 EUR. To so terjatve za nepladano vodarino, ki
nimajo pravne osnove za sodno izterjavo oz. bi stroski izterjave predstavljali
vefjo breme za KS, kot je sama terjatev, zato so navedene terjatve odpisane v
breme nepladanih prihodkov.

v okviru neplaianih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta, Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplatani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
upoSteva nadelo denarnega toka.

1. SREDSWA



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

Ks Andrejci ima na dan 31.12.20L6 kratkoroEnih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini
1.000,26 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proratuna obfine M.Toplice v visini t.054,22 EUR. obveznost je nastala iz naslova
namensko prejetih sredstev iz proraiuna (t.j. sredstva za funkcionalna dejavnost KS,
sredstva za pogostitev starej5ih obdanov ob koncu leta, sredstva za odiidevalno
akcuo in druga sredstva za tekoto obnovo, urejanje in vzdrzevanje komunalnih
objekov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaiane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance. Ti neplafani prihodki se zmanjsujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

v okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 51.973,55 EUR ter presezek prihodkov
nad odhodki na dan37.L2.2016 v viSini 661,71 EUR.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Bl tzKAz pRrHoDKov rN oDHoDKOV- DRUGTH UPORABNTKOV

1. Prihodki

v skladu z zakonom o ratunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
ka_tere se na podlagi Uredbe o doloiitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
dri_avnega in obdinskih proraiunov razvrSda tudi KS Andrejci, priznavajo v skladu z
ratunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16, dlena odredbe o
merjenju in razflenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nadelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

KS Andrejci je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni viSini 1.552,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proraduna za
pokrivanje drugih tekotih odhodkov. poleg transfernih prihodliov'je krajevna
skupnost realizirala tudi druge nedavdne prihodke.



2. Odhodki

Krajevna skupnost se v koledarskem letu 2016 ni zadolZevala in ni imela odpladil
kreditov, zato je obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZKAZ RAEUNA FINAN'NIH TERJATEV IN NATOZB

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

E/ ZAKUU.EK:

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

niel Beltran
r K
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V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 4.939,28 EUR. Tako kot
vsako leto krajevna skupnost zagotavlja pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za
wdrZevanje vodovodnega omreZja, mrliSke veZice, pokrivanje stroSkov elektriine
energije, odvoza odpadkov in druge tekoie odhodke.

C/ RAEUN FINANCIRANJA

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mozno ugotoviti naslednje:

- KS Andrejci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljutila s pozitivnim rezultatom- preseikom
prihodkov nad odhodki v vi5ini 661,71 EUR, ki se prena5a kot neporabljena
sredstva v naslednje obraiunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplafil v zvezi s
stro5ki dela.
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KRAJEVNA SKUPNOST
ANDREJCI

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI

SKUPNOSTI ANDREJCI ZA OBDOBJE OD 01.01.20{6 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1. Prenos prese2ka iz lela 2015
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno de.iavnost

4.048,99 EUR
1.500,00 EUR

52,00 EUR

sk 5.600,99 EUR
3. Okra na volilna komisi a - vradilo stro5kov volitev

ODHODKI
1 . Elektridna energija - vodovod
2. Elektridna energija - mrliSka veZica

3. Zavarovalna premija-Zavar.Triglav
4. Odvoz smeti
5. Analiza vode
6. VzdrZevanje vodovoda
7. Ro2e in zemlia za ureditev vasi

8. Pogostitev ob dnevu 2ena
9. Stroski za vaSke igre
1 0.PisarniSki material
'I 't .Notarske storitve

1.842,79
790,19
330,38
336,06
410,34
344,O2
170,85
377,00
180,00
119.32
34,84

3 49

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

sk 4.939,28 EUR
l2.Provizi a UJP in ban6ni stroSki

Saldo na dan 31.12.2016 661,71 EUR

Porodilo sestavil
Daniel Beltran
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OB.INA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
ANDREJCI

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV

IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

v oBDOBJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

Prenos sredstev iz leta 2O15

Sredstva za aistilno akcijo 20'16

Sredstva za starejSe obdane 2016

1

2
3
4

2.461,27 EUR
26,00 EUR

172,50 EUR
923,00 EURSredstva za funkcionalno deiavnost 2016

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Andrejci (vzdrzevanje in urejanje

komunalnih objektov v nasellu)
2. Pogostitev starejsih obeanov za leto 2015
3. Stro5ki distilne akcije 2016
4. Nadomestilo za opravlj eno funkcilo za leto 2015

1.500,00 EUR

342,00 EUR
85,00 EUR

601 ,55 EUR

SKUPAJ 2.528.55 EUR

Porodilo sestavil:
niel Beltran

o
ANDBEJCI a

d:t

3.582.77 EUR

Saldo na dan 'l 5.1 1 .2016 1.054.22 EUR

$
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KRAJEVNA SKUPNOST
BERKOVCI
Berkovci 13
9207 PROSBNJAKOVCI
Davina 5t.: 98654128

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU N,tdUNU ZOTO

Poslovanje Krajevne skupnosti Berkovci je v letu 2016 potekalo v skladu z

Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Kraj evna skupnost Berkovci je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Berkovci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 400 OO EUR.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritj e raznih stroSkov, kotje poraba elektridne energije
in poraba vode v va5ko-gasilskem domu in mrli3ki veZici ter odvoz nagrobnih
svei iz pokopali5da. Krili pa smo tudi stro5ke udeleZbe na vaSkih igrah.
Krajevna skupnost je izvedla distilno akcijo, ob koncu leta pa smo organizirali
tudi pogostitev starejSih obdanov v naiem naselju.

Predsednik sveta KS Berkovci:
Drapotin Slankovid

Jlb,abw;
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KRA'EVNA SKUPNOST
BERKOVCI
Berkovci 13
9207 PROSENJAKOVCI

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
zA rETO 2016

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Berkovci kot drugega proraiunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porotil za
proratun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorofnih finandnih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Tofki 1 in 2 ratunovodskega porodila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finanfnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k radunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o rafunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nairtu za
pro-radun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih siedstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

v skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljuinega raduna
drzavnega in obdinskega proratuna ter metodologue za pripravo porodila o-doseienih
ciljlh in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraiuna in 21. dlenom
Zakona o ratunovodstvu pojasnjujemo:



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Berkovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 zna5a
33.843,06 EUR.

1. SREDSWA

V oloriru sredstev so zajeta :

- dolgorofna sredswa ter
- kratkorodna sredsUa in aKivne dasovne razmejifve.

Krajevna skupnost Berkovci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgoroinimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v viSini 32.776,68 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v visini
1.066,38 EUR.

Med doloorodna sredstva in sredstvi v uoravlianiu je vkljudena vrednost zemlji56 v
lasti KS v vi5ini 207,00 EUR ter neodpisana vrednost nepremitnin, med katere spada
mrli5ka veZica, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 32.569,68 EUR.

Med kratkorodna sredstva in aktivne iasovne razmejitve pa so razvr5iena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31,12.2016 v vi5ini 574,04 EUR

Kratkoroine terjatve do kupcev na dan 3t.12.2016 - Vzpostavljene so
kratkorotne terjaile do kupcev v drZavi v vi5ini 90,00 EUR. Terjatve do kupcev
so vzpostavljene, kot terjatve do obdanov s plaiilom obveznosti vzdrievanja
pokopaliSda.

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplaiane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik prorafuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
upo5teva nadelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Berkovci ima na dan 3t.L2.20L6 kratkoroEnih obveznosti do dobaviteljev v visini
401,94 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu janlarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroino obveinost do
proraduna obdine M.Toplice v visini 442,37 EIJR. obveznost je nastala iz naslova
namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredstva za funkcionalna dejavnost KS,



sredstva za pogostitev starej5ih obianov ob koncu leta, sredstva za odiStevalno
akcijo in druga sredsWa za tekoio obnovo, urejanje in vzdrievanje komunalnih
objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplaiani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
raiun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 32.776,68 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 131,67 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o ratunovodsWu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaifvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obfinskih proradunov razvrtda tudi KS Berkovci, priznavajo v skladu z
raiunovodskim nafelom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. dlena Odredbe o
merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razflenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nadelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 3L.L2.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Berkovci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni viSini 400,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavdni prihodki, kot so prispevki obianov za vzdrievanje
pokopaliSda.

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 642,34 EUR. Vse
odhodke je KS porabila za pokrivanje tekoaih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov odvoza odpadkov iz pokopali5da in porabe vode ter drugih tekoiih
odhodkov.

2. Odhodki



C/ RA6UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

DI IZKAZRAEUNA FINANENTH TER'ATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUUEEK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mozno ugotoviti naslednje:

- KS Berkovci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljuEil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 131,67 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 11.01.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTT BERKOVCT OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1. Prenos prese2ka iz lela 2015
2. Okrajna volilna komisija - vradilo stroikov volitev
3. Prispevki ob6anov za vzdievanje pokopaliS6a

374,01 EUR
52,00 EUR

348,00 EUR

SKUPAJ

ODHODKI

774,01 EUR

1 . Odvoz odpadkov
2. Poraba vode mrli5ka veZica
3. Stro5ki na va5kih igrah
4. Pogostitev vaSdanov Berkovec
5. Razno blago za kresovanje
6. Notarske storitve
7. Pla6ilo storitev UJP

167,83
56,17

193,00
61,98
67,91
92,09

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR3 36

SKUPAJ 642,34 EUR

131,67 EUR

Porodilo pripravil
niel Beltran

SALDO NA DAN 31..I2.2016
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OBCINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 'l 1 .0'l .2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBEINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI BERKOVCI
oD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1 . Prenos sredstev iz lela 2015
2. Sredstva za distilno akcijo 2016
3. Sredstva za starejse obcane 2016
4. Sredstva za elektridno energijo
5. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

590,66 EUR
48,00 EUR
79,70 EUR

585,38 EUR
234,00 EUR

SKUPAJ

ODHOOKI
1 . Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 20'15
2. Datllni paketi za starejse obdane za leto 2015
3. StroSki distilne akcije 2016
4. Elekkidna enerqiia

300,77 EUR
93,52 EUR
89,67 EUR

611,41 EUR
't.095,37 EUR

442,37 EUR

Porodilo pripravil
Daniel Beltran

SALOO NA DAN 31.12.20't6
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PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

1.537,74 EUR

SKUPAJ

BEBKOVCI



KRAJEVNA SKUPNOST
BOGOJINA
Bogojina 10a
9222 BOGOJINA
Davdna 5t.:74518941

Datum: 28.02.2017

POSLOVITO PORO.ILO KZAKLJUdNEMU RA.UNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Bogojina je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Bogojina je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Bogojina. Poslovanje vodi
po samostojnem hnandnem nadrtu, ki je sestavni del obiinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje ramih stro5kov, kot je poraba elektridne energije
in poraba vode. Znaten del sredstev smo porabili za dotacije druStvom, ki
delujejo v na5em naselju. Krajevna skupnost je izvedla distilno akcijo, ob koncu
leta pa smo organizirali tudi pogostitev starej5ih obdanov v na5em naselju.

Predsednik sveta KS BOGOJINA:
or Camplin

1
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V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 4.308,00 EUR.
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KRA'EVNA SKUPNOST
BOGOJINA
Bogojina 10a
9222 BOGOJINA

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
zA rETO 2016

Radunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Bogojina kot drugega proradunskega
upora.bnika je sestavljeno na podlagi pravilnika o sestavljanju letnih porotil za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgoro6nih finandnih naloZb in posojil

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

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o ratunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
pro-radun, proraiunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroinih sieditev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raiuna
driavnega in obdinskega proraEuna ter metodologue za pripravo poroiita o"doseienin
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih upoiabnikov proraiuna in zt. dLnom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 radunovodskega poroiila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v tofki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov- pojasnila k izkazu finandnih tedatev in naloZb ter
- pojasnila k radunu financiranja.



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Bogojina izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov, Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteiena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znasa
85.469,30 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredsNa ter
- kratkoroina sredstva in aktivne dasovne razmejiWe.

Krajevna skupnost Bogojina na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorotnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v viSini 8t.296,71 EUR ter kratkorodnimi sredsWi v vi5ini
4.172,59 EUR.

Med dolqorotna sredstva in sredswi v upravlianiu je vkljufena vrednost zemlji5d v
lasti KS v viSini 14.881,63 EUR ter neodpisana vrednost nepremiEnin, med katere
spadajo: zadruini domovi, mrliSke veZice, 5ola, aWobusne dakalnice, in drugi objekti,
ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 62.553,39 EUR, ter neodpisana
vrednost opreme ter drobnega inventarja v vrednosti 3.861,69 EUR.

Med kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razur5iena:
- denarna sredsfua pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 2.654,66 EUR
- Kratkoroine terjatve do kupcev na dan 31.12.2016 - Vzpostavljene so

kratkorotne terjafue do kupcev v drZavi v vi5ini 371,50 EUR, Terjatve do
kupcev so vzpostavljene kot terjaWe do obdanov s platilom obveznosti
wdrZevanja komunalnih objekov v KS, ter zaratunana in neplatana
najemnina za poslovne prostore oddane v najem v vaSkem domu za potrebe
trgovine. Opravili pa so se tudi odpisi in uskladiWe starih zapadlih terjatev za
naselje Bogojina v skupni vrednosti 70,00 EUR, To so terjaWe do obdanov za
vzdrZevanje komunalnih objeKov v KS, ki nimajo pravne osnove za sodno
izterjavo oz. bi stro5ki izterjave predstavljali vetjo breme za KS, kot je sama
terjatev, zato so navedene terjatve odpisane v breme nepladanih prihodkov.

V okviru neplafanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik prorafuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo 5ele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
upo5teva natelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:- kratkorodne obveznosti in pasivne dasovne razmejitve ter



lastne vire in dolgorofne obveznosti

3. LASTNI VIRI IN DOTGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 8L.296,77 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 1.898,59 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV TN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o rafunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proratunov razvrita tudi KS Bogojina, priznavajo v skladu z
ratunovodskim natelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. dlena Odredbe o
merjenju in razilenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nadelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01,2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Bogojina je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni viSini 4.30g,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS je najemnina za poslovne prostore oddane v najem v vaikem
domu za potrebe trgovine. Poleg nedavdnih prihodkov je krajevna skupnost realizirala
transferne prihodke in sicer iz obdinskega proraduna za pokrivanje stro5kov tekodega
wdrZevanja komunalnih objeKov,

KS Bogojina ima na dan 31.12.2016 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
1.145,73 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroino obveznost do
proratuna Obdine M.Toplice v vi5ini 756,07 EUR. Obveznost je nastala lz naslova
namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredstva za funkcionalna dejavnost KS,
sredsUa za pogostitev starej5ih obdanov ob koncu leta, sredsWa za oti5tevalno
akcuo in druga sredstva za tekofo obnovo, urejanje in vzdrZevanje komunalnih
objeKov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani
na terjafueno stran bilance in se ti neplatani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
raiun oziroma z denarnim tokom.



2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 4.575,69 EUR. Vetino
odhodkov je KS Bogojina porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za
pokrivanje stroskov elektritne energije, odvoza odpadkov in druge tekoie odhodke,
znaten del sredstev pa je KS porabila tudi za tekoie transfere neprofitnim
organizacijam.

C/ RAEUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplaEil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZK,tr RAdUNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB
Prav tako kot ratun financiranja tudi izkaz finaninih terjatev in nalozb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorotnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

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

- KS Bogojina je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 1.898,59 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 20L7

Pripravil :

Daniel Beltran

'k--.--'

I

Bogoiina



Obeina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA KS BOGOJTNA ZA OBDOBJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Prihodki od najemnine - Trgovina AIBA
Prisp. ob6anov - odi5devalna akcija 2016
Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

1

2
3
4

1.458,00 EUR
350,00 EUR

2.500,00 EUR
Prenos rese2ka iz leta 2015

ODHODKI
1 . Elektridna energija
2. Poraba vode
3. Dimnikarske storitve
4. Odvoz odpadkov
5. Dotacija PGD Filovci
6. Dotacija KUD Jo2ef KoSi6

7. Dotacija SD Bogojina
8. Stro5ki na va5kih igrah
9. Pladilo bandnih stroskov in storitev UJP

2.166 28 EUR

1.024,84
242,67
266,81

78,77
200,00

1.900,00
500,00
358,00

4,60

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

6.474,28 EUR

SKUPAJ 4.575,69 EUR

Saldo na dan31.12.2016

rovtzt a

'1.898,59 EUR

Poro6ilo sestavil:
Daniel Beltran
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Obdina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bogojina

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA 086INE M.TOPLICE
zA KS BOGOJTNAZA OBDOBJE OD 01.01.20r6 DO 31.12.2016

PRIHODKI IZ PRORA.UNA OBCINE M.TOPLICE
1 . Sredstva za distilno akcijo 2016
2. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016
3. Sredstva za starejse obdane 2016
4. Sredstva za elektridno energijo
5. Prenos sredstev iz leta 2015

178,00
2.453,00

499,92
1.656,57
1256,59

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ 6.044,08 EUR

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Bogojina (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Pogostitev starej5ih obdanov za lelo 2015
3. Darilni paketi za starejSe obdane za leto 2015
4. Elektridna energija

2.500,00 EUR

499,94 EUR
62,71 EUR

2.019,36 EUR
206,00 EUR5 StroSki distilne akci e 2016

Saldo na dan 31.12.2016 756,07 EUR

Poro6ilo sestavil
niel Beltran

SKUPAJ 5.288,01 EUR

Stran '1

Bogoiina
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KRAJEVNA SKUPNOST
BT]KOVNICA
Bukovnica 10
9222 BOGOJINA
Davina 5t.:50011910

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJU.NEMU RA.UNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Bukovnica je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Bukovnica je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Bukovnica. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko poroiilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 52.00 EUR.

Sredstua, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje ramih stroSkov, kot je analiza vode, poraba
elektridne energije v va5ko-gasilskem domu in mrliSki veZici ter odvoz
nagrobnih svei iz pokopali5da.

Predsednik sveta KS Bukovnica:
TomaZ Nemec

1
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KRA'EVNA SKUPNOST
BUKOVNICA
Bukovnica 10
9222 BOGOJINA

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKA;ZOM
ZA LETO 2016

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti BUKOVNICA kot drugega proradunskega

uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proratun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

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

3. pojasnila k izkazom.

Toiki 1 in 2 ratunovodskega porofila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finanfnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k ratunu financiranja,

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju ratunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razflenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nafrtu za
prorafun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naEinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorofnih finantnih naloZb in posojil

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljufnega ratuna
drZavnega in obtinskega prorafuna ter metodologlje za pripravo porodila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prorafuna in 21. ilenom
Zakona o radunovodsWu pojasnjujemo:



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Bukovnica izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 zna5a
2.031,82 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredsWa ter
- kratkoroina sredsWa in aktivne dasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Bukovnica na dan 31.12.2016 ni razpolagala z dolgorodnimi
sredstvi in sredsfui v upravljanju, temved razpolaga samo z kratkorotnimi sredstvi v
vi5ini 913,47 EUR .

Med kratkorodna sredswa in aktivne dasovne razmejitve pa so razvridena:
- denarna sredswa pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 505,08 EUR

Kratkorofne terjatve do kupcev na dan 31.12.2016 - kratkorofnih terjatev do
kupcev v drZavi nima

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplaEane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in platilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepla6ani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
upo5teva natelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Bukovnica ima na dan 37.12.2016 kratkorofnih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini
407,81 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017,
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorotno obveznost do
proraiuna Obtine Moravske Toplice v vi5ini 225,02 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obdanov ob koncu leta, sredstva za



odiSfevalno akcijo in druga sredstva za tekoio obnovo, urejanje in vzdrievanje
komunalnih objeKov).

3. TASTNI VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgoroEnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost preseZek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 280,06 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV_ DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolofitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obdinskih proratunov razvr5fa tudi KS Bukovnica, priznavajo v skladu z
ratunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. tlena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01,2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Bukovnica je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni visini 52,00 EUR.
Vir sredstev KS so drugi nedavdni prihodki .

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 486,88 EUR. Vse
odhodke je KS porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov elektridne energije in odvoza odpadkov.

C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZKAZ RAEUNA FINAN'NIH TERJATEV IN NATOZB

Prav tako kot rafun financiranja tudi izkaz finaninih terjatev in nalozb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje



dolgorotnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleie, s tem pa tudi ne more
dobiti vratil.

E/ ZAKUU.EK:

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

- KS Bukovnica je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljuiil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v viSini 280,06 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosli.- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stro5ki dela.

Pripravil :

Daniel Beltran
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V Moravskih Toplicah, februar 2017
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Obdina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bukovnica

Datum. 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA KS BUKOVNTCA ZA OBDOBJE OD 0{.01.2016 DO 31.12.2015

PRIHODKI
. Prenos preseZka iz leta 2015 714,94 EUR1

2 ok na volilna komisi a - vra6ilo stro5kov volitev

ODHODKI
1. Elektri0na energija
2. Odvoz smeti
3. Bandni stroSki in UJP

52 OO EUR

77,26 EUR
405,16 EUR

4,46 EUR

SKUPAJ 766,94 EUR

rovzt a

Saldo na dan 31.12.2016 280,06 EUR

Porodilo pripravil:
iel Beltran

SKUPAJ 486,88 EUR
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Obcina Moravske Toplice - Krajevna skupnost Bukovnica

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
zA KS BUKOVNTCA ZA OBDOBJE OD 0r.01.20r6 DO 31.12.2016

1 . Prenos sredstev iz lela 2015
2. Sredstva za vodovod-analiza vode
3. Sredstva za elektridno energijo
4. Sredstva za distilno akcijo 2016

266,60
1 003,99

889,33
52,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR5. Sredstva za funkcionalno de avnost 20'16

ODHODKI
1 . Pogostitev starej6ih obdanov za leto 2015
2. Elektridna energija
3. Analiza vode

212 00

54,60 EUR
1.066,96 EUR
1.077 34 EUR

SKUPAJ 2.423,92EUR

SKUPAJ 2.198,90 EUR

225,02 EUR

Poro6ilo sestavil:
Daniel Beltran
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PRIHODKI IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE

Saldo na dan 31.12.2016



KRAJE\TNA SKUPNOST
ixBirevas
dikedka vas 20
9207 PROSENJAKOVCI
Davdna 5t.: 80492550

Datum: 28.02.2017

POSLOYNO POROdILO K ZAKLJU.NEMU RAdUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti eiteeh vas je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Cikedka vas je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS eiteek vas. Poslovanje vodi po samostojnem
finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema
obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko
poroiilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realiziralaprihodke v viSini 2.552.00 EUR.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
kaj evne skupnosti in za kritj e raznih stroikov, kotje poraba elektridne energije
v va5ko-gasilskem domu. Kupili pa smo tudi zemljiSde za potrebe krajevne
skupnosti, izvedli distilno akcijo ter ob koncu leta pogostili starejSe obdane v
naSem naselju.

Predsednica sveta KS iikedka ras,
Marija Puhan
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KRAIEVNA SKUPNOST
eixeimvls
elreEka vas 20
9207 PROSENJAKOVCI

poJAsNrLA x neiunovoDsKrM rzKAzoM
zA IETO 2015

Raiunovodsko porotilo Krajevne skupnosti effrCrA VAS kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroiil za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finaninih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 radunovodskega porotila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toiki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finanfnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k ratunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o ratunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raduna
drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o-doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraiuna in 21. ilenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost diteika vas izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znaSa
4.586,25 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredsWa ter
- kratkoroina sredstva in aKivne tasovne razmejitve.

Krajevna skupnost dkedka vas na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi
in sredstvi v upravljanju v vi5ini 750,00 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v vi5ini
3.836,25 EUR.

Med doloorofna sredstva in sredstvi v uoravlianiu je vkljudena vrednost zemljiSt v
lasti KS v vi5ini 750,00 EUR in neodpisana vrednost nepremitnin, opreme in
drobnega inventarja.

Med kratkorodna sredstva in aktivne iasovne razmejitve pa so razvr5iena:
- denarna sredsWa pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 3.574,78 EUR

Kratkorodne terjaWe do kupcev na dan 31.12.2016 - kratkorodnih terjatev do
kupcev v driavi nima

V okviru neplaaanih odhodkov so evidentirane neplaiane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik prorafuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplatani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
upo5teva naielo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

rs ciretrc vas ima na dan 31.12.2016 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v
vi5ini 261,07 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete
radune, ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu
januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorotno obveznost do
proraduna obdine Moravske Toplice v visini 1.543,72 EUR. obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredswa za iunkcionalna



dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obfanov ob koncu leta, sredstva za
otiStevalno akcijo in druga sredstva za tekoio obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objektov).

3, LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorofnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 750,00 EUR in preseiek prihodkov nad
odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 2.031,06 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o rafunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloiitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proratunov razvrSta tudi KS eikedka vas, priznavajo v skladu
z radunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. dlena Odredbe o
merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naielom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

fS Citett<a vas je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni vi5ini 2.552,00 EUR.

Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obfinskega proratuna za
pokrivanje stro5kov tekoiega wdrievanja komunalnih objektov.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 1.570,09 EUR. Odhodke
je KS porabila za pokrivanje tekoiih odhodkov in sicer za pokrivanje stroSkov porabe
eleKridne energije ter drugih tekoiih odhodkov. Znaten del sredstev je KS porabila
za investicuske odhodke in sicer za nakup zemlji5ta.

C/ RA.UN FINANCIRAN'A

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolieval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Rafun financiranja prazen.



DI IZKAZ RAEUNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUU.EK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkritu iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:

- KS Ciketka vas je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljuiil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v viSini 2.031,06 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obrafunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplaEil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

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

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTT erXedXe VAS OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1 . Prenos prese2ka iz leta 2015
2. Okrajna volilna komisija - vradilo stro5kov volitev
3. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

1.049,15 EUR
52,00 EUR

2.500,00 EUR
SKUPAJ

ODHODKI

3.601,15 EUR

1 . Elektridna energija
2. Vzdftevanje pokopaliSda-urejanje groba
3. Notarske storitve
4. Nakup zemlji5da
5. Pladilo storitev UJP

722,51
14,89
80,89

750,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR801

SKUPAJ 1.570,09 EUR

2.031,06 EUR

Porodilo pripravil:

Daniel Beltran

SALDO NA DAN 31.12.2016
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O86INA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjeeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 09.02.20'17

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBCINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
dtxecxl vls oD 0l.ol.2ot6 Do 31.12.2016

1. Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za 6istilno akcijo 2016
3. Sredstva za starejse obdane 2016
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

3.631,84 EUR
46,00 EUR

124,80 EUR
387,00 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja dikedka vas (vzdrzevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Darilni paketi za starejSe obdane za leto 2015
3. Stro5ki distilne akcije 2016

4.189,64 EUR

2.500,00 EUR

105,1 1 EUR
40,81 EUR

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.20,16

2.645,92 EUR

1.543,72 EUR

Porocilo pripravil

aniel Beltran
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PRIHODKI IZ PRORACUNA OBCINE M.TOPLICE
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POSLOVNO POROCILO K ZAKUUCNEMU RACUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Filovci je v letu 2016 potekalo v skladu z Zakonom o raiunovodstvu in
Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni samoupravi. Krajevna skupnost Filovci je pravna oseba in
je neposredni uporabnik obdinskega proraiuna obtine Moravske Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik Sveta KS Filovci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obtinskega proraduna in katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega
leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5inl 20.543,121€ in je skupaj s prenosom prese:ka
iz leta 2015 je razpolagala s finananimi sredstvi v viSini 38.559,05€.

Prihodke podrobneje razdlenimo na prispevke obianov za vodarino v vasi, na Filovskem bregu in na
Trnavskem bregu v vi5ini 15.648,70€, najemnina prostorov SGP Pomgrad v vaSko-gasilskem domu v viiini
3.100,00€, povradilo od5kodnine Zavarovalnica >Triglav< za po5kodovani >kandelaber< na pokopaliSdu
634,40C, priklop na vaSki vodovod 500,00€, prispevek obianov za nakup iarnega groba 300,00€, prihodki
od zbiranja starega jekla in dasopisnega papirja 308,0,€, ter vradilo stro5kov volitev 5. OVK 52,00€.

Preseiek sredstev v vi5ini 74.t73,O3C bomo namenili za delovanje krajevne skupnosti v letu 2017.

N As.

o( F,Lov )
nik Sveta KS Filovci:
ndrq BALIGAd ;f
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KS FILOVCI
Filovci 13

9222 Bogojina
Davina Stevllka: 13899333

Datum: 17. februar 2017

V letu 2016 je krajevna skupnost zbrana sredstva za nemoteno delovanje porabila v viiini 24..426,02€.

Odhodke podrobneje razdlenimo na porabljena sredstva za vzdrZevanje vodovodnega omreija 3.886,65€,
pladilo dobavljene elektridne energue v vaSko-gasilskem domu In za nemoteno delovanje vodovodnega
omreaa 2.601,81€, analiza vode v vodovodnem omreZju t.241,23€., poStne storiwe 603,03€, najem
mobilnega telefona L79,40C, ter bandni stroSki in provizue v skupni viSini 19,97€.

Donacua prostovoljnemu gasilskemu druStvu Filovci za sofinanciranje nabave nove gasilske cisterne v viiini
7.500,00€.

Zaradi velikih stro5kov wdrievanja 813,32€ dotrajanega starega fotokopirnega stroja in tiskalnika, smo se
odlodili za nabavo nove multifunkcuske naprave Konica Minolta v vrednosti 2.427,8G..

Za potrebe arhiva KS in druStev smo dali v izdelati arhivsko omaro v prostorih va5ko-gasilskega
doma v vrednosti 1.395,00€, ter za ogrevanje prostorov va5ko-gasilskega doma smo nabavili
kurilno olje v vi5ini 834,39€.

Organizirali smo 10. >Festival vina in kulinarike<, kresovanje, mlklavievanje, ..., sodelovali smo na va5kih
igrah v Vuiji gomili, skupni stro5ki v viSini 1.793,26€.

Za zamenjavo poikodovanega >kandelabra< na pokopaliSdu smo od5teli 634,4G..

Sofinancirall smo prevoze na prireditve druitvom v skupni vi5ini 390,00€.

V vrtcu Filovci smo nabavili manjkajode igralne pripomodke v viSini 103,96€.



KRA'EVNA SKUPI{OST
FILOVCI
Filovci 13
9222 BOGOJINA

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAiZOM
ZA LETO 2016

Radunovodsko poroiilo Krajevne skupnosti Filovci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proradun, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgoroEnih finantnih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 ratunovodskega porodila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k raiunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nairtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljuinega raduna
drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21, ilenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Filovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . AKivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 zna5a
65.151,44 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgoroina sredstva ter
- kratkorotna sredsUa in aKivne iasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Filovci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgoroinimi sredstvi in
sredsWi v upravljanju v vi5ini 38.006,11 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v vi5ini
27.145,33 EUR .

Med doloo sredstva in sredstvi v uoravlianiu je vkljufena neodpisana vrednost
nepremidnin, med katere spadajo: vaSki dom in mrliSka veZica, ki jih ima krajevna
skupnost v svoji lasti v vrednosti 32.545,95 EUR, ter neodpisana vrednost opreme
ter drobnega inventarja v vrednosti 5.460,16 EUR.

Med kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razur5dena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 17.406,71 EUR- Kratkorotne terjatve do kupcev na dan 37.L2.2016 - Vzpostavljene so

kratkorotne terjaWe do kupcev v driavi v vi5ini 7.389,10 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do obdanov s pladilom obveznosti
vzddevanja komunalnih objektov v KS kot so va5ki vodovodi za plaiilo porabe
vode.

- V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodkl in obremenili stroiki. Tu se
uposteva nadelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Filovci ima na dan 3L.L2.2016 kratkoroinih obveznosti do dobaviteljev v visini
2.348,32 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete raiune,
ki se nanalajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu'lanuarlu 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveinost do



proraiuna Obdine M.Toplice v viSini 3.233,68 EUR. Obveznost je nastala iz naslova
namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j. sredstva za funkcionalna dejavnost KS,
sredstva za pogostitev starej5ih obdanov ob koncu leta, sredstva za oiiSievalno
akcijo in druga sredsWa za tekodo obnovo, urejanje in vzdrZevanje komunalnih
objeKov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaiane prihodke- to so prihodki vezani
na terjaWeno stran bilance in se ti nepladani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNT VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorofnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 38,006,11 EUR ter prese)ek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 14.173,03 EUR.

BI IZKAZ PRTHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

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

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Filovci je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni vi5ini 20.543,14 EUR.
Glavni vir sredstev KS so 5e zmeraj nedavdni prihodki, kot je vodarina in vzdrzevanje
komunalnih objektov. Poleg nedavtnih prihodkov je KS realizirala ie prihodke od
premoZenja in sicer prihodke od najemnine za poslovni prostor.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost reallzirala odhodke v vilini 24.426,02 EUR. Tudi v
letu 2016 je krajevna skupnost zagotavljala pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za
vzdrzevanje in sanacijo raznih cest, poti, vzdrievanje vaSkega vodovoda, pokrivanje
stro5kov elektridne energije, odvoza odpadkov, kurilno olje,inalize vode in druge
tekode odhodke, nekaj sredstev pa je porabila za tekode transfere neprofitnim
organizacijam in javnim zavodom ter za nakup opreme.



C/ RAEUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec RaEun financiranja prazen.

DI TzKAZ RAEUNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUUEEK:

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

- KS Filovci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- prese)kom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 14.173,03 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

niel Beltran

EILOV )

SN k,

3/-^--



OBCINA M-TOPLICE KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1. Priklop na vodovod - Mitnjek Dejan
2. Prispevki obdanov za vodarino in 2arni grob
3. Zavarovalnica Triglav - odskodnina na pokopaliSdu (kandelaber)
4. Prihodki od prevzema starega jekla in dasopisov (Dinos)

5. SGP Pomgrad-najem prostorov KS za potrebe gradbisdne pisarne

6. Okrajna volilna komisija - vradilo stroSkov volitev
7. Prenos prese2ka iz leta 2015

500,00
15.948,70

634,40
308,04

3. 100,00
52,00

18.055,91

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ PRIHODKI

ODHODKI
1 . Analiza vode
2. Elektri6na energija
3. UJP provizije in bandni stroSki
4. Vzddeva\e vodovodnega omre2ja
5. VzdrZevanje radunalniSke in multifunkcijske naprave
6. Kurilno olje
7. Postnina
8. Delikatesni izdelki, pijaCa in drug material za tazne prireditve

9. Donacija PGD Filovci-sofinanc. nabave novega gasilskega vozila
lo.Stroski na vaskih igrah
1 'l .Nabava nove multifunkcijske naprave Konica Minolta
l2.Stro5ki prevozov (KS in druStva v naselju)
l3.lgralni pripomodki za vrtec
1 4.Zamenjava kandelabra na pokopaliSdu

ls.Arhivska omata za potrebe KS
l6.Mobilni telefon za potrebe KS

1 .241.23
2.601 ,81

19,97
3.886,65

813,12
834,39
605,03

't.559,26

7.500,00
234.00

2.427,80
390,00
103,96
634,40

1.395,00
179,40

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

SKUPAJ ODHODKI

Moravske Toplice, 1 8.01.20 17

24.426,02EUR

14.173.03 EUR

Porodilo pripravil: Daniel Beltran
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38.599,05 EUR

Saldo na dan 31.12.2016

FILOV



OBCINA M,TOPLICE

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA 086INE MORAVSKE TOPLICE
zA oBDOBJE OD 0'1.0'1.2016 DO 31.12.2016

'l . Prenos sredstev iz lela 2015
2. Sredstva za eistilno akcijo 2016
3. Sredstva za starejse obdane 20'16

4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

3.652,04 EUR
326.00 EUR
486,94 EUR

2.178,00 EUR

ODHODKI

6.642.98 EUR

1 . Pogostitev starejsih obdanov za lelo 2015
2. Darilni paketi za starejse obdane za leto 2015
3. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 2015
4. Stroiki 6istilne akcije 2016
5. Stroski telefona,interneta,GSM mobitela
6. Pisarniiki material

454,99
111,31
751,93
431,70
801,76

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR857 61

Moravske Toplice, 1 8.0 1.2017

3.409.30 EUR

Poroeilo pripravil
Daniel Beltran

e FILOV
,}

)

Stran 1

KRAJEVNA SKUPNOST FILOVCI

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

SKUPAJ PRIHODKI

SKUPAJ ODHODKI

Saldo na dan 31 .12.2016 3.233.68 EUR

h<*-



KRAJE\INA SKUPNOST
FOKOVCI
Fokovci 26
9208 FOKOVCI
Davdna 5t.:93848102

Datum: 28.02.2017

POSLOYI{O POROCILO K ZAKLJUCNEMU RACUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Fokovci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Fokovci je neposredni uporabnik obiinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik kraj evne skupnosti
je predsednik sveta KS Fokovci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016je krajevna skupnost realiziralaprihodke v viSini 6.978,19 EUR.

Sredstva, ki so na radunu kraj evne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stroikov, kotje poraba elektridne energije
in vzdrZevanje vodovoda, krili pa smo tudi stroSke udeleZbe na va5kih igrah,
kjer smo osvojili prvo mesto in dobili denarno nagrado, zato smo krili tudi
stroike druZenja z vaSdani. Krajevna skupnost je ob koncu leta organizirala tudi
pogostitev starejSih obdanov v naSem naselju.

Predsednik sveta KS Fokovci:
Viljem Kianec
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KRA'EVNA SKUPNOST
FOKOVCI
Fokovci 26
9208 FOKOVCT

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016

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

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorotnih finandnih naloZb in posojil

2.izlroze
- prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- rafun finandnih terjatev in naloZb ter
- radun financiranja

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 rafunovodskega porodila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila kizlazu finandnih tedatev in naloZb ter
- pojasnila k radunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proratun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nafinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raiuna
drzavnega in obfinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o dosezenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. ilenom
Zakona o radunovodsWu pojasnjujemo:



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12,2016 Krajevna skupnost Fokovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znaia
10.214,20 EUR.

1, SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredsWa ter
- kratkorotna sredsNa in aKivne dasovne razmejiWe.

Krajevna skupnost Fokovci na dan 31.12.2016 ne razpolaga z dolgorodnimi sredstvi
in sredsili v upravljanju, temveE razpolaga samo z kratkoroinimi sredstvi v vi5ini
10.214,20 EUR .

Med kratkorotna sredsNa in aktivne dasovne razmejitve pa so razvrSdena:
- denarna sredsWa pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 9.166,37 EUR

Kratkorotne terjaWe do kupcev na dan 3t.12.2016 - Vzpostavljene so
kratkorotne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 603,00 EUR. TerjaWe do
kupcev so vzpostavljene, kot terjaUe do obdanov s pladilom obveznosti
wdrievanja vodovodnega omreila.

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

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:- kratkorotne obveznosti in pasivne iasovne razmejitve ter- lastne vire in dolgoroine obveznosti

KS Fokovci ima na dan 3L.72.2016 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v viiini
'144,58 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraiuna obiine M.Toplice v visini 1.408,52 EUR. obveznost je nastala iz naslova
namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredswa za funkcionalna dejavnost KS,
sredstua za pogostitev starej5ih obdanov ob koncu leta, sredstva za bdiSdevalno



akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in vzdrievanje komunalnih
objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjafueno stran bilance in se ti neplatani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
raiun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROiNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost preseZek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 7.757,85 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o raaunovodsilu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolodifui posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obdinskih prorafunov razvrSia tudi KS Fokovci, priznavajo v skladu z
raEunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po doloibi 16. ilena Odredbe o
medenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razflenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoaj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v visini 1.157,52 EUR. Veaino
odhodkov je KS porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za vzdrlevanje
vodovoda in pokrivanja stroSkov elektridne energue.

C/ RAiUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

KS Fokovci je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni viSini 6.978,19 EUR.

Glavni vir sredstev KS so nedavdni prihodki, kot so prostovoljni prispevki obEanov za
mrli5ko veZico in rzdrZevanje vodovodnega omreZia.



Dl rzKAz na6unn rrnrurinrx TERJATEV rN NaLoZg

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

E/ ZAKUUEEK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mozno ugotoviti naslednje:

- KS Fokovci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljufil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 7.757,85 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplafil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran

FOKOVCI
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OBEINA
MORAVSKE TOPL]CE
Krani6eva 3, Il.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| FOKOVCT OD 01.01.2016 00 31.12.2016

PRIHODKI
1. Prenos preseZka iz lela 2015
2. Prispevki obdanov za mrliSko veZico - namesto cvetja
3. Prispevki obdanov za vzdtievanje vodovoda Fokovci

'1.937, 18 EUR
5.'t78,19 EUR
1.800,00 EUR

SKUPAJ 8.915,37 EUR

ODHODKI
'1. Elektridna energija - vodovod
2. Vzdrlevarye vodovoda
3. Pladilo storitev UJP in bandni stroski

'1.033,87 EUR
103,81 EUR

19,84 EUR
SKUPAJ

SALDO NA OAN 31.,t2.2016

1.157,52 EUR

7.757.85 EUR

Poro6ilo pripravil:
Daniel Beltran
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OBEINA MoRAVSKE ToPLIcE
KRAJEVNA SKUPNOST
FOKOVCI

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE ii.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.01.2016 Do 31.12.2016

Prenos sredstev iz leta 2015
Sredstva za osvojeno I .mesto na vaskih igrah

1

2
3

1.467,35 EUR
500,00 EUR
869,00 EURSredstva za funkcionalno dejavnost 2016

SKUPAJ 2.836.35 EUR

ODHODKI
1 . Pogostitev starejsih obdanov za leto 2015
2. Skoiki na va5kih igrah
3. Prehrambeni izdelki - druzenje z vasdani

368,20 EUR
234,00 EUR
270,68 EUR
554,95 EUR4. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 20'15

SKUPAJ

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran

FOKOVCI
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PRIHODKI IZ PRORAcUNA OBCINE M.TOPLICE

Saldo na dan 31 .12.2016

1.427.83 EUR

1.408.52 EUR
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KRAJEVNA SKUPNOST
IVANCI
Ivanci 88
9222 BOGOJINA
Davdna 5t.:86618300

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUENEMU RAdUNU 20T6

Poslovanje Kraj evne skupnosti Ivanci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Ivanci je neposredni uporabnik obdinskega proraduna Obdine
M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti je
predsednik sveta KS Ivanci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem nadrtu,
ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obEinski svet. Ob
koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo, katerega
sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016je krajevna skupnost realiziralaprihodke v viSini 16.987,10 EUR.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje ramih stroikov, kot je vzdrZevaile vaSkega
vodovoda in porabo vode ter elektridne energije. Sofinancirali smo izgradnjo
nadstreSnice v vasi Ivanci in stroSke udeleZbe na vaSkih igrah. Krajevna
skupnost je ob koncu leta organizirala tudi pogostitev starej5ih obianov v
na5em naselju.

Predsednik sveta KS Ivanci:
Alojz TrplanA
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Datum: 28.02.2017
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KRAJEVNA SKUPNOST
IVANCI
Ivancu 88
9222 BOGOJINA

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finandnih naloZb in posojil

2. izlloze
- prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- raiun finandnih terjatev in naloZb ter
- raiun financiranja

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 ratunovodskega porodila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila kizkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila kizkazu finantnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k radunu financiranja.

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM TZKAZOM
ZA LETO 2016

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

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju ratunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih siedstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

v.skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raduna
drzavnega in obtinskega proratuna ter metodologije za pripravo porodila oiosezenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:



V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Ivanci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znasa
12.907,19 EUR.

A/ BILANCA STANJA

Krajevna skupnost Ivanci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v viSini 3.060,20 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v viiini
9.846,99 EUR.

Med do oorodna sredstva in sredstviv uoravlianiu je vkljudena vrednost zemljiSd v
lasti KS v viSini 1.903,00 EUR in neodpisana vrednost opreme v vrednosti 1.157,20
EUR.

Med kratkorodna sreds[va in aktivne tasovne razmejitve pa so razvr5Eena:- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 6.748,88 EUR

- Kratkorofne terjaWe do kupcev na dan 3l.12.2016 - Vzpostavljene so
kratkorodne terjafue do kupcev v drZavi v visini 750,23 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene, kot terjatve do obdanov za vzdrZevanje vodovoda-
poraba vode.

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
uposteva nadelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Ivanci ima na dan 3L.12.2016 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini
2.347,23 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete raEune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017,

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredsWa ter
- kratkorotna sredsWa in aktivne dasovne razmejitve.



Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroino obveznost do
proraduna Obiine Moravske Toplice v viSini 2.202,36 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraiuna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredsWa za pogostitev sta€Sih obianov ob koncu leta, sredstva za
ofiSdevalno akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in wdrievanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplaaani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
rafun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 3.060,20 EUR in preseiek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 4.544,72 EUR.

Bl tzKAz PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNTKOV

V skladu z zakonom o raiunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloEitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obiinskih proratunov razvr5da tudi KS Ivanci, priznavajo v skladu z
radunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. dlena Odredbe o
merjenju in razElenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nafelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 37.12.20L6 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Ivanci je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni vlSini 16.987,10 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavdni prihodki, kot so prispevki obdanov za vzdrievanje
vodovoda in porabo vode ter drugi nedavdni prihodki, kot so odikodnine
zavarovalnice za popravilo vodovoda. Poleg nedavdnih prihodkov je krajevna
skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz obiinskega proraduna za
pokrivanje stro5kov tekodega vzdrievanja komunalnih objektov.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 21.7g5,10 EUR, Vse
odhodke je krajevna skupnost porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za
wdrzevanje vodovoda, porabo in analize vode, pokrivanje stroskov eleKritne



energije, telefona in drugih tekotih odhodkov. Sofinancirali pa smo tudi izgradnjo
nadstre5nice v vasl Ivanci in stroSke udeleZbe na va5kih igrah.

C/ RA6UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINANENIH TER'ATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUUCEK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mozno ugotoviti naslednje:

- KS Ivanci je v letu 2016 z javnimi sredsWi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- presezkom prihodkov
nad odhodki v viiini 4.544,72 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplaiil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran
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ObCina Moravske Toplice - Krajevna skupnost lvanci

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA KS IVANC| ZA OBDOBJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1 . Prenos presezka iz lela 20'15
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Okrajna volilna komisUa - vradilo stro5kov volitev
4. Prispevki obdanov za vodarino in vzdr:evanje vodovodnega omrezja

9.342,72
2 500,00

52,00
7.669,50
6.76s,60

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR5. Zavarovalnica Trig lav-odSkodnina za vodovod

SKUPAJ

ODHODKI
1. Analiza vode
2. Elektricna energija
3. VzdrZevanje vaSkega vodovoda v lvancih
4. Poraba vode
5. Kanal5dina
6. Zamenjava PVC rolet po5kodovanih od to6e na objektu dvorane
7. Stro5ki na vaSkih igrah
8. Stro5ki telefonskih storitev
9. Dotacija PGD Filovci
l0.Sofinanciranje izgradnje nadstreinice po pogodbi

1't.Storitev UJP-p rovizi a in ban6ni stro5ki

598,54
801,22

9.036,33
5.374,79

48,40
485,85

92,00
238,36
100,00

5.000,00
9,61

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ 21.785 IO EUR

4.544.72 EUR

A
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26.329.82 EUR

Saldo na dan 31.12.2016

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran
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Ob6ina Moravske Toplice - Krajevna skupnost lvanci

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
zA KS TVANC| ZA OBDOBJE OD 0r.0r.20'r6 DO 31.12.20't6

1 . Prenos sredstev iz lela 2015
2. Sredstva za 6istilno akcijo 2016
3. Sredstva za starejSe ob6ane za leto 2016

4.198,10 EUR
100,00 EUR
273,00 EUR

4. Sredstva za funkcionalno avnost 2016

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja lvanci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Darilni paketi za starejse obdane za leto 2015
3. Pogostitev starejsih obdanov za leto 2015
4. Stroski 6istilne akcije 2016

1.143 OO EUR

2.500,00 EUR

60,11EUR
218,30 EUR
131,78 EUR

SKUPAJ 5.714,10 EUR

5. Nadomestilo za o eno funkci o v KS za leto 2015

Saldo na dan 31 .1 2.2016

601 55 EUR

2.202,36 EUR

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran

SKUPAJ 3.511,74 EUR

IVANCI

aA

G
o
c/)

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBCINE M.TOPLICE
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KRAJEVNA SKUPNOST
IVANJSEVCI
Ivanj Sevci l2
9207 PROSENJAKOVCI
Davdna 5t.: 33155569

Datum: 28.02.2017

POSLOYNO POROCILO KZAKLJUCNEMU RACUNU 2016

Poslovanje Kraj evne skupnosti IvanjSevci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o raEunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost IvanjSevci je neposredni uporabnik obdinskega proraiuna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik kraj evne skupnosti
je predsednik sveta KS IvanjSevci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obiinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 289.50 EUR.

Sredstua, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
kraj evne skupnosti in za kritj e ramih stro5kov, kot je poraba elektridne energije
v va5ko-gasilskem domu, vzdrievaile pokopali5da in va5kega doma ter odvoz
nagrobnihsvedizpokopali5da. Krajevnaskupnostjevletu20l6izvedladistilno
akcijo, ob koncu leta pa organizirala tudi pogostitev starej Sih obdanov v naSem

naselju.

Predsednik sveta KS Ivanj5evci:
Koloman Kozic

? rvnu.rs
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KRA'EVNA SKUPNOST
IVANJ5EVCI
Ivanj5evci 12
9207 PROSENJAKOVCI

POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016

Radunovodsko porotilo Krajevne skupnosti IvanjSevci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proraiun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorofnih finandnih naloZb in posojil

2. izl<aze
- prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- radun finantnih terjatev in naloZb ter
- radun financiranja

3. pojasnila k izkazom.

Tofki 1 in 2 radunovodskega porodila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v tofki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila kizkazu finanfnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k rafunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem natrtu za
proradun, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

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



A/ BILANCA STAN'A

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost lvanj5evci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. AKivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znaSa
3.336,70 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredsUa ter
- kratkorodna sredswa in aKivne dasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Ivanj5evci na dan 31.12.2076 ne razpolaga z dolgorodnimi
sredstvi in sredstvi v upravljanju, temvei razpolaga samo z kratkoroinimi sredstvi v
vi5ini 3.336,70 EUR .

Med kratkoroina sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razvr5iena:
- denarna sredswa pri bankah na dan 31.12.2016 v visini 3.118,24 EUR

KratkoroEne terjaWe do kupcev na dan 31.12.2016 - Vzpostavljene so
kratkorotne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 125,00 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene, kot terjatve do obtanov s plafilom obveznosti
vzdrZevanja pokopaliSta.

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

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS IvanjSevci ima na dan 3L.12.2016 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
93,11 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune, ki
se nanaiajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna Obdine Moravske Toplice v vi5ini 661,46 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t,j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starej5ih obdanov ob koncu leta, sredstva za



3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost prese2ek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 2.456,78 EUR.

V skladu z zakonom o ratunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolotitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obtinskih prorafunov razvr5da tudi KS lvanj5evci, priznavajo v skladu z
radunovodskim natelom denarnega toka, to pa po dolofbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31,12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

Krajevna skupnost Ivanjievci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni viSini 289,50
EUR.

Glavni vir sredstev KS so drugi nedavdni prihodki, kot so prispevki obianov za
wdrZevanje pokopaliS6a.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v visini 705,68 EUR. Vse
odhodke je KS porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov eleKrifne energije, vzdrievanje vaSkega doma in pokopaliSda, odvoza
odpadkov iz pokopali5da ter drugih odhodkov.

C/ RACUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

oti5devalno akcijo in druga sredsila za tekoio obnovo, urejanje in wdrZevanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjaNeno stran bilance in se ti neplafani prihodki zmanj5ujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV



Dl tzKAz paeunn rrnlrinrn TERJATEv rN NnLois

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

E/ ZAKUUCEK:

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran
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Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

- KS Ivanj5evci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljutila s pozitivnim rezultatom- prese)kom
prihodkov nad odhodki v vi5ini 2.456,78 EU& ki se prena5a kot neporabljena
sredstva v naslednje obrafunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- Krajevna skupnost nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih
izpladil v zvezi s stroSki dela.
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OBEINA
i,ORAVSKE TOPLICE
Kranj6eva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 10.02.2017

REALIZAGIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| |VANJSEVC| OD 01.01.2015 DO 31.12.2016

PRIHODKI
. Prenos presezka iz lela 2015
. Okrajna volilna komisija - vradilo stroskov volitev

1

2
J

2.872,96 EUR
52,00 EUR

237,50 EUR. VzdrZevan ko ali56a
SKUPAJ

ODHODKI
1. Elektridna energija
2. Material za vzdrievanle pokopalisda
3. Razno blago za potrebe naselja
4. Odvoz nagrobnih sved
5. UJP proviziia

3.162,46 EUR

1 13,00 EUR
191,95 EUR
315,10 EUR

83,98 EUR
1,65 EUR

SKUPAJ 705,68 EUR

2.456,78 EUR

Poro6ilo pripravil:
Daniel Beltran

fx.,-

SALDO NA DAN 31.12.2016
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Datum: 10.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORACUNA
OBEINE i'ORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
MANJSEVC| OD Or.O1.2ol6 DO 3't.12.2016

PRI R UNA OBEINE M.TOPLICE
1. Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za 6istilno akcijo 2016
3. Sredstva za starejse obdane 2016
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

506,82 EUR
32,00 EUR
46,80 EUR

158,00 EUR
SKUPAJ

ODHODKI
1. Darilni paketi za starejSe obdane za leto 2015

743,62 EUR

49,88 EUR
32,28 EUR2. StroSki distilne akcije 2016

SALDO NA DAN 3'1.12.20'16

82,16 EUR

661,46 EUR

Porodilo pripravil
Danie Beltran
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
KranjEeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

SKUPAJ



KRAJEVNA SKUPNOST
IVANOVCI
Ivanovci 26a
9208 FOKOVCI
Davdna 5t.:68179995

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROCILO K ZAKLJUCNEMU RACUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Ivanovci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Ivanovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnostije predsednik sveta KS Ivanovci. Poslovanje vodi
po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porodilo, katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 912.00 EUR.

Krajevna skupnost Ivanovci je v letu 2016 vedino sredstev namenila za ureditev
izgradnje mrli5ke veZice in vzdrZevanje va5kega doma ter porabo elektridne
energije.

Sodelovali smo tudi na vaSkih igrah v Obdini M.Toplice, organizirali distilno
akcijo in ob koncu leta priredili pogostitev starej5ih obdanov .

Predsednik sv Ivanovci:
udvik ak
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KRAIEVNA SKUPNOST
TVANOVCI
Ivanovci 26a
9208 FOKOVCT

POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016

Rafunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Ivanovci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porotil za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finaninih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 ratunovodskega porodila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v totki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloib ter
- pojasnila k radunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raaunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raaunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proraEunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,

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



V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Ivanovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . AKivna stran bilance ( sredstua ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 zna5a
35.652,45 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredstva ter
- kratkorotna sredstva in aktivne tasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Ivanovci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorotnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v vi5ini 33.896,99 EUR ter kratkoroinimi sredstvi v viSini
1.755,46 EUR .

Med dolooro na sredsfua in sredstvi v uoravlianiu je vkljudena neodpisana vrednost
nepremidnin, med katero spada vaSki dom, zvonik in mrliSka veZica, ki jih ima
krajevna skupnost v svoji lasti v skupni vrednosti 33.896,99 EUR .

Med kratkoro6na sredstva in aktivne tasovne razmejitve pa so razvr5iena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 1.301,43 EUR

Kratkorodne terjawe do kupcev na dan 31.12.20t6 - Vzpostavljene so
kratkorotne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 57,85 EUR.

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik prorafuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in platilo bo 5ele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplafani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
upoSteva nadelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTT DOVIROV SREDSTEV

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

KS Ivanovci ima na dan 3L.12.2016 kratkoroinih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini
395,98 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete raiune,
ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroino obveznost do
proratuna ObEine M.Toplice v viSini 937,30 EUR, Obveznost je nastala iz naslova
namensko preletih sredstev iz prora6una (t.j. sredstva za funkcionalna dejavnost KS,

c

A/ BILANCA STANJA



sredstva za pogostitev starejsih obdanov ob koncu leta, sredstva za odisdevalno
akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in vzdrZevanje komunalnih
objeKov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplatani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
ratun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOTGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznostl izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 33.896,99 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 364,13 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNTKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloiitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obdinskih proratunov razvrSda tudi KS Ivanovci, priznavajo v skladu z
raiunovodskim natelom denarnega toka, to pa po doloibi 16. ilena Odredbe o
medenju in razflenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naEelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proraaunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Ivanovci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni vi5ini 912,00 EUR ,

Glavni vir sredstev KS so nedavtni prihodki, kot so prispevki obdanov za mrliSko
veZico in drugi nedavfni prihodki. Poleg nedavinih prihodkov je krajevna skupnost
realizirala transferne prihodke in sicer iz obfinskega proraiuna za pokrivanje stroskov
tekotega vzdrZevanja komunalnih objektov.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 1.262,12 EUR. Veiino
sredstev v letu 2016 je krajevna skupnost zagotavljala za pokrivanje tekodih
odhodkov in sicer za pokrivanje stroSkov elektritne energue in druge tekote
odhodke. Nekaj investicijskih odhodkov pa je KS porabila za ureditev izgradnje
mrli5ke veZice.



C/ RAEUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Rafun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINANENIH TER'ATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUUEEK:

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

- KS Ivanovci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljutil z pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 364,13 EUR

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stroiki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran
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OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
rvANovct

Dalum 07 .02.2017

PRIHODKI
Prenos prese2ka iz lela 2015
Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
Okrajna volilna komisUa - vradilo stroskov volitev
Prispevki obdanov za mrliSko ve2ico

1

2

3
4

714,25 EUR
800,00 EUR

52,00 EUR
60,OO EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Elektri6na energija - va5ki dom
2. Gradbeni material za mrli5ko ve2ico
3. Dobava gramoznega materiala
4. Stro5ki na vaSkih igrah
5. UJP in bandna provizija

1.626,25 EUR

487,95 EUR
292,92 EUR
134,60 EUR
341,00 EUR

5,65 EUR
SKUPAJ

Saldo na dan 3i-122016

Poro6ilo sestavil
aniel Beltran
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REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
v oBDoBJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1.262.12 EUR

364.'t3 EUR

1



OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
tvANovct

REALIZACIJA PRIHOOKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za ureditev VGD
3. Sredstva za distilno akcijo 2016
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016
5. Sredstva za starejSe ob6ane 2016

'1.097,43 EUR
250,79 EUR

90,OO EUR
590,00 EUR
1 10,04 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja lvanovci (vzdrzevanie in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Darilni paketi za starejSe obdane za leto 2015
3. Stroski 6istilne akcije 2016

2.138,26 EUR

800,00 EUR

95,57 EUR
54,60 EUR

250,79 EUR4.Zameryava WC Skoljk v VGD
SKUPAJ 1.200.96 EUR

937.30 EUR

Porodilo sestavil
niel Beltran
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Dalum. 07 .02.2017

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBCINE M.TOPLICE

Saldo na dan 31.12.2016



KRAJEVNA SKUPNOST
KANEEVCI
Kandevci 8/a
9206 KRIZEVCI
Davdna 5t.: 30848377

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJU.NEMU RAdUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Kandevci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Kandevci je neposredni uporabnik obdinskega proraiuna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Kandevci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem

nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,

katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 728.11 EUR.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije

v va5ko-gasilskem domu, nekaj sredstev pa smo namenili tudi izvedbi ramih
prireditev v naselju, kot so kresovanje in obdinski praznik. Kraj evna skupnost je
v letu 2016 postala tudi lastnik % vaSko gasilskega doma v naselju Kandevci,
izvedli smo distilno akcijo, ob koncu leta pa smo tudi pogostili starej5e obdane.

Predsednik sveta KS Kandevci:
Silvester Koltaj
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KRA'EVNA SKUPNOST
KANEEVCI
Kanievci 8/a
9206 KRIZEVCI

POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKAZOM
zA IETO 2016

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Kandevci kot drugega proratunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proraaun, proradunske uporabnike in druge osebejavnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finaninih naloZb in posojil

2. izlroze
- prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- rafun finanEnih terjatev in naloib ter
- ratun financiranja

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju rafunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raiunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem natrtu za
prorafun, proraiunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V.skladu z zako_nom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raduna
driavnega in obiinskega proratuna ter metodologije za pripravo porodila o doseienih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo :

3. pojasnila k izkazom.

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

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila kizkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k rafunu financiranja.



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Kantevci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredswa ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 zna5a
t4.712,45 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredstva ter
- kratkorotna sredstva in aktivne fasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Kantevci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorotnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v vi5ini 12.620,15 EUR ter kratkoroinimi sredstvi v vi5ini
2,092,30 EUR .

Med dolqorodna sredstva in sredstvi v uoravlianiu je vkljufena neodpisana vrednost
nepremiinin, med katere spada va5ko-gasilski dom, katerega t/z ima krajevna
skupnost v svoji lasti v vrednosti 12.620,15 EUR .

Med kratkorotna sredsila in aktivne tasovne razmejitve pa so razvrSEena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 1.967,17 EUR

- Kratkorodne terjaNe do kupcev na dan 31.12.2016 - kratkorodnih terjatev do
kupcev v drZavi nima

V okviru neplatanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraiuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in platilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplaiani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
uposteva naaelo denarnega toka.

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

KS Kandevci ima na dan 31.12.20L6 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v viiini
125,03 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januaqu 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna obtine Moravske Toplice v viSini 42L,77 EUR. obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredstva za lunkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejsih obtanov ob koncu leta, sredstva za
odiSdevalno akcijo in druga sredsfua za tekodo obnovo, urejanje in vzdrievanje
komunalnih objektov),

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV



3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 12.620,15 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 1.545,40 EUR.

Bl tzKAz PRTHODKOV IN ODHODKOV- DRUGTH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o raaunovodsUu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obfinskih proratunov razvrifa tudi KS Kandevci, priznavajo v skladu z
raEunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

1. Prihodki

KS KanEevci je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni viSini 728,11 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavdni prihodki in sicer sredsWa za izvedbo obdinskega
praznika.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 4U,11 EUR. Vse
odhodke je KS porabila za pokrivanje tekoeih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov elektridne energije ter drugih stroSkov, kot so stro5ki za razne prireditve
(kresovanje,obtinski praznik).

C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINAN.NIH TERJATEV IN NALOZB

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

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.



E/ ZAKUUEEK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:

- KS Kanfevci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v visini 1.545,40 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obraaunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran
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Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1 . Prenos preseZka iz leta 2015
2. Donaciia ob obdinskem prazniku - Kodila d.o.o

1.234,40 EUR
728,1 1 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Elektri6na energi.ja
2. Razno blago za kresovanje
3. Nabava majic in tisk za potrebe ob6inskega praznika
4. Notarske storitve
5, Provizija UJP

1.962,51 EUR

100,70 EUR
128,85 EUR
152,50 EUR
34,16 EUR

O,9O EUR
SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.2016

417,1't EUR

Porodilo sestavil
Daniel Beltran

KANCEVC o
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Stran 1

OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
KANEEVCI

r.545.40 EUR
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OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
KANCEVCI

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.0r.2016 DO 31.,l2.2016

PRIHOOKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za distilno akcijo 2016
3. Sredstva za starejse obdane 20'16

4. Sredstva za funkcionalno delavnost 20'16

279,00 EUR
52,00 EUR

109,20 EUR
41,10 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1. Stro6ki distilne akci e 2016

Saldo na dan 31.12.20'16

59,53 EUR
59,53 EUR

421,77 EUR

Poro6ilo sestavil:
niel Beltran

Stran 1

481.30 EUR

SKUPAJ

TANCEVCI

1



POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RAdUNU 2016

poslovanje Krajevne skupnosti Kmci je v letu 2016 potekalo v skladu z

Zakonom o raEunovodstv, in zukoronl o javnih financah ter Zakonom o lokalni

KRAJEVNA SKUPNOST
KRNCI
Krnci 20a
922l MARTJANCI
Davdna St.:26155834

Datum: 28.02.2017

V letu 2016je krajevna skupnost realizitalaprihodke v viSini 3.244.54 EUR.

Predsednik sveta KS Krnci:
Stefan HUL

samoupravl.
xrul.rnu skupnost Krnci je pravna oseba in je neposredni uporabnik obdinskega

proiuernu Oteine U.fopiice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne

.k rpnosti je predsednik sveta KS Kmci. Poslovanje vodi po samostojnem

finunene. .tudrtu, ki je sestavni del obiinskega proraduna in katerega sprejema

obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko

porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo'

v letu 2016 je krajevna skupnost znaten del sredstev namenila za sliko-

pleskarska dlla irrpotrosni material zaYGD, nekaj sredstev pa smo namenili

izvedbi ramih pririditev v naselju, kot so kresovanje in nodni pohod'

Ob kocu leta smo organizirali tudi obdaritev za starej 5e obdane, sodelovali na

va5kih igrah v Obdini M.Toplice in organizirali distilno akcijo'

a
o
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KRAIEVNA SKUPNOST
KRNCI
Krnci 20a
9221MARTJANCI

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016

Rafunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Krnci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavuanju letnih porotil za
proradun, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1, bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorofnih finan6nih naloZb in posojil

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

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raEunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega ratuna
drZavnega in obiinskega proratuna ter metodologue za pripravo porodila o doseZenih
clljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 radunovodskega porotila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne rafunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloib ter
- pojasnila k raEunu financiranja.



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Kr{evna skupnost Krnci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . AKivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znaSa
12.492,60 EUR.

1. SREDSTVA

V olo/ru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredsWa ter
- kratkorofna sredstva in aktivne fasovne razmejitve,

Krajevna skupnost Krnci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorofnimi sredsWi in
sredsUi v upravljanju v vi5ini 11.500,65 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v viSini
991,95 EUR.

Med dolgorotna sredstva in sredstvi v upravl'ianiu je vkljutena neodpisana vrednost
nepremifnin, med katero spada vaSki dom in mrli5ka veZica, ki jih ima krajevna
skupnost v svoji lasti v vrednosti 10.575,03 EUR ter neodpisana vrednost opreme ter
drobnega inventarja v vrednosti 925,62 EUR.

Med kratkorofna sredsWa in aKivne fasovne razmejitve pa so razvrSdena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 991,90 EUR
- Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31.12.2016 - kratkorodnih terjatev do

kupcev v drZavi nima
- V oladru neplaianih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih

neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plafilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
upo5teva nafelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Krnci ima na dan 3L.12.20t6 kratkorofnih obveznosti do dobaviteljev v viSini 0,05
EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune, ki se
nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorofno obveznost do
proraduna Obdine Moravske Toplice v viiini 342,22 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredsWa za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obdanov ob koncu leta, sredstva za



otiSdevalno akcijo in druga sredstva za tekofo obnovo, urejanje in wdrZevanje
komunalnih objektov).

3. LASTNI VIRI TN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 11.500,65 EUR ter
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 649,68 EUR.

skupnost
preseZek

Bl tzKAz PRIHODKOV rN ODHODKOV - DRUGTH UPORABNTKOV

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

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01,2016
do 31,12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Krnci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni visini 3.244,54 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavdni prihodki, kot je od5kodnina zavarovalnice za
poZar, ki je bil v va5kem domu. Poleg nedavdnih prihodkov je KS realizirala 5e nekaj
transfernih prihodkov in sicer iz obfinskega proratuna za pokrivanje stroSkov
tekofega vzdrievanja komunalnih objektov ter drugi nedavani prihodki za tekodo
porabo,

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v visini 3.399,83 EUR. V letu
2016 je krajevna skupnost zagotavljala pokrivanje tekoEih odhodkov in sicer za
wdrZevanje vaSkega doma ter organizaciji raznih prireditev v naselju.

C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Rafun financiranja prazen.



DI IZKAZ RA.UNA FINANENIH TER]ATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUUdEK:

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

- KS Krnci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in gospodarno
- koledarsko leto 2016 je zakljudil z pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov

nad odhodki v vi5ini 649,68 EUR
- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplaiil v zvezi s

stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran



OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
KRNCI

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V
KRAJEVNI SKUPNOSTI KRNCI V OBDOBJU OD 01.01.2016 DO 3I.I2.20{6

PRIHODKI
1. Okrajna volilna komisija - vradilo stroskov volitev
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Zavarovalnica Maribor-izpla6ilo odSkodnin
4. Prenos presezka iz lela 2015

52,00 EUR
200,00 EUR

2.992,54 EUR
804,97 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Stroski pri organizaciji prireditev (pijada,delikatesni izdelki)
2. Slikopleskarska dela in potrosni material za VGD
3. Stroski na vaskih igrah
4. UJP provizija in ban6lr qtroski

4.049,5't EUR

534,18 EUR
2.791,25 EUR

74,00 EUR
O,4O EUR

SKUPAJ

Stanje na dan 31.12.2016

3.399,83 EUR

649.68 EUR

Poroeilo pripravil

FS,( niel Beltran

1 o
KBNCI€



Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.01.20.t6 DO 31.12.2016

Prenos sredstev iz leta 2015
Sredstva za distilno akcijo 2016
Sredstva za starej5e obdane 2016
Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

,|

2
3
4

402,28 EUR
104,00 EUR
46,80 EUR

284,00 EUR
SKUPAJ

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Krnci (vzdrzevan.,e in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Stro5ki distilne akcije 2016

837,08 EUR

200,00 EUR

3. Darilni paketi za starej5e obdane 2016
200,85 EUR

94,01 EUR
SKUPAJ

342,22EUR

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran

Saldo na dan 3'l .'t 2.20'16

KANC\
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OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
KRNCI

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

494.85 EUR



KRAJEVNA SKUPNOST
LONiAROVCI
Londarovci 39a
9206 KRIZEVCI
Davdna 3t.:60032294

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROTILO K ZAKLJU'NEMU RAdUUU ZOTO

Poslovanje Kraj evne skupnosti Londarovci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Londarovci je neposredni uporabnik obdinskega proraiuna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Londarovci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obdinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kride raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije
v va5ko-gasilskem domu in mrli5ki veZici ter odvoz nagrobnih sved iz
pokopali5da. Krajevna skupnostje izvedla distilno akcijo, ob koncu leta pa
organiziralatudi pogostitev starej5ih obdanov v naSem naselju.

Predsednica sveta KS Londarovci:
a Koltai

1

AS

(:)
q

')
LON

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 2.081,00 EUR.



KRAIEVNA SKUPNOST
LONEAROVCI
Loniarovci 39a
9206 KRIZEVCI

PO'ASNIIA K RAEUNOVODSKIM IZKD;:OM
ZA LETO 20T6

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti LONCAROVO kot drugega proratunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proradun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 radunovodskega porofila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k ratunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju rafunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raaunovodstvu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nafinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

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

1, bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finantnih naloZb in posojil



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Londarovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znasa
4.817,50 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

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

Krajevna skupnost Londarovci na dan 31.12.2016 ne razpolaga z dolgorodnimi
sredstvi in sredstvi v upravljanju, temved razpolaga samo z kratkorodnimi sredsfui v
viSini 4.817,50 EUR .

Med kratkorotna sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razvrStena:
- denarna sredstua pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 4.481,08 EUR

Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 3L.12.20t6 - Vzpostavljene so
kratkorofne terjatve do kupcev v drZavi v vi5ini 177,00 EUR. Terjafue do
kupcev so \rzpostavljene, kot terjatve do obfanov s platilom obveznosti
wdrievanja pokopaliSta.

V okviru neplatanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo 5ele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplaiani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
uposteva naielo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Londarovci ima na dan 3L.L2.2016 kratkoroinih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini
159,12 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna Obtine M.Toplice v vi5ini 7.370,7I EUR. Obveznost je nastala iz naslova
namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j. sredstva za funkcionalna dejavnost KS,
sredstva za pogostitev starej5ih obdanov ob koncu leta, sredstva za otisdevalno



akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in vzdrievanje komunalnih
objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjaWeno stran bilance in se ti neplafani prihodki zmanj5ujejo z nakazilom na
raiun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNT VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost preseZek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 3.110,37 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloiitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proraaunov razvrSda tudi KS Londarovci, priznavajo v skladu z
radunovodskim natelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naaelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Lontarovci je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni viSini 2.081,00 EUR.
Vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obfinskega proraauna za pokrivanje
stroSkov tekodega vzdrZevanja komunalnih objektov. Poleg transfernih prihodkov je
KS realizirala tudi nedavfne prihodke, kot so prispevki obianov za vzdrLevanje
pokopali5da.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 448,03 EUR. Vse
odhodke je KS porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za pokrivanje
stroSkov elektrifne energue in odvoza odpadkov.

C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.



DI IZKAZ RAEUNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUUCEK:

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

- KS Lontarovci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v viSini 3.110,37 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 20t7

Pripravil :

Daniel Beltran

JLouiaff o0vc
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OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
LONCAROVCI

Dalum: 07 .02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 01.0.t.2015 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1. Prenos preseZka iz leta 2015
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Okrajna volilna komisija - vradilo stroSkov volitev
4. VzdrZevanje pokopaliSda

1.477 ,40 EUR
1.500,00 EUR

52,00 EUR
529,00 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Elektridna energija
2. Odvoz smeti
3. Pladilo UJP provizije

3.558,40 EUR

197,88 EUR
248,15 EUR

2,OO EUR
SKUPAJ 448,03 EUR

3.11 7 EURSaldo na dan 31.12.2016

Porodilo sestavil:
iel Beltran
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OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
LONEAROVCI

Dalum. 07 .02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORACUNA OBCINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.01.2016 DO 31.r2.2016

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBCINE M.TOPLICE
Prenos sredstev iz leta 2015
Sredstva za distilno akcijo 2016
Sredstva za starejse obdane 2016

1

2
J
4

2 562,28 EUR
54,00 EUR
93,60 EUR

306,00 EURSredstva za funkcionalno de avnost 2016
SKUPAJ

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Londarovci (vzdrZevanje in urejanle
komunalnih objektov v naselju)

2. Pogostitev starej5ih obdanov 2015

3.015.88 EUR

'L500,00 EUR

93,60 EUR
3. Stroski distilne akci e 2016
SKUPAJ

f,l 57 EUR
1.64s,17 EUR

1.370,71 EUR

Porodilo sestavil
el Beltran

1
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(a

Stran 1

Saldo na dan 31.12.2016



KRAJE\TNA SKUPNOST
MARTJANCI
Martjanci 19

922I MARTJANCI
Davdna 3t.:21442983

Datum: 28.02.2017

Poslovanje Kraj evne skupnosti Martjanci je v letu 201 6 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Martjanci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Martjanci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna
in katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi
samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realiziralaprihodke v vi5ini 18.230.14 EUR.

V letu 2016 je krajevna skupnost vedji del sredstev namenila za adaptacilo
strehe na va5kem domu. Nabavili smo tudi kurilno olje za potrebe va5kega

doma, nabavili kandelabre z ludmi na pokopali5du ter uredili ograjo na
pokopali5du pred kontejnerjem z ureditvijo platoja.

Nekaj sredstev pa smo porabili tudi zavzdrLevanje drugih komunalnih objektov
v naselju. Ob koncu leta smo organizirali pogostitev starej5ih obdanov in krili
stro5ke sodelovanja na vaSkih igrah.

Za funkcioniranje krajevne skupnosti smo krili stro5ke elektridne energije,
porabo vode, kanal5dine in vzdrZevanje vodovoda .

Predsednik sveta KS Martjanci:
tjan Gomjec
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POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJU.NEMU RAdUNU 2016



KRA'EVNA SKUPNOST
MARTJANCI
Marqianci 19
9221MARTJANCI

POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKA;ZOM
ZA LETO 2016

Radunovodsko porofilo Krajevne skupnosti MARTIANCI kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porotil za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroenih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finandnih naloZb in posojil

2. izkaze
- prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- raEun finan6nih terl'atev in naloZb ter
- raEun financiranja

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 ratunovodskega porodila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k radunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju ratunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raiunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nairtu za
proradun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raduna
drzavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseienih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. ilenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:



V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Matjanci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredsfua ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znas-a
t52.217,77 EUR.

A/ BILANCA STANJA

1. SREDSWA

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredsWa ter
- kratkorotna sredstva in aKivne iasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Matjanci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorotnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v viSini 123.426,66 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v vi5ini
28.791,11 EUR.

Med dolgorotna sredstva in sredstvi v upravlianju je vkljudena vrednost zemljisd v
lasti KS v viSini 42.002,87 EUR ter neodpisana vrednost nepremidnin , med katere
spadajo: vaSki dom, mrli5ka veZica, avtobusna dakalnica, uliine razsvefljave in drugi
objekti, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 80.023,69 EUR ter
neodpisana vrednost opreme v vrednosti 1.400,10 EUR.

Med kratkorotna sredstva in aktivne tasovne razmejiWe pa so razvrSiena:- denarna sredsWa pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 9.477,34 EUR- Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 3l.12.2016 - Vzpostavljene so
kratkorofne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 15.390,70 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene kot terjafue do obdanov s platilom obveznosti
vzdrZevanja komunalnih objektov v KS kot so vaSki vodovodi-poraba vode , ter
zaradunana in nepladana najemnina za poslovne prostore oddane v najem v
va5kem domu za potrebe trgovine oziroma lokala. Opravili pa so se tudi odpisi
in uskladitve starih zapadlih terjatev v vrednosti 1.518,51 EUR. To so terjatve
za vodarino do obdanov, ki nimajo pravne osnove za sodno izterjavo oz. bi
stroSki izterjave predstavljali vetjo breme za KS, kot je sama terjatev, zato so
navedene terjatve odpisane v breme neplaianih prihodkov.

- V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplaiane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplaiani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
upo5teva natelo denarnega toka.



KS Matjanci ima na dan 31.12.2076 kratkorofnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
3.922,01 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorotno obveznost do
proraduna Obiine Moravske Toplice v viSini 1.409,11 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraiuna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starej5ih obtanov ob koncu leta, sredstva za
ofiSdevalno akcfio in druga sredstva za tekoto obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objeKov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplatani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
ratun oziroma z denarnim tokom.

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5lni 723.426,66 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 8.068,23 EUR.

Bl tzKAz pRrHoDKov rN oDHoDKoV - DRUGIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01,01.2016
do 31,12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Maruanci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni viSini 18.230,14 EUR .

Glavni vir sredstev KS so 5e zmeraj nedavdni prihodki, kot je vodarina in prihodki od
najemnin ter transferni prihodki iz obtinskega proratuna za pokrivanje stro5kov
tekoEega vzdrZevanja komunalnih objektov.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 13.186,81 EUR. Veiino
odhodkov je KS Matjanci zagotavljala za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za

3. LASTNI VIRT IN DOTGOROENE OBVEZNOSTI

V skladu z zakonom o raiunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proradunov razvr5ia tudi KS Matjanci, priznavajo v skladu z
radunovodskim nafelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. dlena Odredbe o
merjenju in razflenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razflenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naaelom denarnega toka.



vzdrZevanje vasko-gasilskega doma, pokrivanje stro5kov elektriine energije, porabo
vode, kurilno olje in druge tekoie odhodke, nekaj odhodkov pa je porabila za nakup
opreme in osnovnih sredstev.

C/ RAEUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI TZKAZ RA.UNA FINANENIH TER'ATEV IN NALOZB
Prav tako kot rafun financiranja tudi izkaz finaninih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vradil.

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

- KS Matjanci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljuiil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 8.068,23 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran



KRAJEVNA SKUPNOST MARTJANCI

Dalum: 12.01.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OO 01.01.2016 00 31.12.2016

PRIHODKI
1. Prihodki od najemnine
2. Poraba vode
3. KanalSdina
4. Kurilno olje (Zdravstveni dom in Rosa)
5. Zavarcv alnica Sava-izpl. odSkodnine
6. Prihodki od nadomestila za slu2nost-sondna elektrarna SRC Martjanci
7. Prispevki za mrli5ko veZico - namesto cvetja
8. lzgradnja streSne kritine na VGD (Berden)

9. NK e arda-pl.elektri6ne energije
'l0.Geoenergetika - popravilo ludi na kandelabrih
1 1 .Okrajna volilna komisija - vradilo stroSkov volitev
12.Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

7.016,20
940,19
206,96

1.962,30
1.145,03
'1.5'11,55

1.480,00
951,00
831,93
132,98
52,00

2.000,00

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

SKUPAJ
PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2O15

18.230,14 EUR
3.O24 90 EUR

SKUPAJ PRIHODKI

ODHODKI
1. Monta2a novoletnih ludi po vasi 2015
2. Elektridna energija
3. Poraba vode
4. StroSki telefonskih storitev - TELEKOM
5. Placilo bandne provizije in storitev UJP
6. Kanal56ina
7. Kurilno olje
8. Sodna taksa - Rosa,Martjanci
L Kandelabri z ludmi na pokopaliSdu

l0.Zamenjava kljudavnic v VGD in drugi stro5ki
'l l.Zamenjava vhodnih vrat in stekla v oknu za VGD zaradi po5kodbe-vlom
12.Razno blago za dan Zena
l3.Stroiki na vaikih igrah in nakup majic
14.Ograja na pokopali5du pred kontejnerjem in ureditev platoja
1 5.PisarniSki material
16.Ci36enje in servis kurilnih naprav
17.Darila za obdaritev otrok-Miklav2evanje 2016
18.RW prispevek

21.255,04 EUR

97,60
3.077,92

317,84
139,29

16,19
749,86

2 360,98
44,00

2.223,94
344,99

1.145,03
199,86
477.88

1.621,09
168,12
47.58

105,21
49,43

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

SKUPAJ {3.186,81 EUR

8.068.23 EUR

Porodilo sestavil:
Dafil Beltran
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SALDO NA DAN 31.12 2016

Stran 1



OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
MARTJANCI

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORACUNA 086INE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.0't.2016 DO 3r.r2.2016

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE
't . Sredstva za 6istilno akcijo 2016
2. Sredstva za adaptacijo strehe na VGD
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016
4. Prenos sredstev iz leta 2015

7O,OO EUR
9.984,70 EUR
2.516,00 EUR
2.648 25 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Pogostitev starej5ih ob6anov za leto 2015
2. Stroski distilne akcue 2016
3. Nadomestilo za opravljeno funkcijo za leto 2015
4. Adaptacija strehe na vaskem domu
5. Pogostitev dlanov sveta KS
6. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Martjanci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naseliu)

15.218,95 EUR

698,20 EUR
150,02 EUR
827,12 EUR

9.984,70 EUR
149,80 EUR

2.000,00 EUR

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016

13.809,84 EUR

r.409,11 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran
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Dalum: 12.01.2O17



KRAJEVNA SKUPNOST
MLAJTINCI-LUKA.EVCI
Mlajtinci 35
9226 MORAVSKE TOPLICE
Davina 5t.: 18870023

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RNTUNU ZOTO

Poslovanje Krajevne skupnosti Mlajtinci-Lukadevci je v letu 2016 potekalo v
skladu z Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom
o lokalni samoupravi.
Krajevna skupnost Mlajtinci-Lukadevci je neposredni uporabnik obdinskega
proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne
skupnosti je predsednik sveta KS Mlajtinci-Lukadevci. Poslovanje vodi po
samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 20l6je krajevna skupnost realiziralaprihodke v vi5ini 2.984 96 EUR.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
kajevne skupnosti in za kritje raznih stro5kov, kotje poraba vode in poraba
elektridne energije. V letu 201 6 smo uredili nadstreSek pri kapeli v Lukadevcih,
udeleZili smo se vaSkih iger, ob koncu leta pa smo tudi pogostili starejSe
obdane.

Predsednik sveta KQ lr{lajtinci-Lukadevci :

Branko Vbgrlniii
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KRAIEVNA SKUPNOST
MLA'TINCI-LUKAEEVCI
Mlajtinci 35
9226 MORAVSKETOPLICE

POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Mlajtinci-Lukafevci kot drugega
proratunskega uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih
porodil za proratun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in
obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgoroinih finandnih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 rafunovodskega porofila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v totki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k raiunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raEunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodsWu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem natrtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega raduna
driavnega in obiinskega proratuna ter metodologije za pripravo porodila o doseienih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraiuna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo :



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Mlajtinci-Lukadevci izkazuje
podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance
( sredstva ) je uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan
3L.L2.20L6 znaSa 8.224,01 EUR.

1, SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredstva ter
- kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejiWe.

Krajevna skupnost Mlajtinci-Lukadevci na dan
dolgorotnimi sredstvi in sredsUi v upravljanju,
kratkoroinimi sredstvi v viSini 8.224,01 EUR .

31.12.2016 ne razpolaga z
temved razpolaga samo z

Med kratkorotna sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razvr5tena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 7.285,44 EUR

Kratkorotne terjatve do kupcev na dan 31.12.2016 - Vzpostavljene so
kratkorodne terjaUe do kupcev v drZavi v viSini 418,04 EUR. Tedatve do
kupcev so vzpostavljene, kot terjatve do obdanov s plaiilom obveznosti za
wdrZevanje vodovoda-poraba vode.

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proratuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
uposteva nadelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
- kratkorodne obveznosti in pasivne tasovne razmejifue ter- lastne vire in dolgorofne obveznosti

KS Mlajtinci-Lukafevci ima na dan 31.12.2016 kratkorodnih obveznosti do
dobaviteljev v viSini 519,78 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti
za prejete ratune, ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v
mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna obdine M.Toplice v visini l.s47,Bl EUR. obveznost je nastala iz naslova
namensko prejetih sredstev iz.proraduna (t.j. sredstva za funkcionalna dejavnost KS,
sredstva za pogostitev starejsih obianov ob koncu leta, sredstva za oiiitevalno



akcuo in druga sredstva za tekoto obnovo, urejanje in vzddevanje komunalnih
objeKov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplaiani prihodki zmanj5ujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost preseiek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 5.737,63 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV tN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proraaunov razvrSia tudi KS Mlajtinci-Lukadevci, priznavajo v
skladu z raaunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. tlena
Odredbe o merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razElenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naaelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proratunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Mlajtinci-LukaEevci je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni viSini 2.984,96 EUR
Glavni vir sredstev KS so nedavdni prihodki, kot so prispevki obdanov za vzdrievanje
vodovoda in porabo vode ter drugi nedavdni prihodki. Poleg nedavtnih prihodkov je
krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in sicer iz obdinskega proraauna za
pokrivanje stroSkov tekodega wd rieva nja komu na I n i h objeKov.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 3.372,11 EUR. Vedino
odhodkov je KS porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov porabe vode in elektridne energije. Nekaj investicijskih odhodkov pa je KS
porabila za ureditev nadstreSka pri kapelici.

C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec RaEun financiranja prazen.



Dl tzKAz RACUNA FTNANcNTH TERJATEV rN NALOZB

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

E/ ZAKLIUEEK:

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

- KS Mlajtinci-Lukatevci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno
in gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 5.737,63 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplaiil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

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

Datum: 10.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V
KRAJEVNT SKUPNOSTT MLAJTTNCT-LUKACeVCt OO Ot.Ot.20t6 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1 . Prenos preseZka iz lela 2015
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Sredstva iz proraduna obdine M.T. za ureditev kapelice Lukadevci
4. Prispevki obdanov za vodarino
5. Okraina volilna komisija - vradilo stro5kov volitev

6124,78
1.500,00
1.000,00

432,96
52,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1. Elektridna energr.la

2. Stro5ki za vaSke igre
3. Vzdr2evanje kurilnrh naprav
4. Poaba vode in kanalSiina
5. Stroski izleta (delikatesni izdelki in pijada)

6. Ureditev nadstreska pri kapeli Lukadevci
7. Bandni stro5ki in UJP provizija

9.109,74 EUR

1.713,11EUR
290,00 EUR
47,58 EUR
86,09 EUR

229,82EUR
1.000,00 EUR

5,51 EUR
SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016

3.372,11 EUR

5.737,63 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran
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Datum: 10.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBEINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
MLAJT|NCt - LUKAaEVCT OD Or.Or.2o16 DO 31.12.2016

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBCINE M.TOPLICE
1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za obnovo kapelice Lukadevci
3. Sredstva za distilno akcijo 2016
4. Sredstva za starej5e obdane 2016
5. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

2 412,36
2.491 ,88

114,00
241,80

1 179,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Mlajtinci in Lukadevci (vzdrZevanje in

urejanje komunalnih objektov v naselju)
2. Ureditev nadstreika pri kapelici Lukadevci
3. Pogostitev starejsih obdanov za lelo 2015
4. Stro5ki distilne akcrje 2016
5. Darilni paketi za starejse obdane za leto 2016
6. Pogostitev starejsih obdanov za leto 2016
7. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 2015

6.439,04 EUR

1.500,00 EUR

2.491,88
206,20
108,93

45,92
237,51
300,79

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ

SALDO NA DAN 3,I.12.2016

4.891,23 EUR

Porodilo pripravil
iel Beltran
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OBCINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranj6eva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

1.547,81 EUR
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KRA]EVNA SKUPNOST
MORAVSKE TOPLICE
Dolga ulica 63
9226 MORAVSKE TOPLICE
Davina 5t.:14910608

Datum: 28,02.2017

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKUU.NEMU RA.UNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Moravske Toplice je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o raaunovodsUu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi. K@evna skupnost Moravske Toplice je pravna oseba in je neposredni
uporabnik obdinskega proratuna ObEine M.Toplice. Odgovorna oseba oz,zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Moravske Toplice. Poslovanje
vodi po samostojnem finantnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proratuna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
ratunovodsko poroEilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala p rihodke v viSini 3.680,00 EUR.

V letu 2016 je krajevna skupnost znaten del sredstev namenila za zamenjavo oken v
gasilskem domu in organizaciji raznih prireditev (dan Zena, kresovanje, praznitni

december) ter porabi elektritne energue. Organizirali smo ekskuzijo-prevoz v Planico
in nabavili nekaj drobnega inventata. Nekaj sredstev pa smo namenili tudi HK

M.Toplice.

Ob kocu leta smo organizirali tudi pogostitev za starej5e obiane, sodelovali na

va5kih igrah v ObEini M.Toplice in organizirali distilno akcijo.

Predsednica sveta KS Moravske toplice:
Cvetka David ovgki

i trg \ \\)



KR,AIEVNA SKUPNOST
MORAVSKE TOPLICE
Dolga ulica 63
9226 MORAVSKE TOPLICE

POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKAZ:OM
ZA LETO 2016

Ratunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Moravske Toplice kot drugega
proratunskega uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih
porodil za proratun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in
obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finantnih naloib in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 radunovodskega porofila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k radunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in meq'enju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proraEun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenlh
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raduna
drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologue za pripravo porotila o doseienih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. tlenom
Zakona o raf unovodstvu pojasnjujemo :



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Moravske Toplice izkazuje
podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . Aktivna stran bilance
(sredstva) je uravnoteZena s pasivno stranjo (obveznosti do virov) in na dan
31.r2.20L6 znasa 31.063,41 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorofna sredstva ter
- kratkorofna sredsWa in aKivne tasovne razmejitve.

Koevna skupnost Moravske Toplice na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorofnimi
sredstvi in sredstvi v upravljanju v vi5ini 27.348,95 EUR ter kratkorotnimi sredstvi v
vi5ini 3.714,46 EUR .

Med dolqorodna sredstva in sredstvi v uDravlianiu je vkljudena neodpisana vrednost
nepremifnin , med katere spadajo: vaski dom, mrli5ka veZica, postajali5te in drugi
objeKi, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 21.L06,43 EUR ter
neodpisana vrednost opreme ter drobnega inventarja v vrednosti 6.242,52 EUR.

Med kratkorodna sredstva in aktivne tasovne razmejitve pa so razvrsdena:
- denarna sredsUa pri bankah na dan 31,12.2016 v viSini 3.093,36 EUR

Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31.12.2016 - krajevna skupnost na
dan 31.12.2016 nima vea kratkorodnih terjatev do kupcev

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

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
- kratkorodne obveznosti in pasivne tasovne razmejiwe ter
- lastne vire in dolgorofne obveznosti

KS M.Toplice ima na dan 3L.12.20t0 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v viSlni
619,89 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroEno obveznost do
proratuna Obdine Moravske Toplice v viSini 1.298,57 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prgetih sredstev iz proraduna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredsfua za pogostitev starej5ih obtanov ob koncu leta, sredsWa za



oiiSdevalno akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in wdrZevanje
komunalnih objektov).

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTT

V okviru lastnih virov in dolgoroinih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 27.348,95 EUR ter preseiek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini t.794,79 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV TN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o raiunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloiifvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obdinskih proraiunov razvr5da tudi KS Moravske Toplice, priznavajo v
skladu z raeunovodskim naielom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. ilena
Odredbe o merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nafelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Moravske Toplice je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni vi5ini 3.680,00 EUR .

Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz ob6inskega proraduna za
pokrivanje stroskov tekofega wdrZevanja komunalnih objektov ter drugi nedavdni
prihodki za tekoto porabo.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 4.316,71 EUR. V letu
2016 je krajevna skupnost zagotavljala pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za
vzdrZevanje komunalnih objeKov, odvoza odpadkov in druge tekoie odhodke, nekaj
sredstev pa je porabila za tekofe transfere neprofitnim organizacuam in nabavi
drobnega inventarja.

C/ RAEUN FINANCIRANJA

KS sev koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.



Dl rzKAz miunl rrnarirrx TERJATEv rN NaLoZs

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

E/ ZAKUU.EK:

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran

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

- KS M.Toplice je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljutil z pozitivnim rezultatom - preseikom
prihodkov nad odhodki v viiini 1.794,79 EU& ki se prenasa kot neporabljena
sredsfua v naslednje obraEunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplafil v zuezi s
stroiki dela.



OBEINA M.TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
MORAVSKE TOPLICE

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
v oBDoBJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
'l . Prenos preseika iz leta 2015
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Obdina M.Toplice-sredstva za najlepse urejeno naselje v obdini
4. Prispevki od prireditev
5. Prispevki obdanov za mrli5ko veZico

2.431,50 EUR
2.500,00 EUR

500,00 EUR
160,00 EUR
520,00 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Odvoz odpadkov
2. lnternet
3. Stro5ki pri organizaciji prireditev
4. Pogostitev ob dnevu Zena
5. Ekskurzija-prevoz v Planico
6. Poraba vode
7. Dotac|a HK M.Toplice
8. Kovinsko velikonodno .jajca-okras
9. Stroiki za vaSke igre
10. Razni potro5ni material
11.Drobni inventar za mrlisko vezico (hladilnik, kuhalnik,londek 2x)
1 2.Potopisno predavanje
l3.Proviziia UJP in bandni stro5ki

6.1r1,50 EUR

76,02
442,66
401,72
537,11
840,00
226,22
300,00
386,01
533,72
236,71
217,26
100,00

19,28

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

SKUPAJ 4.316,71 EUR

Porodilo sestavil:
niel Beltran

Saldo na dan 31.12.2016 1.794.79 EUR

1L-*-



Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 0r.0r.2016 DO 31.12.2016

PRIH DKI IZ PRORACUNA OBEIN TOPLICE
1. Sredstva za el.energijo v vaikem domu
2. Sredstva za distilno akcijo 2016
3. Sredstva za zamenjavo oken v gasilskem domu
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016
5. Sredstva za starejie obdane za leto 2016
6. Prenos sredstev iz lela 2015

1.024,86
82,00

3.200,00
3.398,00

878,45

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR2.398

SKUPAJ

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja M.Toplice (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Pogostitev starejiih obdanov - leto 2015
3. Elektridna energija - va5ki dom
4. Zamenjava oken v gasilskem domu
5. Pogostitev starejSih obdanov - leto 2016
6. Nadomestila za opravljeno funkcijo v KS za leto 2015

2.500,00 EUR

1.002,11EUR
1.247,19 EUR
3.200,00 EUR

878,45 EUR
855,72 EUR

SKUPAJ

1.298.57 EUR

Porodilo sestavil
aniel Beltran

OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
TUORAVSKE TOPLICE

10.982.04 EUR

Saldo na dan 31 .12.2016

9.683.47 EUR

I



Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROCILO KZAKLJUCNEMU RACUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Motvarjevci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Motvarjevci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Motvarjevci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna
in katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi

samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2016 je kraj evna skupnost realizirala prihodke v viSini 1.008,75 EUR.

Najved sredstev je bilo namenjenih za ogrevanje va5kega doma in porabo
elektridne energije. Nekaj sredstev pa smo namenili tudi za tekode vzdrLevarye
drugih komunalnih objektov, stro5ke intemeta, odvoza odpadkov, pogostili smo

starej 5e obdane in izvedli distilno akcijo.

Preds icy'sveta KS Motvarjevci :

T/*A*

KRAJE\,TNA SKUPNOST
MOTVAzuEVCI
Motvarj evci 58
9207 PROSENJAKOVCI
Davdna 5t.:33538921



Radunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Motvafievci kot drugega proratunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porofil za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebejavnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorotnih finandnih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 radunovodskega porotila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v to6ki 3 pa pojasnjujemo posamezne raiunovodske postavke v obeh izkazih, Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k rafunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raiunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proratun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raduna
drZavnega in obdinskega proratuna ter metodologue za pripravo porodila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. flenom
Zakona o rafunovodstvu pojasnjujemo:

KRA'EVNA SKUPNOST
MOWARJEVCI
MoWarjevci
9207 PROSENJAKOVCI

PO'ASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKA:ZOM
ZA LETO 2016



A/ BILANCA STANIA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Mowarjevci izkazuje podatke
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. AKivna stran bilance ( sredsWa )
je uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.72.2076
zna5a 19.153,91 EUR.

1. SREDSWA
V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredstva ter
- kratkorodna sredstva in aktivne tasovne razmejiWe.

Krajevna skupnost Motvarjevci na dan 31,12,2016 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi
in sredstvi v upravljanju v vi5ini 15.311,11 EUR ter kratkorotnimi sredstvi v vi5ini
3.842,80 EUR .

Med dolqorodna sredstva in sredstvi v upravlianiu je vkljutena neodpisana vrednost
nepremidnin , med katere spada vaiki dom in mrliSka veZica, ki jo ima krajevna
skupnost v svoji lasti v vrednosti 14.074,31 EUR, ter neodpisana vrednost opreme ter
drobnega inventarja v vrednosti 1.236,80 EUR.

Med kratkorotna sredstva in aktivne fasovne razmejiWe pa so razvr5fena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 1.284,59 EUR

Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 3I.12.2076 - Vzpostavljene so
kratkorodne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 18,72 EUR in kratkoroEne
terjatve do neposrednih uporabnikov v drZavi-obdina Moravske Toplice v viSini
1.020,20 EUR

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

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Motvarjevci ima na dan 31.12.2016 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v
vi5ini 1.518,54 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete
radune, ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu
januarju 2017. Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroino
obveznost do proratuna obfine Moravske Toplice v vi5ini 436,53 EUR. obveznost je



nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz prorafuna (t.j. sredstva za

funkcionalna dejavnost KS, sredswa za pogostitev starejsih obtanov ob koncu leta,
sredstva za odiSievalno akcijo in druga sredsWa za tekodo obnovo, urejanje in
vzdrZevanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani
na terjaUeno stran bilance in se ti neplaiani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na

raaun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTT

V okviru lastnih virov in dolgoroinih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 15.311,11 EUR ter prese)ek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 848,06 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o raEunovodsWu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolofitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obtinskih proradunov razvr5ta tudi KS Motvarjevci, priznavajo v skladu
z raiunovodskim natelom denarnega toka, to pa po doloabi 16. dlena Odredbe o
merjenju in razflenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nafelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Motvarjevci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni viSini 1.008,75 EUR .

Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proratuna za
pokrivanje stroSkov tekodega vzdrZevanja komunalnih objektov in drugi nedavfni
prihodki.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 400,84 EUR. Tudi v letu
2016 je krajevna skupnost zagotavljala sredstva za pokrivanje tekotih odhodkov .



C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplaiil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI TZ:KAZ RA.UNA FINAN.NIH TERJATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUUEEK;

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

- KS Motvarjevci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je KS zakljudila z pozitivnim rezultatom- preseZkom
prihodkov nad odhodki v vi5ini 848,06 EUR, ki se prenaSa v naslednje
obradunsko obdobje .

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s

stroiki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran

I
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OBCINA i'ORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
MOWARJEVCI

Datum: 1 2.01 .2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI
MOTVARJEVCT ZA OBDOBJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
'1 . Prenos preseZka iz leta 2015
2. Reformatorska krSdanska cerkev-sofinanc. ureditve dovozne poti

3. Okrajna volilna komisija - vradilo stro5kov volitev
4. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

240,15 EUR
456,75 EUR

52,00 EUR
500,00 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Odvoz odpadkov
2. Razno blago za pogostitev ob postavljanju mlaja
3. StroSki prehrane za 6i56enje mladinskega doma
4. Poaba plina za ogrevanje
5. Poraba vode
6. Notarske storitve
7. Provizija UJP in bq!i!iq!E!!i

1.248,90 EUR

44,60 EUR
15,60 EUR
29,79 EUR

188,53 EUR
26,43 EUR
92,09 EUR

3,80 EUR
SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.2016

400,84 EUR

Poro6ilo sestavil.
Daniel Beltran

Stran 1

848,06 EUR

?----''



OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
MOWARJEVCI

Datum: 12.01 .2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za starejse obdane za leto 2015
3. Sredstva za distilno akcijo 2016
4. Sredstva za ogrevanje VGD - poraba plina
5. Sredstva za elektrie no energijo
6. Sredstva za stro5ke interneta
7. Sredstva za starejie ob6ane za leto 2016
8. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

564,74
179,40
60,00

455,30
670,29
299,50
163,80
788,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Pogostitev starejsih obdanov za lelo 2015
2. Stro5ki 6istilne akcije 2016
3. StroSki interneta
4. Elektri6na energija - mladinski dom in KUD
5. Poraba plina za ogrevanje
6. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Molvarjevci (vzdrievanje in urelanje
komunalnih objektov v naselju)

3.'t81.03 EUR

230,09
57,05

359,45
807,71
790,20
500,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ

Saldo na dan 3{.12.20{ 6

Poro6ilo sestavil
Daniel Beltran

K
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PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

2.744.50 EUR

436.53 EUR
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KRAJE\TNA SKUPNOST
NORSINCI
Nor5inci 3b
922I MARTJANCI
Davdna !r.:22453792

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RAEUNU 20T6

Poslovanje Krajevne skupnosti Nor5inci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Nor5inci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnostije predsednik sveta KS Nor5inci. Poslovanje vodi
po samostojnem finaninem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno

radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 1.428,24 EUR.

V letu 2016je krajevna skupnost znaten del sredstev namenila za stroSke

elektridne energije, odvoza odpadkov, porabo vode, stroike distilne akcije in
stroSke udeleZbe na va5kih igrah. Nekaj sredstev pa smo namenili PGD
Nor5inci, kot dotacijo. Kraj evna skupnost je v letu 2016 postala tudi lastnik %

vaSko-gasilskega doma v naselju Nor5inci, ob koncu leta pa smo pogostili tudi
starejSe obdane.

Predsednik sveta KS orslncl:
omai.Lo

1

NoBS\Ncl



KRA'EVNA SKUPNOST
NORSINCI
Nor5inci 3b
9221MARTIANCI

POJASNILA K RAiUNOVODSKIM TZKAZOM
zA IETO 2016

Raiunovodsko poroiilo Krajevne skupnosti Nor5inci kot drugega proradunskega

uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za

proradun, proratunske uporabnike in druge osebejavnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorofnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgoroEnih finandnih naloZb in posojil

2. izkaze
- prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- ratun finaninih terjatev in naloib ter
- raEun financiranja

3. pojasnila k izkazom.

ToEki 1 in 2 raiunovodskega porotila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k ratunu financiranja.

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

odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadftu za

proratun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naiinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega rafuna
driavnega in obtinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih

ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom

Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Norsinci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 zna5a
68.647,95 EUR.

1. SREDSTVA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredsWa ter
- kratkorodna sredstva in aKivne dasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Noriinci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorotnimi sredstvi in
sredsfui v upravljanju v viSini 67.423,06 EUR ter kratkorotnimi sredstvi v vi5ini
7,224,89 EUR,

Med dolqorotna sredstva in sredsfui v uoravlianiu je vkljutena vrednost zemljiSd v
lasti KS v viSini 56,00 EUR in neodpisana vrednost nepremianin, med katere spada
va5ki dom in mrliSka veZica, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti
60.834,35 EUR ter neodpisana vrednost opreme v vrednosti 532,71 EUR.

Med kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejifue pa so razvrSdena:
- denarna sredsWa pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 4.890,03 EUR

Kratkorodne terjafue do kupcev na dan 31.12.2016 - Vzpostavljene so
kratkorodne terjaWe do kupcev v drZavi v vi5ini 1.712,65 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do obtanov s pladilom obveznosti
wdrZevanja komunalnih objektov v KS, kot je vodarina.

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik prorafuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile

obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroSki. Tu se

upoiteva naaelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
- kratkorodne obveznosti in pasivne iasovne razmejitve ter
- lastne vire in dolgoroine obveznosti

KS Nor5inci ima na dan 3t.12.2016 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v viSini

621,81 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,
ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.

Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do



proratuna Obdine Moravske Toplice v vi5ini 1.617,51 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starej5ih obfanov ob koncu leta, sredstva za
oti5tevalno akcuo in druga sredstva za tekofo obnovo, urejanje in wdrZevanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani
na terjafveno stran bilance in se ti neplafani prihodki zmanjSujejo z nakazilom na
raEun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI TN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 61.423,06 EUR ter preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 3.272,52EUR.

BIIZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o rafunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolodiwi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obtinskih proradunov razvr5da tudi KS Nor5inci, priznavajo v skladu z
ratunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. Elena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nafelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 3L.12.201.6 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 1.828,90 EUR. Vetino
odhodkov je KS Nor5inci porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za

vzdrievanje komunalnih objeKov, pokrivanje stro5kov elektridne energije, odvoza
odpadkov in druge tekode odhodke. Nekaj sredstev pa smo porabili za tekofe
transfere neprofitnim organizacijam.

KS Nor5inci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni viSini 1.428,24 EUR.

Glavni vir sredstev KS so 5e zmeraj nedavfni prihodki, kot so prispevki obdanov za
vodarino in mrli5ko veZico, ter transferni prihodki iz obdinskega proraduna za
pokriva nje stroSkov tekoiega vzdrZeva nja kom u na I n i h objektov



C/ RA6UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI IZKAZ NN.UNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUUEEK:

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

- KS Nor5inci je v letu 2076 z javnimi sredsili gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 3.272,52 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obrafunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran
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KRAJEVNA SKUPNOST
NORSTNCT

Datum: 01 .02.20'17

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 0'r.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1. Prispevki obdanov:

- za vodarino
- za mrli5ko veZico (namesto cvetja)

2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

308,24 EUR
120,00 EUR

1.000,00 EUR
3.673,18 EUR3. Prenos preseZka iz leta 2O15
5.101,42 EUR

SKUPAJ

SALDO TEKOEEGA LETA NA DAN 31.12,2016

1.828,90 EUR

3.272,52 EUR

POROEILO SESTAVIL:
DANIEL ELTRAN

I

Stran 1

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Elektri6na energija - vodovod
2. Notarske storitve
3. Odvoz odpadkov
4. Poraba vode
5. DotacUa PGD Norsinci
6. Stroski za vaske igre 2016
7. UJP proviziia

8. Pla6ilo bandne proviziie

526,76 EUR
40,26 EUR

144,22EUR
44,68 EUR

320,00 EUR
746,00 EUR

3,60 EUR
3,38 EUR

1
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OBCINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
NORSTNCT

Datum: 01 .02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1. Prenos sredstev iz lela 2015
2. Sredstva za elektridno energrjo-VcD
3. Sredstva za distilno akcijo 2016
4. Sredstva za starejse obdane 2016
5. Sredstva za funkcionalno de.iavnost 2016

1.509,97
1 .155,54

174,00
257.40

1.220,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Stro5ki distilne akcije 2016
2. Elektridna energija vaSko-gasilski dom
3. Pogostitev dlanov sveta KS 2016
4. Pogostitev starej5ih obdanov - leto 2015
5. Darilni paketi za starejie obdane - leto 2016
6. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja NorSinci (vzdrievanje in urejanje

4.316.91 EUR

226,78 EUR
812,44 EUR
160,31 EUR
438,47 EUR

61,40 EUR
1.000,00 EUR

komunalnih obiektov v nase lju)
SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.2O16

NOBS\NC\

't.6't7.51 EUR

Porodilo sestavil
Daniel Beltran
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PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

2.699,40 EUR
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KRAJE\,TNA SKUPNOST
PORDASINCI
Porda5inci l0
9207 PROSENJAKOVCI
Davdna 5t.: 88864251

POSLOVNO POROTILO K ZAKLJU'NEMU RAdUNU 2016

Poslovanje Kraj evne skupnosti Pordaiinci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Kraj evna skupnost Porda5inci je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS PordaSinci. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obiinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 20l6je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 1.552.00 EUR.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije
in poraba vode v vaSko-gasilskem domu ter odvoz nagrobnih sved iz
pokopali5da. Nabavili smo tudi razni material za urejanje komunalnih objektov.
Krajevna skupnostje izvedla tudi distilno akcijo, ob koncu leta pa smo

organizirali pogostitev starej5ih obdanov v na5em naselju.

Predsednik sveta KS Pordastncr:
Bojan Su5lekt6
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Datum: 28.02.2017



KRA'EVNA SKUPNOST
PORDAsINCT
Porda5inci 10
9207 PROSENJAKOVCI

POJASNITA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Porda5inci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proradun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorotnih finaninih naloZb in posojil

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 raiunovodskega porotila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toiki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila kizkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k ratunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodsWu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadftu za
proratun, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega ratuna
drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih

ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prorafuna in 21. dlenom

Zakona o rafunovodstvu pojasnjujemo:

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



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Porda5inci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znasa
6.222,62EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgoroina sredstva ter
- kratkorodna sredstva in aKivne dasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Porda5inci na dan 3L.12.2016 ne razpolaga z dolgorodnimi
sredstvi in sredstvi v upravljanju, temveE razpolaga samo z kratkorodnimi sredstvi v
vi5ini 6.222,62 EUR .

Med kratkorodna sredstva in aKivne Easovne razmejiUe pa so razvr5tena:- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 6.077,58 EUR

- Kratkorodne terjatue do kupcev na dan 31.12.2016 - kratkorodnih terjatev do
kupcev v drZavi nima

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplaEane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplatani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
uposteva nafelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Pordaiinci ima na dan 31,12.2016 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini
144,79 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete rafune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna Obdine Moravske Toplice v vi5ini 1.478,22 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz prorafuna (t.j. sredsWa za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obianov ob koncu leta, sredstva za

oii5tevalno akcfo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in wdrZevanje
komunalnih objektov).



3. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost preseZek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 4.599,36 EUR.

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolofitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obdinskih proratunov razvr5ta tudi KS Pordaiinci, priznavajo v skladu z
radunovodskim nafelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. dlena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razflenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Porda5inci je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni viSini 1.552,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so transfernl prihodki in sicer iz obtinskega proraduna za
pokrivanje stroikov tekodega vzdrZevanja komunalnih objektov.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 711,18 EUR. Veiino
odhodkov je KS porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za pokrivanje
stroikov porabe elektritne energije, odvoza odpadkov iz pokopaliSda, porabe vode in
drugih tekodih odhodkov. Nekaj sredstev pa smo porabili tudi za nakup drobnega
inventarja,

C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Rafun financiranja prazen.

Dl tzKAzRAaUNA FTNANaNTH TERJATEV rN NALOzB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finandnih teriatev in naloZb ne izkazuje

nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredswi in nima in ne daje

dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more

dobiti vradil.

Bl tzKAz PRTHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNTKOV



E/ ZAKUUEEK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prllog k bilancam je
moZno ugotoviti naslednje:

- KS PordaSinci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljufil s pozitivnim rezultatom- preseikom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 4.599,36 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplatil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017
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Pripravil :

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

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTI PORDASINCI OD 1.1.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1. Prenos preseZka iz lela 2015
2. Okrajna volilna komisija - vradilo stroSkov volitev
3. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

3.758,54 EUR
52,00 EUR

1.500,00 EUR
SKUPAJ

ODHODKI

5.3't0,54 EUR

1 . Elektridna energila
2. Odvoz nagrobnih svea
3. Razni potroini material za urejanje komunalnih objektov
4. Drobni inventar-samokolnica za potrebe vasi
5. Pladilo storitev UJP
6. Poraba vode VGD

222,43
90,44

312,55
34,91

1,60

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR49 1E

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016

711,18 EUR

4.599,36 EUR

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

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBCINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
poRDAsrNCr OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za starejSe obdane 2016
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2015

2 779,18 EUR
62,40 EUR

225,00 EUR
SKUPAJ

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Porda5inci (vzdr2evanje in ure1anje

komunalnih objektov v naselju)
2. Darilni paketi za starejSe obdane za leto 2015
3. Stroski distilne akcije 2016

3.066,58 EUR

1 500,00 EUR

60,49 EUR
27,87 EUR

SKUPAJ 1.588,36 EUR

1.478,22 EUR

Porodilo pripravil
aniel Beltran

SALDO NA DAN 31.12.2016
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PRIHODKI IZ PRORA.UNA OBCINE M.TOPLICE
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Datum: 28.02.2017

POSLOYIIO POROdILO K ZAKLJU.NEMU RAEUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Prosenjakovci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Prosenjakovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Prosenjakovci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, kije sestavni del obdinskega proraduna
in katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi

samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 5.272.48 EUR.

Sredstva, ki so na raiunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
kraj evne skupnosti in za kritje ramih stro5kov. Vedino sredstev smo namenili za

tekode vzdrZevanje, kjer smo krili stro5ke elektridne energije, stro5ke

vzdrLevatje pokopaliSda in odvoz odpadkov, porabe vode, stro5ke vaSkih iger,

izvedli distilno akcijo, pogostili pa smo tudi starej 5e obdane. Nabavili smo nekaj

drobnega inventarj a in sicer fotoaparat, ter novoletno ulidno razsvetljavo.

Predsednik sveta KS Prosenjakovci:
Ste Kovai

^$
fr=E

KRAJE\,INA SKUPNOST
PROSENJAKOVCI
Prosenjakovci 96
9207 PROSENJAKOVCI
Davdna 3t.:92397085
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KRAIEVNA SKUPNOST
PROSEN'AKOVCI
Prosenjakovci 95
9207 PROSENJAKOVCI

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Prosenjakovci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poroiil za
proraiun, proraEunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finantnih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 radunovodskega porotila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v toaki 3 pa pojasnjujemo posamezne rafunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k ratunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o raEunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
prorafun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljufnega raduna
drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseienih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. tlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Prosenjakovci izkazuje podatke
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva )
je uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 3t.72.2016
znaia 79.520 ,22 EUR.

1. SREDSTVA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredstva ter
- kratkorotna sredstva in aktivne tasovne razmejiile.

Kr{evna skupnost Prosenjakovci na dan 31.L2.2016 razpolaga z dolgorotnimi
sredstvi in sredstvi v upravljanju v viSini 73.544,18 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v
vi5ini 5.976,04 EUR.

Med dolqorotna sredstva in sredstvi v upravljaniu je vkljuiena vrednost zemlji5d v
lasti KS v viSini 13.850,39 EUR ter neodpisana vrednost nepremidnin, med katere
spadajo: va5ki domovi, mrliSke veZice in drugi objekti, ki jih ima krajevna skupnost v
svoji lasti v vrednosti 58.597,09 EUR, ter neodpisana vrednost opreme v vrednosti
1.096,70 EUR.

Med kratkorodna sredswa in aktivne dasovne razmejitve pa so razvridena:
- denarna sredsfua pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 2.132,54 EUR
- Kratkorodne terjaNe do kupcev na dan 3t.12.2076 - Vzpostavljene so

kratkorodne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 1.643,85 EUR. TerjaWe do
kupcev so \rzpostavljene kot terjatve do obdanov s plaEilom obveznosti
vzdrZevanja komunalnih objektov v KS kot so pokopali5da, ter zaradunana in
nepladana najemnina za poslovne prostore oddane v najem v va5kih domovih
za potrebe trgovin. Opravili pa so se tudi odpisi in uskladitve starih zapadlih
terjatev v skupni vrednosti 448,00 EUR. To so terjaWe za vzdrZevanje
pokopalista in drugih komunalnih objeKov, ki nimajo pravne osnove za sodno
izterjavo oz. bi stroSki izterjave predstavljali vedjo breme za KS, kot je sama
terjatev, zato so navedene terjatve odpisane v breme nepladanih prihodkov.

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

2. OBVEZNOSTI DOVTROV SREDSTEV

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



KS Prosenjakovci ima na dan 31.12.2016 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v
vlSini 2.198,50 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete
raiune, ki se nanaSajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu
januarju 2017. Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroino
obveznost do proraduna Obtine Moravske Toplice v viSini 934,54 EUR. Obveznost je
nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j. sredstva za
funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obtanov ob koncu leta,
sredstva za oti5devalno akcuo in druga sredstva za tekoio obnovo, urejanje in
vzdrievanje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaiane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplafani prihodki zmanjsujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI TN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 73.544,18 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 1.198,00 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV TN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o rafunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proradunov razvr5ta tudi KS Prosenjakovci, priznavajo v
skladu z radunovodskim nadelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. alena
Odredbe o merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razflenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01,01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Prosenjakovci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni vi5ini 5.272,48 EUR.

Glavni vir sredstev KS so 5e zmeraj nedavanl prihodki, kamor se razvrSdajo prihodki
od najemnin, prostovoljni prispevki za mrli5ko veZico in vzdrZevanje pokopali5ta.
Poleg nedavdnih prihodkov je krajevna skupnost realizirala transferne prihodke in
sicer iz obtinskega proraEuna za pokrivanje stro5kov tekotega wdr2evanja
komunalnih objektov.



2, Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 7.857,02 EUR. Vedino
odhodkov je krajevna skupnost zagotavljala za pokrivanje tekofih odhodkov in sicer
zavzdrZevanje vaiko-gasilskih domov, pokopaliSi, mrliSkih veZic, pokrivanje stroSkov
elektritne energije, odvoza odpadkov, porabo vode in druge tekoie odhodke. Nekaj
odhodkov pa je KS porabila za nakup opreme in drobnega inventarja.

C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINAN.NIH TERJATEV IN NALOZB

E/ ZAKUUCEK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:

- KS Prosenjakovci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljufil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 1.198,00 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

el Beltran
F

5
,rl

Prav tako kot rafun financiranja tudi izkaz finandnih terjatev in naloZb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorotnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vrafil.
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranj6eva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
v KRAJEVNT SKUPNOSTT PROSENJAKOVCT OD 1.1.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1 . Prispevki ob6anov za:

- vzdtzev anje pokopaliSda
- mrlisko vezico (namesto cvetja)

2. Okrajna volilna komisija - vradilo stroskov volitev
3. Prihodki od najemnine - Telekom
4. Prihodki Goridki raj - najemnina
5. Prihodki Trgovina Belec - najemnina
6. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
7. Prenos prese2ka iz lela 2015

1.240,OO
645,00

52,00
966,00
6'12,50
756,98

1.000,00
3.782,54

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ 9.055,02 EUR

2.405,73
650,28

1.660,34
357,65
683,41
146,40
223,00

83,99
117,00
199,01
346,36
639,00
328,16

16,69

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

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016 1.198,00 EUR

Porodilo pripravil
Daniel Beltrani,' st,c

irq

0n

akt0P
.ovci Zo

a^
!'

Stran 1

s€nl

ODHODKI
1 . Elektridna energija
2. Odvoz odpadkov
3. Ko5nja trave na pokopali5du
4. Stro$ki telefona
5. Poraba vode
6. Cisdenje kurilnih naprav
7. Stroiki za vaske igre
8. Razni material za potrebe vasi
9. Popravilo TV pretvornika
lO.Cisdenje zaves in potroini material za mrliSko veZico
1 l.Novoletna ulidna razsvetljava
l2.Fotoaparat NIKON
l3.Sofinanciranje stro5kov udeleibe na maratonu v Berlinu po pog.
l4.Pladilo storitev UJP in bandni stroski

7.857,02 EUR



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

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBEINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
PRoSENJAKOVCT OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

190,00 EUR
187,20 EUR
815,00 EUR

1.375,13 EUR

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Prosenjakovci (vzdrzevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Pogostitev starejsih obdanov za lelo 2015
3. Darilni paketi za starej5e obdane za leto 2015

2.567,33 EUR

1.000,00 EUR

234,00 EUR
290,72 EUR
108,07 EUR4. Stroski distilne akcije za leto 2016

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016

't.632,79 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

(/.)t

k2
,-, Proson

A
lalovci./
i.^o

!'

S4

Stran 1

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE
1. Sredstva za 6istilno akcijo 2016
2. Sredstva za starej5e obdane za leto 2016
3. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016
4. Prenos sredstev iz lela 2015

SKUPAJ

934,54 EUR



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

Datum: 10.02.2017

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE
1 . Sredstva za elektridno energijo
2. Prenos sredstev iz leta 2015

339,34 EUR
0 OO EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1. Elektridna energija

339,34 EUR

339,34 EUR
SKUPAJ

SALDO NA DAN 3,l.12.2016

339,34 EUR

O,OO EUR

Porodilo pripravil:
niel Beltran

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORACUNA
OBEINE IU.TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
PROSENJAKOVCI - naselje BERKOVCI OD 0{.0'1.2016 DO 31.12.2016

s 'b--r--
'l1 o

1



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

Datum: 10.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBCINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI PROSENJAKOVCI
nasetje SREDtsee oo ot.ot.zo16 Do 31.12.20'16

1 . Prenos sredstev iz lela 2Q15

2. Sredstva za elektridno energijo
O,OO EUR

288,28 EUR

ODHODKI
1. Elektri6na energija

288,28 EUR

288,28 EUR

SKUPAJ

F

P rossn\ako!or

288,28 EUR

O,OO EUR

Porodilo pripravil.
Daniel Beltran

vO

2;

?4

SALDO NA DAN 3I.12,2016

A
,{}

1

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

SKUPAJ

o

s



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

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU R,ITUXU ZO|O

Poslovanje Krajevne skupnosti Ratkovci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Ratkovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnostije predsednik sveta KS Ratkovci. poslovanje vodi
po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in
katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno
radunovodsko poroailo, katerega sestavni del je poslovno poroiilo.

V letu 20l6je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 500 OO EUR.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stroSkov, kot so stro5ki na vaSkih igrah in
drugih prireditvah. Kupili pa smo tudi telekomunikacijsko opremo in zemlji5de
za potrebe krajevne skupnosti, izvedli distilno akcijo ter ob koncu leta pogostili
starej 5e obdane v na5em naselju.

Predsednik svet KS Ratkovci:
IStt

rrl
Ralhovcl



KRAIEVNA SKUPNOST
RATKOVCI
Ratkovci 20la
9207 PROSENJAKOVCI

POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKAZOM
zA rETO 2016

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 radunovodskega poroiila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne rafunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k rafunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem natrtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
natinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega rafuna
drZavnega in obtinskega proratuna ter metodolog'rje za pripravo porodila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. dlenom
Zakona o radunovodsWu pojasnjujemo:

Radunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Ratkovci kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proradun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorofnih finantnih naloZb in posojil



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Ratkovci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 zna5a
31.746,13 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredstva ter
- kratkorodna sredstva in aktivne fasovne razmejiWe.

Krajevna skupnost Ratkovci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v vi5ini 29.780,00 EUR ter kratkorotnimi sredstvi v visini
1.966,13 EUR.

Med kratkorotna sredsfua in aktivne iasovne razmejitve pa so razvr5iena:
- denarna sredsNa pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 1.482,23 EUR
- Kratkorotne terjaWe do kupcev na dan 31.12.2016 - Vzpostavljene so

kratkorofne terjaWe do kupcev v drZavi v viSini 374,00 EUR. TerjaWe do
kupcev so wpostavljene kot te['atve do obtanov s plaEilom obveznosti
vzdrievanja komunalnih objektov v KS, kot so pokopaliSda.

V okviru neplafanih odhodkov so evidentirane neplaiane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraauna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaiilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroiki. Tu se
uposteva naaelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Ratkovci ima na dan 3L.L2.20L6 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v viiini
109,80 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nanasajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu'ianuaqu 2017.

Med dolqorodna sredstva in sredstvi v upravljaniu je vkljufena vrednost zemljiSi v
lasti KS v vi5ini 4.262,74 EUR ter neodpisana vrednost nepremidnin , med katere
spadajo: va5ki domovi, mrli5ke veZice, va5ki zvoniki, avtobusne takalnice in drugi
objekti, ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 25.374,16 EUR, ter
neodpisana vrednost opreme ter drobnega inventarja v vrednosti 143,10 EUR.



Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorotno obveznost do
proratuna Obfine Moravske Toplice v vi5ini 739,67 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejiih obfanov ob koncu leta, sredstva za
odiSdevalno akcijo in druga sredstva za tekoio obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplaiane prihodke- to so prihodki vezani
na terjafueno stran bilance in se ti neplatani prihodki zmanjiujejo z nakazilom na
rafun oziroma z denarnim tokom.

V okviru lastnih virov in dolgoroinih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 29.780,00 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 742,56 EUR .

BI IZKAZ PRIHODKOV tN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodsWu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolotitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proradunov razvr5da tudi KS Ratkovci, priznavajo v skladu z
raaunovodskim naeelom denarnega toka, to pa po dolotbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in razflenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razilenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naielom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.0i.2016
do 31,12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Ratkovci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni vi5ini 500,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proraduna za
pokrivanje stro5kov tekofega vzdrievanja komunalnih objeKov.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 1.105,38 EUR. Veiino
odhodkovje krajevna skupnost zagotavljala za pokrivanje investicijskih odhodkov in
sicer za nakup telekomunikacijske opreme. Nekaj sredstev pa je KS zagotavljala za
druge tekode odhodke.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROENE OBVEZNOSTI



C/ RAEUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINAN.NIH TERJATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKLTUCEK:

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

- KS Ratkovci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljudila s pozitivnim rezultatom- preseZkom
prihodkov nad odhodki v vi5ini 742,56 EUR, ki se prenaSa v naslednje
obradunsko obdobje

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s

stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran

1L^-.-----



OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
RATKOVCI

Dalum'. 07 .02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREOSTEV
zA oBDOBJE OD 01.01.2016 DO 3'1.12.2016

PRIHODKI
1. Prenos presezka iz leta 2015
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

"1.347,94 EUR
500,00 EUR

SKUPAJ 1.847,94 EUR

ODHODKI
1. TV pretvorniki, antene in oja6evalniki na VGD 850,00 EUR
2. Razno blago za kresovanje '142,93 EUR
3. Stro5ki na vaikih igrah 112,00 EUR

0,45 EUR
SKUPAJ 1.r05,38 EUR

Saldo na dan 31 .12.2016

Porodilo sestavil,
niel Beltran

s

Inr*rvcr!

Stran 'l

742.56 EUR
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OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
RATKOVCI

Dalum: 07 .02.2017

PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBCINE M.TOPLICE
Prenos sredstev iz leta 2015
Sredstva za distilno akcijo 2016
Sredstva za starejse obdane za leto 2016
Sredstva za nakup zemljisda

1

2
3
4
E

1.035,25 EUR
70,OO EUR
62,40 EUR

2.320,00 EUR
243,00 EURSredstva za funkcionalno dejavnost 20 16

SKUPAJ

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Ratkovci (vzdr2evanje in urelanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Pogostitev starej5ih obdanov za leto 2015
3. Stro5ki 6istilne akcije 2016

500,00 EUR

4. Nakup zem lji56a

105,80 EUR
65,18 EUR

2.320,00 EUR
SKUPAJ 2.990,98 EUR

Porodilo sestavil:
aniel Beltran

Saldo na dan 31.12.2016

I nrfirrcl zt-o

I\8

I

Stran 'l

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

3.730.65 EUR

739.67 EUR

fu*---'



KRAJEVNA SKL]PNOST
SEBEBORCI
Sebeborci 45
9221MARTJANCI
Davdna St.:52230805

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROdILO K ZAKLJUdNEMU RAdUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Sebeborci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Kraj evna skupnost Sebeborci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik kraj evne skupnosti je predsednik sveta KS Sebeborci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna
in katerega sprejema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi
samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni delje poslovno porodilo.

V letu 2016 je kraj evna skupnost porabila sredstva za nakup defibrilatorja, za
proj ektiranj e parkiri5da pri pokopali5(u, za razna vzdrLevalna dela v vaikem
domu, porabo elektridne energije, nekaj sredstev pa smo namenili druStvom, ki
delujejo v naselju, krili pa smo tudi stroike udeleZbe na va5kih igrah.

Predsednica svetg KS Sebeborci:
da Anlejek

*+
I

2

3€-
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V letu 2016 je krajevna skupnost realiziralaprihodke v vi5ini 6.827,64 EUR.

Ob koncu leta smo pogostili starej 5e obdane in obdarili otroke ter organizirali
iistilno akcijo.



KRAIEVNA SKUPNOST
SEBEBORCI
Sebeborca 45
9221MART'ANCI

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKA:ZOM
ZA LETO 2016

Raiunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Sebeborci kot drugega prorafunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porofil za
proraiun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorotnih finandnih naloZb in posojil

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

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o ratunovodsWu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem natftu za
prorafun, proratunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
naEinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorofnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega ratuna
driavnega in ob6inskega prorafuna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proratuna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo:

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 ratunovodskega porotila se nanaSata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih, Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k ratunu financiranja.



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Sebeborci izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov . AKivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteiena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 zna5a
60.196,56 EUR.

1. SREDSTVA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgoroina sredstva ter
- kratkoroina sredstva in aKivne fasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Sebeborci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi in
sredstvi v upravljanju v vi5ini 5t.342,22 EUR ter kratkorofnimi sredstvi v viSini

8.854,34 EUR .

Med doloorofna sredstva in sredswi v uoravlianiu je vkljutena neodpisana vrednost
nepremitnin , med katere spadajo: vaSki dom, mrli5ka veZica, awobusna dakalnica,
ki jih ima krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 48.990,62 EUR ter neodpisana
vrednost opreme v vrednosti 2,351,60 EUR.

Med kratkoroEna sredsWa in aktivne tasovne razmejiwe pa so razvrldena:
- denarna sredswa pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 7.325,43 EUR
- Kratkorofne terjatve do kupcev na dan 31.12.2016 - Vzpostavljene so

kratkorotne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 302,24 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do pravnih oseb, kjer je zaradunana in
nepladana najemnina za poslovne prostore oddana v najem v vaSkem domu
za potrebe trgovine.

- V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane neplatane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraEuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plafilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplatani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
upoSteva nafelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Sebeborci ima na dan 3L.t2.2016 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini
7.226,17 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna Obtine Moravske Toplice v vi5ini 1.672,39 EUR. Obveznost je nastala iz



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

3. LASTNT VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v visini 51.342,22 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 5.653,04 EUR.

Bl rzKAz PRTHoDKOV rN ODHODKOV - DRUGTH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o rafunovodsWu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obtinskih proraiunov razvr5ia tudi KS Sebeborci, priznavajo v skladu z
radunovodskim nafelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razilenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z natelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proraeunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgotaj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1, Prihodki

KS Sebeborci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni viSini 6.827,64 EUR.

Glavni vir sredstev KS so nedavtni prihodki, kot so prihodki od najemnin, prostovoljni
prispevki od obfanov za mrli5ko vdico in drugi nedavdni prihodki ter transferni
prihodki in sicer iz obdinskega proraduna za pokrivanje stro5kov tekotega
vzdrZevanja komunalnih objektov ter nedavtni prihodki

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 5.809,79 EUR. Vedji del
odhodkov je KS porabila za zagotavljanje pokrivanja tekodih odhodkov in sicer za
vzdrievanje va5ko-gasilskega doma, pokrivanje stro5kov elektridne energije, nekaj
sredstev pa je KS namenila za tekote transfere neprofitnim organizacuam in nakupu
opreme ter projektni dokumentaciji.



KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

Dl rzKAz RACUNA FTNANiNTH TERJATEV rN NALOZB

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

E/ ZAKUUCEK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:

- KS Sebeborci je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljufila s pozitivnim rezultatom- preseZkom
prihodkov nad odhodki v viSini 5.653,04 EUR, ki se prenaSa v naslednje
obraEunsko obdobje.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplafil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran

9

2-

4"aegeg

C/ RAdUN FINANCIRANJA

ir



086INA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST SEBEBORCI

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV
zA oBDOBJE OD 01.01.20r6 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1 . Prenos preseZka iz lela 2015
2. Prenos namenskih sredstev za funkcronalno dejavnost
3. Donacija za defibrilator-Pomurske lekarne
4. Prihodki od najemnine (Mlinopek)
5. Mlinopek - stro5ki kurjave
6. Okrajna volilna komisija - vradilo stroskov volitev

4.635,19 EUR
1.500,00 EUR
1.000,00 EUR
1.450,00 EUR

850,64 EUR
52,00 EUR

'1.975,00 EUR7. Prispevki obdanov za mrlisko veZico - namesto cvetja
SKUPAJ

ODHODKI
1. Elektridna energija
2. Poraba vode
3. UJP provizija
4. Bandni stro5ki-provizija
5. Razni potroSni material za potrebe KS
6. Stro5ki za vaSke igre
7. Nakup defibrilatorja (Medicop)
8. Dotacija KMN Sebeborci
9. Dotacija KinoloSko druStvo Sebeborci
10. Projektiranje za parkiriS6e pri pokopaliSdu
11 .Vzddevalna dela v VGD

11.462,83 EUR

1.465,40
20,54
3,16

19.23
507,24
188,00

1.000,00
500,00
200,00

''t.375,00

531,22

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ

Saldo na dan 31.1 2.2016

K
2

A

ir.tuto*
L]

Stran 1

5.809,79 EUR

5.653.04 EUR

Porodilo sestavil.
Daniel Beltranft.-



OBEINA MORAVSKE TOPLICE
KRAJEVNA SKUPNOST
SEBEBORCI

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBCINE M.TOPLICE
1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za distilno akcijo leto 2016
3. Sredstva za nakup defibrilatorja
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

2.657,58 EUR
136,00 EUR

1.432,68 EUR
2.237,00 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Sebeborci (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Pogostitev starej5ih obdanov za leto 2015
3. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 2015
4. Stroski distilne akcUe 2016
5. Nakup defibrilatorja (Medicop)

1 500,00 EUR

904,65 EUR
827.12 EUR
126,42 EUR

1.432,68 EUR
SKUPAJ 4.790.87 EUR

1.672.39 EUR

Porodilo sestavil
Daniel Beltran

F SK

EBEBORC

6.463.26 EUR

Saldo na dan 31.12.2016

?t-"----



KRA'EVNA SKUPNOST SELO
SELO 32lB
9207 PROSENJAKOVCI
Davina 5t.:55952798

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO PORO.ILO K ZAKLJUdNEMU RA.UNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Selo je v letu 2016 potekalo v skladu z Zakonom o
radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni samoupravi.
Krajevna skupnost Selo je pravna oseba in je neposredni uporabnik obdinskega proraduna
Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz.zakonlti zastopnik krajevne skupnosti je predsednik
sveta KS Selo. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del
obiinskega proraduna in katerega sprejema obiinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi
samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 2.092, EUR,

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti so namenjena za funkcioniranje krajevne
skupnosti in za kritje raznih stro5kov. Najvea sredstev smo namenili za nakup traktorske
kosilnice, za ogrevanje in uzdrievanje vaikega doma, porabe elektridne energfe, krili pa smo
tudi stroike za sredanje vasi Selo-Sela-Sele in stro5ke udeleZbe na vaikih igrah. Krajevna
skupnost je izvedla distilno akcuo ter ob koncu leta pogostila starejSe obdane v naSem
naselju.

Predsednik sveta KS SELO:
Zlatko Balaic

-
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KRAIEVNA SKUPNOST SELO
Selo 32lb
9207 PROSEN'AKOVCI

POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016

Ratunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Selo kot drugega proratunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porotil za
proratun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgoroEnih finantnih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 radunovodskega poroEila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k rafunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raaunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nafrtu za
proraiun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega ratuna
driavnega in obEinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo :



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Selo izkazuje podatke o stanju
sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znaSa
36.484,54 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredstva ter
- kratkoroina sredsUa in aktivne fasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Selo na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorodnimi sredsWi in
sredstvi v upravljanju v viSini 33.844,L7 EUR ter kratkoroinimi sredsUi v vi5ini
2.640,37 EUR.

Med dolqorodna sredstva in sredsWi v uoravlianiu je vkljudena vrednost zemljiSd v
lasti KS v viSini 5.106,99 EUR ter neodpisana vrednost nepremiinin, med katere
spadajo: va5ki dom, mrliSka veZica, avtobusna fakalnica in drugi objeKi, ki jih ima
krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 25.893,56 EUR, ter neodpisana vrednost
opreme v vrednosti 2.843,62 EUR.

Med kratkorodna sredsWa in aktivne fasovne razmejitve pa so razvrSiena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v visini 1.532,88 EUR
- Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31.12.20t6 - Vzpostavljene so

kratkorotne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 343,00 EUR. Terjatve do
kupcev so vzpostavljene kot terjatve do obtanov s plafilom obveznosti
vzdrievanja komunalnih objektov v KS kot so vaSki vodovodi.

V okviru neplaEanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik prorafuna evidentira preko tega konta, Njihova
zapadlost in platilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplafani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
uposteva naaelo denarnega toka.

2, OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS Selo ima na dan 31.t2.20L6 kratkorotnih obveznosti do dobaviteljev v viSini
764,24 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete ratune,



ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna Obdine Moravske Toplice v vi5ini 1.213,54 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proratuna (t.j. sredstva za funkcionalna
dejavnost KS, sredstva za pogostitev starej5ih obtanov ob koncu leta, sredsUa za
odiSievalno akcijo in druga sredstva za tekoto obnovo, urejanje in vzdrZevanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplatani prihodki zmanjiujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v viSini 33.844,L7 EUR in preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v viSini 319,34 EUR.

BI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNTKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolofitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obdinskih prorafunov razvr5ta tudi KS Selo, priznavajo v skladu z
raaunovodskim naaelom denarnega toka, to pa po doloibi 16. dlena Odredbe o
merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razflenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naielom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Selo je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni visini 2.092,25 EUR .

Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proraduna za
pokrivanje drugih tekotih odhodkov. Poleg transfernih prihodkov je krajevna
skupnost realizirala tudi druge nedavane prihodke.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v viSini 2.140,13 EUR. Stro5ki v
letu 2016 so v vedini tekodi odhodki, kot so stro5ki ogrevanja vaSko-gasilskega doma,
pokrivanje stro5kov elektritne energije, prevozni stroski in drugi tekodi odhodki.



C/ RACUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZevala in ni imel odplatila kreditov, zato je
obrazec Ratun financiranja prazen.

DI IZKAZ RAEUNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB

E/ ZAKUUCEK:

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

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

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
moino ugotoviti naslednje:

- KS Selo je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in gospodarno
- koledarsko leto 2016 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov

nad odhodki v viSini 319,34 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplafil v zvezi s
stro5ki dela.



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

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI
SELO OD 0't.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1. Prenos prese2ka iz leta 2Q15
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Zavarovalnica Maribor - donacija za vaSke igre
4. Obcina M.Toplice-sredstva za prireditev "Sredanje vasi"
5. Okraina volilna komisija - vra6ilo stro5kov volitev

367,22 EUR
1.000,00 EUR

100,00 EUR
940,25 EUR

52,00 EUR
SKUPAJ

ODHODKI
1. Elektri6na energija (va5ki dom)
2. Poraba plina za ogrevanje VGD
3. StroSki za sredanje vasi (pijada,delikatesni izdelki,majice)
4. Prcvoz na sredanje vasi
5. Stroski za vaske igre
6. Notarske storitve
7. Poraba vode
8. Pladilo UJP provizije

2.459,47 EUR

633,82
180,95
543,24
397,0'1

323,69
51,24
8,68
1,50

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016

2.140,13 EUR

3f 9,34 EUR

roeilo pripravil:
niel Beltran

Stran 1
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OBEINA MORAVSKE ToPLIcE
KRAJEVNA SKUPNOST
SELO

Datum: 06.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV
IZ PRORAEUNA OBCINE M.TOPLICE

v oBDoBJU OD 0r.0r.20,r6 DO 31.12.20,t6

1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za distilno akcijo 2016
3. Sredstva za traktorsko kosilnico
4. Sredstva za ogrevanje VGD
5. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

1.490,73 EUR
74,00 EUR

3.281,14 EUR
186,47 EUR

1.260,00 EUR
SKUPAJ

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Selo (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Pogostitev starejSih obdanov za leto 2015
3. Nabava traktorske kosilnice
4. Poraba plina za ogrevanje VGD
5. Stroski 6istilne a 2016

6.292,34 EUR

1 000,00 EUR

520,70 EUR
3.281,14 EUR

186,47 EUR
90,49 EUR

SKUPAJ

Saldo na dan 31.12.2015 1.2 't3 54 EUR

Porodilo sestavil:
Daniel Beltran
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PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

5.078.80 EUR
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Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROEILO K ZAKLJUdNEMU UdUNU ZOTO

Poslovanje Krajevne skupnosti SrediSde je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Krajevna skupnost Sredi5de je neposredni uporabnik obdinskega proratuna
Obdine M.Toplice. Odgovorna oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Sredi5de. Poslovanje vodi po samostojnem finandnem
nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema obiinski
svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko porodilo,
katerega sestavni del je poslovno porodilo.

Sredstva, ki so na radunu kraj evne skupnosti so namenjena za funkcioniranje
kraj evne skupnosti in za kritje ramih stroSkov, kot je poraba elektridne energije,
popravilo vodovoda, odvoza odpadkov in porabe vode. Krajevna skupnost je v
letu 2016 izvedla distilno akcijo, ob koncu leta pa organizirala tudi pogostitev
starejSih obdanov v na5em naselju.

Predsednik sveta KS Sredi5de:
Janez Prelec
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KRAJE\TNA SKUPNOST
SREDISEE
Sredi5ie 11

9207 PROSENJAKOVCI
DavEna 5t.: 34358781

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 250.00 EUR.



KRA'EVNA SKUPNOST
SREDIsdE
SrediSie 11
9207 PROSENJAKOVCI

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
zA IETO 2016

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

3. pojasnila k izkazom.

Toiki 1 in 2 radunovodskega porodila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v to6ki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloib ter
- pojasnila k radunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nairtu za
proradun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V.skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raiuna
driavnega in obiinskega proraduna ter metodologije za pripravo porotila o-doseienih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. ilenom
Zakona o radunovodstvu pojasnjujemo :

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

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorotnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorofnih finandnih naloZb in posojil



V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Sredi5de izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31,12.2016 znata
741,03 EUR.

A/ BILANCA STANJA

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredsfua ter
- kratkorodna sredsila in aktivne tasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Sredi5te na dan 31.12.2016 ne razpolaga z dolgorodnimi sredstvi
in sredsili v upravljanju, temved razpolaga samo z kratkoroinimi sredstvi v viSini
741,03 EUR.

Med kratkorodna sredsWa in aktivne iasovne razmejifue pa so razvrSdena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 461,05 EUR

- Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31,12.2016 - kratkorodnih terjatev do
kupcev v driavi nima

V okviru neplafanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik prorafuna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in pladilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
uposteva nadelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTT DOVIROV SREDSTEV

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

KS sredisde ima na dan 31.72.20t6 kratkoroinih obveznosti do dobaviteljev v visini
279,43 EUR. obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkoroino obveznost do
proratuna obdine M.Toplice v viSini 215,51 EUR. obveznost je nastala iz naslova
namensko prejetih sredstev iz.proraiuna (t.j. sredstva za funkcionalna dejavnost l(s,
sredstva za pogostitev starejSlh ob6anov ob koncu leta, sredswa za odisievalno
akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in vzdrievanje komunalnih
objektov).



3. LASTNI VIRI TN DOLGOROENE OBVEZNOSTI

Bl tzKAz PRIHODKOV IN ODHODKOV- DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o ratunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o doloaifui posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obtinskih proratunov razvrida tudi KS Sredi5de, priznavajo v skladu z
radunovodskim natelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in raztlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razflenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z nadelom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prorafunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS SrediSde je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni visini 250,00 EUR.
Vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obdinskega proraauna za pokrivanje
stro5kov te kodega vzdriev anja ko m u na I n i h objektov.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 51,38 EUR. Vse odhodke
je KS porabila za pokrivanje tekotih odhodkov in sicer za pokrivanje stroSkov odvoza
odpadkov, porabo vode in drugih operativnih odhodkov.

C/ RAEUN FINANCIRAN'A

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolieval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec Radun financiranja prazen.

DI IZKAZ RA.UNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB

Prav tako kot radun financiranja tudi izkaz finan6nih terjatev in nalozb ne izkazuje
nobenega prometa, saj zavod ne razpolaga z lastnimi sredstvi in nima in ne daje
dolgorodnih posojil, ter ne more vlagati v kapitalske deleZe, s tem pa tudi ne more
dobiti vratil.

V okviru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost prese)ek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 245,54 EUR.



E/ ZAKUU.EK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkritij iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mozno ugotoviti naslednje:

- KS SrediSie je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljufil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v vi5ini 245,54 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplatil v zuezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

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

Datum: 10.02.20'17

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| SRED|SCE OD 01.01.2016 DO 31.12.20't6

PRIHODKI
'1. Prenos prese2ka iz leta 2015
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

46,92 EUR
250,00 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
1 . Odvoz odpadkov
2. Poraba vode
3. UJP proviziia

296,92 EUR

44,64 EUR
4,34 EUR
2,40 EUR

SKUPAJ

SALDO NA DAN 3,I.,I2.2016

51,38 EUR

245,54 EUR

Porodilo pripravil.

niel Beltran
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjieva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 10.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBEINE MORAVSKE TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI
SRED|SCE OD 01 .Ol .2016 DO 31.12.2016

1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za popravilo vodovoda
3. Sredstva za elektridno energijo
4. Sredstva za distilno akcijo 2016
5. Sredstva za starejSe ob6ane 2016

324,91
535,82
506,07

28,00
93,60

248,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR6. Sredstva za funkcionalno dejavnost 20'16

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja SrediSde (vzdrievanle in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Darilni paketi za starejSe obaane za leto 2015
3. Popravilo vodovoda v Art centru in gastlskem domu
4. Elektridna energija
5 Stroski distilne akcije 2016

'1.736,40 EUR

250,00 EUR

76,91 EUR
535,82 EUR
623,54 EUR

34,62 EUR
SKUPAJ 't.520,89 EUR

215,5't EUR

Porodilo pripravil
aniel Beltran

SALDO NA DAN 31.12.20.t6
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PRIHODKI IZ PRORACUNA OBCINE M.TOPLICE

SKUPAJ



KRAJE\TNA SKT]PNOST
SUHI VRH
Suhi Vrh 35
9208 FOKOVCI
Davdna 5t.: 80088040

Datum: 28.02.2017

POSLOYI\O POROdILO K ZAKLJUdNEMU RAdUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Suhi Vrh je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Kraj evna skupnost Suhi Vrh je neposredni uporabnik obdinskega proraduna

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

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala prihodke v viSini 1.652,00 EUR.

Sredstva, ki so na radunu kraj evne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti inzakritje raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije
in poraba vode v va5ko-gasilskem domu. Krili pa smo tudi stro5ke na va5kih
igrah. Krajevna skupnostje v letu 2016 izvedla distilno akcijo, ob koncu leta
krila stroSke obdaritve otrok za boZidne praznike ir.organizirala pogostitev
starejiih obdanov v na5em naselju.

Predsednik sveta KS Suhi Vrh :

Matej a Novak

suut vRH
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KRAIEVNA SKUPNOST
SUHI VRH
Suhi Vrh 35
9208 FOKOVCT

Rafunovodsko poroiilo Krajevne skupnosti Suhi Vrh kot drugega proratunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porotil za
prorafun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1, bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorofnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finantnih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 ratunovodskega porotila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v todki 3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila kizkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finanfnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k rafunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razilenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
prorafun, prorafunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev,

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljuinega raduna
driavnega in obdinskega proraduna ter metodologue za pripravo porotila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom
Zakona o radunovodstuu pojasnjujemo:

POJASNILA K RAEUNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016



V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost Suhi Vrh izkazuje podatke o
stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. Aktivna stran bilance ( sredstva ) je
uravnotezena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znaSa
t.372,47 EUR.

A/ BILANCA STANJA

1. SREDSTVA

Krajevna skupnost Suhi Vrh na dan 31.12.2016 ne razpolaga z dolgoroinimi sredstvi
in sredstvi v upravljanju, temved razpolaga samo z kratkorodnimi sredstvi v viSini
1.372,47 EUR.

Med kratkorodna sredsfua in aktivne tasovne razmejifue pa so razvrtiena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v vi5ini 1.108,68 EUR

Kratkorodne teq'atve do kupcev na dan 31.12.2016 - kratkorodnih terjatev do
kupcev v drZavi nima

V okviru neplatanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plafilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in nepladani odhodki in obremenili stroSki. Tu se
upo5teva nadelo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

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

KS suhi vrh ima na dan 31.12.2016 kratkorofnih obveznosti do dobaviteljev v viiini
263,39 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete radune,
ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima krajevna skupnost kratkorodno obveznost do
proraduna obtine Moravske Toplice v vi5ini 408,67 EUR, obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna (tj. sredsfua za funkcionalna
dejavnost KS, sredswa za pogostitev starejsih obdanov ob koncu leta, sredstva za
odiSdevalno akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in vzdrzevanje
komunalnih objektov).

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorotna sredstva ter
- kratkorofna sredstva in aKivne iasovne razmejitve.



3. LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorofnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost preseZek
prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 700,01 EUR.

Bl tzKfiz PRTHODKOV rN ODHODKOV- DRUGTH UPORABNTKOV

V skladu z zakonom o raaunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolofitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
drZavnega in obtinskih proradunov razvrSda tudi KS Suhi Vrh, priznavajo v skladu z
ratunovodskim naEelom denarnega toka, to pa po dolodbi 16. ilena Odredbe o
merjenju in razilenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
pomeni. da drugi uporabniki ugotavljajo in raztlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naielom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Suhi Vrh je v letu 2016 realiziral prihodke v skupni vi5ini 1.652,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS so transferni prihodki in sicer iz obtinskega proraduna za
pokrivanje stroikov tekotega vzdrZevanja komunalnih objeKov. Poleg transfernih
prihodkov je KS realizirala tudi druge nedavane prihodke, kot so prostovoljni
prispevki obdanov za mrliSko veZico.

2. Odhodki

V letu 2016 je krajevna skupnost realizirala odhodke v vi5ini 1.429,05 EUR. Vse
odhodke je KS porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za pokrivanje
stro5kov porabe elektrifne energije, porabe vode in drugih tekoEih odhodkov, kot so
stro5ki na vaSkih igrah.

C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolieval in ni imel odpladil kreditov, zato je
obrazec RaEun financiranja prazen.

DI IZKAZRA.UNA FINAN.NIH TERJATEV IN NALOZB

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



E/ ZAKL'U.EK:

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

- KS Suhi Vrh je v letu 2016 z javnimi sredsUi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljuiil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 700,01 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredstva v
naslednje obratunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izplaiil v zvezi s
stroSki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

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

Datum: '10.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| SUH| VRH OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
Prenos presezka iz leta 2015
Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
Okrajna volilna komisija - vraailo stroskov volitev
Prispevki obdanov za mrliSko ve2ico - namesto cvetja

1

2
3
4

477,06 EUR
1.000,00 EUR

52,00 EUR
600,00 EUR

SKUPAJ

ODHODKI
'l . Razno blago za obdaritev otrok-boZi6ni prazniki leto 2015
2. Elektri6na energija
3. Poraba vode
4. Bandni stroski in UJP provizija
5. Stroski na vaskih iqrah 2016

2.129,06 EUR

162,67
725,27

59,48
9,53

472,10

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016

1.429,05 EUR

700,01 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran

SUHI VRH
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
KranjEeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 10.02.20'17

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBcINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI SUHI VRH
oD 01.01.20r6 Do 31.12.2016

'1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za starejSe obdane za leto 2015
3. Sredstva za distilno akcijo 2016
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

841 ,99 EUR
132,60 EUR
88,00 EUR

563,00 EUR
SKUPAJ

ODHODKI
1 . Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja Suhi Vrh (vzdrZevanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Pogostitev starejsih obdanov za leto 2015
3. Stro5ki distilne akciie 2016

r.625,59 EUR

1.000,00 EUR

132,60 EUR
84,32 EUR

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016

1.216,92 EUR

408,67 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran
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KRAJEVNA SKUPNOST TESANOVCI
Te5anovci 32
9226 MORAVSKE TOPLICE
Davdna !t.:52708462

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROCILO K ZAKLJUCNEMU RACUNU 2016

Poslovanje Krajevne skupnosti Te5anovci je v letu 2016 potekalo v skladu z
Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni
samoupravi.
Kraj evna skupnost Te5anovci je pravna oseba in je neposredni uporabnik
obdinskega proraduna Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz.zakoniti
zastopnik krajevne skupnosti je predsednik sveta KS Te5anovci. Poslovanje
vodi po samostojnem finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna
in katerega sprej ema obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi
samostojno radunovodsko porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 20l6je krajevna skupnost realizirala prihodkc v viSini 1.292,00 EUR.

Sredstva, ki so na radunu kraj evne skupnosti smo namenili za funkcioniranje
krajevne skupnosti in za kritje raznih stro5kov, kotje poraba elektridne energije,
porabavode, vzdrZevanje vaikega doma, koSnja nogometnega igriSda, stro5ke
intemeta in stro5ke udeleZbe na va5kih igrah. Krajevna skupnost je izvedla
distilno akcij o, va5ko prireditev >Kmedke igre Te5anovci<, ob koncu leta pa smo
organizirali tudi pogostitev starej5ih obdanov v naSem naselju.

Predsednik sveta KS Te5anovci:
aso oca
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KRAJEVNA SKUPNOST
TESANOVCI
Telanovci 32
9226 MORAVSKE TOPLICE

POJASNILA K RAdUNOVODSKIM IZKAZOI,
ZALETO2016

Radunovodsko porodilo Krajevne skupnosti Te5anovci kot drugega proradunskega uporabnika
je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za proradun, proradunske

uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih

sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorodnih finandnih naloZb in posojil

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

3. pojasnila k izkazom.

Todki 1 in 2 radunovodskega porodila se nana5ata na izpolnitev predpisanih obrazcev, v todki
3 pa pojasnjujemo posamezne radunovodske postavke v obeh izkazih. Tako pojasnila k
izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finandnih terjatev in naloZb ter
- pojasnila k radunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju radunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o radunovodstvu, pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtt za proradun,
proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o nadinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljudnega raduna drZavnega
in obdinskega proraduna ter metodologije za pripravo porodila o doseZenih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proraduna in 21. dlenom Zakona o radunovodstvu
pojasnj uj emo:



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnost TeSanovci izkazuje podatke o stanju
sredstev in obveznosti do njihovih virov . Aktivna stran bilance ( sredstva ) je urawoteZena s

pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 znaia 194.027 ,40 EUR.

1. SREDSTVA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredstva ter
- katkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve

Med dolsorodna sredstva in sredstvi v uoravlialiu je vkljudena wednost zemlji3d v lasti KS
v vi5ini 63.019,74 EUR ter neodpisana vrednost nepremidnin, med katere spadajo: va5ki
domovi, mrli5ke veZice,altobusne dakalnice, ulidne razsvetljave in drugi objekti, ki jih ima
krajevna skupnost v svoji lasti v vrednosti 122.830,41 EUR ter neodpisana vrednost opreme
ter drobnega inventarja v vrednosti 4.933,85 EUR.

Med katkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejitve pa so razw5dena:
- denama sredstva pri bankah na dan31.12.2016 v vi5ini 530,51 EUR
- Kratkorodne terjatve do kupcev na dan 31.12.2016 - Vzpostavljene so kratkorodne

terjatve do kupcev v drZavi v vi5ini 1.979,60 EUR. Terjatve do kupcev so

vzpostavljene kot terjatve do obdanov s pladilom obveznosti vzdrZevarja komunalnih
objektov v KS, kot so pokopaliSda in va5ki vodovod-poraba vode ter zaradunana in
nepladana najemnina za poslovne prostore oddane v najem v va5kem domu za potrebe
trgovine.

2. OBVEZNOSTIDOVIROV SREDSTEV

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

KS TeSanovci ima na dan 31.12.2016 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v vi5ini 731,53
EUR. Obvemosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prqete radune, ki se nanaiajo
na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu januarju 2017 . Poleg obveznosti do
dobaviteljev ima kajevna skupnost kratkorodno obveznost do proraduna Obdine M.Toplice v

Krajevna skupnost Te5anovci na dan 31.12.2016 razpolaga z dolgorodnimi sredstvi in sredstvi
v upravljanju v viSini 190.784,00 EUR ter kratkorodnimi sredstvi v vi5ini 3.243,40 EUR.

V okviru nepladanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih neposredni
uporabnik proraduna evidentira preko tega konta. Njihova zapadlost in pladilo bo Sele

v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile obveznosti do dobaviteljev in nepladani
odhodki in obremenili stro5ki. Tu se upo5teva nadelo denamega toka.



vi5ini 137,30 EUR. Obveznost je nastala iz naslova namensko prejetih sredstev iz proraduna
(tj. sredstva za funkcionalna dejavnost KS, sredstva za pogostitev starej Sih obdanov ob koncu
leta, sredstva za odiSdevalno akcijo in druga sredstva za tekodo obnovo, urejanje in
vzdrZevarje komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi nepladane prihodke- to so prihodki vezani na
terjatveno stran bilance in se ti nepladani prihodki zmanj Sujejo z nakazilom na radun oziroma
z denamim tokom.

3. LASTNI VIRI IN DOLGORO.NE OBVEZNOSTI

V okviru lastnih virov in dolgorodnih obvemosti izkaa\e krajevna skupnost neodpisano

vrednost lastnih sredstev v viSini 190.784,00 EUR ter preseZek prihodkov nad odhodki na
dan31.12.2016 v vi5ini 393,21 EUR.

BIIZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV _ DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z zakonom o radunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med katere

se na podlagi Uredbe o doloditvi posrednih in neposrednih uporabnikov drZavnega in
obdinskih proradunov razvr5da tudi KS Te5anovci, priznavajo v skladu z radunovodskim
nadelom denamega toka, to pa po dolodbi 16. dlena Odredbe o merjenju in razdlenjevanju
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo
in razdlenjujejo prihodke in odhodke v skladu z nadelom denamega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov proradunskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016 do

31.12.2016 izkazuje v skladu z zgoraj omenjenim zakonom in odredbo vse prihodke in
odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Te5anovci je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni vi5ini 1.292,00 EUR.
Glavni vir sredstev KS prihodki od najemnine za poslovne prostore oddane v najem v vaSkem

domu za potrebe trgovine. Poleg nedavdnih prihodkov je kajevna skupnost realizirala
transfeme prihodke in sicer iz obdinskega proraduna za pokivanje stro5kov tekodega
vzdrZevanj a komunalnih obj ektov.

2. Odhodki

V letu 2016 je kajevna skupnost realizirala odhodke v viSini I .845,45 EUR. Vedino
odhodkovje KS porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za vzdrievanj e vaSko-
gasilskih domov in drugih komunalnih objektov, pokrivanje stroSkov elektridne energije,
porabe vode in druge tekode odhodke.



C/ RAdUN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odpladil kreditov, zato je obrazec
Radun financiranj a prazen.

DIIZKAZRAEUNA FINANdNIH TERJATEV IN NALOZB

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

E/ZAKLJUCEK:

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

- KS TeSanovci je v letu2016 zjavnimi sredstvi gospodarila racionalno in gospodamo
- Koledarsko leto 2016 je zakljudil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov nad

odhodki v vi5ini 393,21 EUR, ki se prena5a kot neporabljena sredstva v naslednje
obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s stroSki
dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran



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

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| TESANOVC| OD 01.01.2016 00 31.12.2016

PRIHODKI
1 . Prenos preseZka iz lela 2015
2. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost
3. Prihodki od najemnine

946,66 EUR
'1.000,00 EUR

240,00 EUR
52,00 EUR4. Okrajna volilna kom isija - vradilo stroSkov volitev

SKUPAJ 2.238,66 EUR

ODHODKI
L Elektri6na energija-kapela
2. Stroski interneta
3. StroSki za vaSke igre Obdine M.Top ce
4. StroSki za va5ko prireditev (kmedke igre TeSanovci)
5. Pladila storitev UJP

200,52
244,50
624,68
768,60

7,15

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ 1.845,45 EUR

393,2' EUR

Porodilo pripravil
Daniel Beltran

SALDO NA DAN 31.12.2016
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086INA
MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9226 ITiORAVSKE TOPLTCE

Datum: 09.02.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBCINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI TESANOVCI
oD 01.01.2016 DO 31.12.2016

SKUPAJ 5.323,13 EUR

1 000,00 EUR

ODHODKI
1. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe naselja TeSanovci (vzdr2evanje in urejanje
komunalnih objektov v naselju)

2. Pogostitev starejsih obdanov za leto 2015
3. Stroski distilne akcije 2016
4. Elektridna energija vaSki dom
5. Poraba vode in vzdrZevanje VGD
6. Kosnja trave nogometnega igris6a
7. Nadomestilo za opravljeno funkcijo v KS za leto 2015

468,00 EUR
63,69 EUR

1.473,00 EUR
712,46 EUR
570,00 EUR
898,68 EUR

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016

5.185,83 EUR

137,30 EUR

Porodilo pripravil
niel Beltran

PRIHODKI IZ PRORACUNA OBEINE M.TOPLICE
'1 . Sredstva za elektridno energijo-vaSki dom
2. Sredstva za vzdr2evarye komunalnih objektov
3. Sredstva za starejse obdane za leto 2016
4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016
5. Prenos sredstev iz leta 2015

1.286,78 EUR
600,00 EUR
444,60 EUR

1.715,00 EUR
1.276,75 EUR

Tr--/'
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KRAJE\-/NA SKUPNOS]
VU.JAGOMILA
Vudja Gomila 91

9208 FOKOVCI
Davdna 5t.: 73218685

Datum: 28.02.2017

POSLOVNO POROEILO K ZAKLJU'NEMU RA.UNU 2016

poslovanje Krajevne skupnosti vudja Gomila je v letu 2016 potekalo v skladu z

Zakonom o radunovodstvu in Zakonom o javnih financah ter Zakonom o lokalni

samoupravi.
Krajevna skupnost Vudja Gomilaje neposredni uporabnik obdinskega proraduna

Obdine M.Toplice. Odgovoma oseba oz. zakoniti zastopnik krajevne skupnosti
je predsednik sveta KS Vudja Gomila. Poslovanje vodi po samostojnem

finandnem nadrtu, ki je sestavni del obdinskega proraduna in katerega sprejema

obdinski svet. Ob koncu poslovnega leta sestavi samostojno radunovodsko

porodilo, katerega sestavni del je poslovno porodilo.

V letu 2016je krajevna skupnost realizirala prihodke v vi5ini 9.637,89 EUR.

Sredstva, ki so na radunu krajevne skupnosti smo namenili za funkcioniranje

krajevne skupnosti in za kride raznih stro5kov, kotje sanacija kapele, poraba

elektridne energije v vaSko-gasilskem domu ,odvoza odpadkov, krili pa smo

tudi stro5ke na vaikih igrah. V letu 2016 smo uspe5no organizirali izvedbo

vaSkih iger v naSem naselju. Krajevna skupnost je izvedla distilno akcijo, ob

koncu leta pa organizirala tudi pogostitev starej5ih obdanov v na5em naselju.

Predsednik sveta KS Vudja Gomila:
Sto an Horryt
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KRAIEVNA SKUPNOST
VUiJA GOMILA
Vutja Gomila 91
9208 FOKOVCT

POJASNILA K RA.UNOVODSKIM IZKAZOM
ZA LETO 2016

Ratunovodsko porotilo Krajevne skupnosti Vueja Gomila kot drugega proradunskega
uporabnika je sestavljeno na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih porodil za
proratun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsega:

1. bilanco stanja s prilogama o
- stanju in gibanju neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih

osnovnih sredstev ter
- stanju in gibanju dolgorofnih finandnih naloZb in posojil

3. pojasnila k izkazom.

Totki 1 in 2 radunovodskega poroEila se nanasata na izpolnitev predpisanih obrazcev,
v totki 3 pa pojasnjujemo posamezne ratunovodske postavke v obeh izkazih. Tako
pojasnila k izkazom zajemajo:

- pojasnila k bilanci stanja
- pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
- pojasnila k izkazu finantnih terjatev in naloib ter
- pojasnila k ratunu financiranja.

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju raiunovodskih postavk in kontroliranju se je
uporabljal zakon o ratunovodstvu, pravilnik o raztlenjevanju in merjenju prihodkov in
odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o enotnem kontnem nadrtu za
proraaun, proraaunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter navodilo o
nafinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorodnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev.

V skladu z Zakonom o javnih financah, Navodilom o pripravi zakljutnega raduna
drZavnega in obdinskega proraduna ter metodologue za pripravo poroiila o doseZenih
ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov prorafuna in 21. dlenom
Zakona o raiunovodstvu pojasnjujemo:

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



A/ BILANCA STANJA

V bilanci stanja na dan 31.12.2016 Krajevna skupnostVudja Gomila izkazuje podatke
o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. AKivna stran bilance ( sredstva )
je uravnoteZena s pasivno stranjo ( obveznosti do virov) in na dan 31.12.2016 zna5a
12.572,95 EUR.

1. SREDSWA

V okviru sredstev so zajeta :

- dolgorodna sredstva ter
- kratkoroEna sredstva in aKivne dasovne razmejitve.

Krajevna skupnost Vufja Gomila na dan 3L.12.2016 razpolaga z dolgorodnimi
sredstvi in sredstvi v upravljanju v vi5ini 2.820,52 EUR in kratkoroEnimi sredstvi v
viSini 9.752,43 EUR .

Med kratkorodna sredstva in aktivne dasovne razmejiWe pa so razurSdena:
- denarna sredstva pri bankah na dan 31.12.2016 v viSini 6.124,05 EUR

Kratkorotne terjawe do kupcev na dan 31.L2.2016 - Vzpostavljene so
kratkorodne terjatve do kupcev v drZavi v viSini 356,00 EUR. TerjaWe do
kupcev so vzpostavljene, kot terjatve do obtanov s platilom obveznosti
vzdrievanja pokopaliSda.

V okviru neplatanih odhodkov so evidentirane nepladane obveznosti, ki jih
neposredni uporabnik proraauna evidentira preko tega konta. Njihova
zapadlost in plaEilo bo Sele v naslednjem obdobju, ko se bodo pokrile
obveznosti do dobaviteljev in neplatani odhodki in obremenili stro5ki. Tu se
uposteva naielo denarnega toka.

2. OBVEZNOSTI DOVIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev se razmejujejo na:
- kratkorodne obveznosti in pasivne iasovne razmejifue ter
- lastne vire in dolgorodne obveznosti

KS Vudja Gomila ima na dan 31.12.2016 kratkorodnih obveznosti do dobaviteljev v
visini 3.271,58 EUR. Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti za prejete
radune, ki se nana5ajo na mesec december, njihova zapadlost pa je v mesecu
januaqu 2017.
Poleg obveznosti do dobaviteljev ima k@evna skupnost kratkorodno obveznost do
proraauna Obdine Moravske Toplice v viSini 2.004,88 EUR. Obveznost je nastala iz
naslova namensko prejetih sredstev iz proraiuna (t.j. sredstva za funkcionalna



dejavnost KS, sredstva za pogostitev starejSih obdanov ob koncu leta, sredstva za
oti5tevalno akcijo in druga sredsWa za tekoto obnovo, urejanje in vzdrievanje
komunalnih objektov).
Krajevna skupnost ima evidentirane tudi neplatane prihodke- to so prihodki vezani
na terjatveno stran bilance in se ti neplaaani prihodki zmanj5ujejo z nakazilom na
radun oziroma z denarnim tokom.

3. LASTNI VIRT IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI

V okvlru lastnih virov in dolgorotnih obveznosti izkazuje krajevna skupnost
neodpisano vrednost lastnih sredstev v vi5ini 2.820,52 EUR ter preseZek prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2016 v vi5ini 4.119,17 EUR.

V skladu z zakonom o rafunovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov, med
katere se na podlagi Uredbe o dolofitvi posrednih in neposrednih uporabnikov
driavnega in obdinskih proraiunov razvrSta tudi KS Vudja Gomila, priznavajo v
skladu z radunovodskim naEelom denarnega toka, to pa po doloEbi 16. dlena
Odredbe o merjenju in razdlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega
prava pomeni, da drugi uporabniki ugotavljajo in razdlenjujejo prihodke in odhodke v
skladu z naielom denarnega toka.

Izkaz prihodkov in odhodkov prora6unskega uporabnika za obdobje od 01.01.2016
do 31.12.2016 izkazuje v skladu z zgorcj omenjenim zakonom in odredbo vse
prihodke in odhodke, ki so nastali ob izpolnjevanju pogojev denarnega toka v
koledarskem letu 2016.

1. Prihodki

KS Vudja Gomila je v letu 2016 realizirala prihodke v skupni vi5ini 9.637,89 EUR.
Glavni vir sredstev KS so nedavdni prihodki, kot so prispevki obianov za vzdrievanje
pokopaliSta in sredstva za izvedbo va5kih iger. Poleg nedavdnih prihodkov je KS
realizirala tudi transferne prihodke in sicer iz obdinskega proraduna za pokrivanje
stro5kov tekof ega vzd deva nja kom u na I n i h objektov.

2. Odhodki

V letu 2016 je kmjevna skupnost realizirala odhodke v viSini 6.513,79 EUR. Vedino
odhodkov je KS porabila za pokrivanje tekodih odhodkov in sicer za pokrivanje
stroSkov izvedbe va5kih iger, porabe elektritne energije in odvoza odpadkov ter
drugih tekodih odhodkov. Nekaj sredstev pa smo porabili za sanacijo kapele.

Bl tzKAz pRrHoDKov rN oDHoDKov- DRUGTH UPORABNIKOV



C/ RA.UN FINANCIRANJA

KS se v koledarskem letu 2016 ni zadolZeval in ni imel odplatil kreditov, zato je
obrazec Raiun financiranja prazen.

DI IZKAZ RAEUNA FINANENIH TERJATEV IN NALOZB

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

E/ ZAKUU.EK:

Iz vseh navedenih podatkov in razkrit'rj iz posameznih bilanc in prilog k bilancam je
mozno ugotoviti naslednje:

- KS Vufja Gomila je v letu 2016 z javnimi sredstvi gospodarila racionalno in
gospodarno

- koledarsko leto 2016 je zakljutil s pozitivnim rezultatom- preseZkom prihodkov
nad odhodki v viSini 4.119,17 EUR, ki se prenaSa kot neporabljena sredsfua v
naslednje obradunsko obdobje za pokrivanje nastalih obveznosti.

- KS nima zaposlenih, zato v letu 2016 tudi ni imela nobenih izpladil v zvezi s
stro5ki dela.

V Moravskih Toplicah, februar 2017

Pripravil :

Daniel Beltran
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Datum: 1 1.01.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE LASTNIH SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOST| VUCJA GOMTLA OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

PRIHODKI
1. Prenos prese2ka iz lela 2015
2. Zavarovalnica Maribor-odSkodnina za sanacijo kapele
3. Okrajna volilna komisija - vra6ilo stroskov volitev
4. Donacije za vaske igre
5. Prihodki od va5kih iger (KS in obdina)
6. Prihodki obdanov za vzdrievanje pokopali5ea
7. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno deJavnost

995,07 EUR
319,79 EUR
52,00 EUR

660,00 EUR
7.422,10 EUR

184,00 EUR
1 000,00 EUR

SKUPAJ 10.632,96 EUR

ODHODKI
1. Stro5ki na va6kih igrah
2. eisdenje kurilnih naprav
3. Odvoz odpadkov
4. Bandni stroski in UJP provizUa
5. Vodovodni material
6. Sanacija kapele v V.Gomili
7. Elektri6na energiia

4.601,87 EUR
63,93 EUR

225,78 EUR
6,65 EUR

402,23EUR
319,79 EUR
893,54 EUR

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.12.2016

6.513,79 EUR

4.119,17 EUR

Porodilo pripravil
Daniel Beltran

086INA MoRAVsKE ToPL'cE
Kranjdeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE
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OBEINA
MORAVSKE TOPLICE
KranjEeva 3, M.Toplice
9226 MORAVSKE TOPLICE

Datum: 11.01.2017

REALIZACIJA PRIHODKOV IN PORABE SREDSTEV IZ PRORAEUNA
OBdINE M.TOPLICE V KRAJEVNI SKUPNOSTI VUEJA GOMILA
oD 01.01.20r6 Do 31.12.2016

1 . Prenos sredstev iz leta 2015
2. Sredstva za distilno akcijo 2016
3. Sredstva za starejse ob6ane 2016

'1.708,05 EUR
102,00 EUR
265,20 EUR

1.305,00 EUR4. Sredstva za funkcionalno dejavnost 2016

ODHODKI
I . Pogostitev starejsih obdanov za leto 2015
2. Stro5ki aistilne akcije 2016
3. Prenos namenskih sredstev za funkcionalno dejavnost

za lastne potrebe nase

3.380,25 EUR

komunalnih o ektov v
lja Vudja Gomila (vzdrzevanje in urejanje
naselju)

SKUPAJ

SALDO NA DAN 31.I2.2016

1.375,37 EUR

2.004,88 EUR

Porodilo pripravil:
Daniel Beltran
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PRIHODKI IZ PRORAEUNA OBEINE M.TOPLICE

SKUPAJ

246,89 EUR
128,48 EUR

1.000,00 EUR
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