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Breznica 3, 4274 Žirovnica 
tel.: 04 5809 105, fax: 04 5809 109 

 
 
 

 
POJASNILA K RAČUNOVODSKIH IZKAZOM ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE 

ŽIROVNICA ZA LETO 2007 
 

 
 
Na podlagi določil 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07) 
podajamo naslednja pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2007: 
 
 
1. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in pripravi 

zaključnega računa so se uporabljala določila spodaj navedenih predpisov: 
• Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02 in 30/02), 
• Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 29/99, 30/02 in 114/06), 
• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 in 138/06),  
• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu (Ur. l. RS, št. 117/02 in 134/03), 
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04), 
• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije 

za pripravo poročila o doseženih ciljih  in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01 in 8/07), 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 114/06 in 138/06), 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Ur. l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 
117/05 in 138/06), 

• Slovenski računovodski standardi. 
 
2. Občina ne pridobiva in ne izvaja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
3. Dolgoročne rezervacije niso bile oblikovane. 
 
4. Proračun leta 2007 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 993.303,68 EUR. 

Presežek je posledica nižje realizacije izdatkov (53,57% plana), od tega so bili tekoči izdatki 
realizirani 89% plana, investicijski izdatki pa 31% plana. Presežek je prvenstveno posledica nižje 
realiziranih izdatkov za investicije, kar gre pripisati predvsem časovnim zamikom pri izvedbi 
investicij in s tem zamikom pri nastanku finančnih obveznosti. Presežek se bo razporedil v 
proračun leta 2008 in sicer za finančno pokritje že začetih investicij iz leta 2007. 

 
5. Občina nima zalog gotovih izdelkov oziroma zalog nedokončane proizvodnje na dan 

31.12.2007. 
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6. Podatki o stanju neporavnanih terjatev na dan 31.12.2007: 
 
120 – kratkoročne terjatve do kupcev v državi 
 

AB d.o.o. 15.016,05 

Dominvest d.o.o. 68,39 

MAG d.o.o. 557,18 

Pavlin Peter 665,16 

Skupaj 16.306,78 

 
140 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 
 

Občina Jesenice 441,76 

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 30,05 

Zavod za zaposlovanje 3.394,70 

Skupaj 3.866,51 

 
Po stanju 31.12.2007 so odprte na slednje postavke: 

- družba AB d.o.o. za kupnino za poslovni prostor Breznica 1,  
- družba Dominvest d.o.o. za najemnino za poslovni prostor na Titovi 16 za mesec november in 

december 2007,  
- družba MAG d.o.o. za povračilo nastale škode pri meteorni kanalizaciji  
- Zavod za zaposlovanje, ki ima odprte postavke za najemnino za poslovni prostor na Titovi 16 

za mesec november in december 2007,  
- Zavod za turizem in kulturo Žirovnica ima odprto postavko iz naslova za prodaje zbornika. 

Občina Jesenice ima na dan 31.12.2007 odprte obveznosti od prodaje stanovanj po stanovanjskem 
zakonu za mesec december 2007 v višini 441,76 EUR. 
 
160 – Kratkoročne terjatve iz naslova obresti 
 

Obresti iz naslova depozitov 5.736,58 

Skupaj 5.736,58 

 
174 – Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 
 

Terjatve za vračilo razlike med vstopnim in izstopnim DDV 23.415,01 

Skupaj 23.415,01 

 
 
 
7. Podatki o neporavnanih obveznostih na dan 31.12.2007: 
 
180 – Tekoči odhodki 
 

Neplačani odhodki od plač in drugih prejemkov – 180100 21.165,12 

Neplačani tekoči odhodki – 180000 59.069,57 

Neplačani tekoči transferi – 181000 30.198,85 

Neplačani investicijski odhodki– 182000 119.547,21 
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Neplačani investicijski transferi– 183000 0,00 

Skupaj 18  229.980,75 

 
Neplačani odhodki od plač in drugih prejemkov predstavljajo obračunane plače in prejemke  za 
zaposlene, funkcionarje in družinskega pomočnika ter pogodbeno delo za čiščenje poslovnih prostorov 
za december 2007, kar je bilo izplačano v začetku januarja 2007.  
Neplačani tekoči in investicijski odhodki zajemajo račune, ki so prispeli v decembru 2007, v plačilo pa 
zapadejo v letu 2007. Računi  bodo  poravnani v predpisanem roku in ob plačilu  dani med stroške. 
Hkrati s knjiženjem stroškov se zapirajo tudi konti skupine 18. 
 
 
190 – Aktivne časovne razmejitve 
 

Kupnine prodanih stanovanj na trgu   1.681,47 

Krediti za drobno gospodarstvo  11.726,26 

Skupaj 13.407,73 

 
Terjatve iz kreditov za drobno gospodarstvo so se delile v razmerju števila prebivalcev in jih vodi 
Občina Jesenice. Sorazmerni del sredstev odvaja na naš račun (konto 7504).  
 
 
8. Glavni vir proračunskih prihodkov na podlagi določil zakona o financiranju občin predstavljajo 

davčni prihodki (68,44% celotnih prihodkov proračuna), med katerimi je najpomembnejši vir 
dohodnina-odstopljeni vir občinam. Drugi najpomembnejši proračunski viri so nedavčni prihodki 
(12,54% celotnih prihodkov), to pa sta tudi vira sredstev za vlaganja v opredmetena in 
neopredmetena dolgoročna sredstva oziroma v dolgoročne finančne naložbe. 

 
 
9. Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2007: 
 
 
100 – Denarna sredstva v blagajni 
 

Blagajna – upravne takse 36,18 

Skupaj  36,18 

 
 
110 – Denarna sredstva na računih 
 

Denarna sredstva na računu 245.438,72 

Skupaj  245.438,72 

 
 
152 – Tolarski depozitni računi 
 

Gorenjska banka Jesenice 65.000,00 

Gorenjska banka Jesenice–proračunska rezerva 17.341,53 

Poštna banka Slovenije 251.000,00 

Hranilnica LON Kranj 80.000,00 

HYPO Alpe-Adria-Bank 197.000,00 

A Banka 586.000,00 
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Banka Koper 145.000,00 

Nova Ljubljanska Banka 315.000,00 

Hranilnica LON  Kranj – skavti za pločnik 41,69 

Skupaj kratkoročno dani depoziti  1.656.383,22 

 
 
10. Spremembe stalnih sredstev: 
 
003 –neopredmetena  dolgoročna sredstva 
 
 Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Računalniški programi 20.219,44  19.432,13 787,31 

Nove nabave 2007 0,00 0,00 0,00 

Amortizacija 2007  594,91 594,91 

Odpis 2007 0,00 0,00 0,00 

Vrednost računal. programov 20.219,44 20.027,04 192,40 

 
Sedanja vrednost računalniških programov znaša 192,40 EUR. Amortizacija je bila obračunana po 
predpisanih stopnjah. Za vrednost amortizacije so bila zmanjšana sredstva poslovnega sklada 
 
 
020 –nepremičnine 
 

 Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Kmetijska zemljišča 66.144,37 0,00 66.144,37 

Nove nabave 2007 0,00 0,00 0,00 

Odpis 2007 0,00 21.272,26 21.272,26 

Vrednost kmetijskih zemljišč 66.144,37 21.272,26 44.872,11 

Stavbna zemljišča 167.116,67 0,00 167.116,67 

Nove nabave 2007 37.768,09 0,00 37.768,09 

Odpis 2007 0,00 26.342,87 26.342,87 

Vrednost stavbnih zemljišč 204.884,75 26.342,87 178.541,88 

SKUPAJ 271.029,12 47.615,13 223.413,99 

 
 
Pod nove nabave stavbnih zemljišč je zaveden nakup dela asfaltirane ceste na Bregu (Cvar), menjava 
zemljišča v Mostah (Kralj) ter povečanje vrednosti makadamske ceste v ZN Moste zaradi urejanja in 
grediranja. 
Med odpisi kmetijskih zemljišč je zemljišče, na katerem stoji Janšev čebelnjak, ki je bil s pogodbo o 
upravljanju prenesen v upravljanje Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. Med odpisi stavbnih 
zemljišč so zavedena stavbna zemljišča, ki so bila prodana v letu 2007 (javna dražba na Bregu, del 
stanovanjske stavbe v Žirovnici (Juch) ter zemljišča, pri katerih se je urejalo zemljiškoknjižno stanje). 
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Povečanje vrednosti na zgradbah v letu 2007 je bilo na poslovni zgradbi Breznica 3, kjer se je uredilo 
parkirišče pred stavbo in nadstrešek nad vhodom v stavbo. 
Asfaltiralo se je dva odseka makadamske ceste in sicer na Bregu in v Smokuču, s tem se je povečala 
tudi vrednost in spremenila stopnja amortizacije – zgornji ustroj cest se amortizira. 
Zgrajena je bila tudi javna razsvetljava na parkirišču na Breznici. 

 Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Zgradbe – stanovanja Selo 15 90.948,51 35.553,49 55.395,02 
Amortizacija 2007  632,85 632,85 
Odpisi 2007 0,00 54.762,17 54.762,17 
Vrednost stanovanja Selo 15 90.948,51 90.948,51 0,00 
Zgradbe – poslovni prostor Breznica 3 179.809,69 15.733,35 164.076,34 
Nove nabave 2007 18.656,38 0,00 18.656,38 
Amortizacija 2007  5.728,91 5.728,91 
Vrednost posl. prostor Breznica 3 198.466,07 21.462,26 177.003,81 
Zgradbe – poslovni prostor Planika 137.218,20 20.703,54 116.514,66 
Amortizacija 2007  343,05 343,05 
Odpisi 2007  116.171,61 116.171,61 
Vrednost posl. prostor Planika 137.218,20 137.218,20 0,00 
Zgradbe – poslovni prostor Titova 16 158.373,73 29.927,89 128.445,84 
Amortizacija 2007  2.058,84 2.058,84 
Vrednost posl. prostor Titova 16 158.373,73 31.986,73 126.387,00 
Zgradbe – poslovni prostor Selo 15 3.601,70 774,99 2.826,71 
Amortizacija 2007  19,50 19,50 
Odpisi 2007 0,00 2.807,21 2.807,21 
Vrednost posl. prostor Selo 15   3.601,70 3.601,70 0,00 
Zgradbe – Varna hiša 1.587,02 134,90 1.452,12 
Amortizacija 2007  47,64 47,64 
Zgradba Varna hiša 1.587,02 182,54 1.404,48 
Ceste 351.027,28 12.240,08 338.787,20 
Nove nabave 2007 21.600,00 0,00 21.600,00 
Amortizacija 2007  10.862,16 10.862,16 
Vrednost cest 372.627,28 23.102,24 349.525,04 
Javna razsvetljava 144.381,41 17.669,86 126.711,55 
Nove nabave 2007 6.409,23 0,00 6.409,23 
Amortizacija 2007  10.518,05 10.518,05 
Vrednost javne razsvetljave 150.790,64 28.187,91 122.602,73 
Hidrantno omrežje 3.926,81 358,56 3.568,25 
Amortizacija 2007  235,56 235,56 
Vrednost hidrantnega omrežja 3.926,81 594,12 3.332,69 
Drugi infrastrukturni objekti 0,00 0,00 0,00 
Nove nabave 2007 15.149,41 0,00 15.149,41 
Amortizacija 2007 0,00 0,00 0,00 
Vrednost drugih infrast. objektov 15.149,41 0,00 15.149,41 
SKUPAJ  900.920,96 105.515,80 795.405,16 
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Glede na to, da poteka sanacija zidu na pokopališču na Breznici in se bo s tem povečala tudi njegova 
vrednost, je bilo zemljišče na katerem stoji pokopališče preneseno med druge infrastrukturne objekte. 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah. 
Stanovanja in poslovni prostor na naslovu Selo 15 so bili v letu 2007 izločeni iz evidence osnovnih 
sredstev v lasti Občine Žirovnica, ker je bilo ugotovljeno, da Občina Žirovnica ni lastnik teh 
nepremičnin in so bile prenesene na DSU – družbo za svetovanje in upravljanje (denacionalizacija). 
 
023 – investicije v teku 
 

Kanalizacija Rodine v gradnji 419.028,64 

Pločnik in avtobusna postajališča 49.116,22 

Kanalizacija Vrba – Breznica v gradnji 970,79 

Povezovalni kanali v gradnji 10.499,21 

Večnamenska športna dvorana v gradnji 4.540,80 

Ceste v gradnji 134.383,37 

Vodovod v gradnji 12.352,67 

Ureditev Glence – v gradnji 29.799,75 

Skupaj  660.691,45 

 
04 - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
 

 Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Oprema CZ 7.658,35 7.658,35 0,00 

Drobni inventar CZ 2006 8.327,43 8.327,43 0,00 

Nove nabave 2007 2.299,20 2.299,20 0,00 

Drobni inventar CZ 10.626,63 10.626,63 0,00 

 
Za potrebe CZ so bile nabavljene obleke, puloverji in kombinezoni. Oprema CZ je knjižena kot drobni 
inventar, zato jo ob oddaji v uporabo tudi takoj 100 % odpisana. 
 
  Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Računalniki in druga oprema 33.279,36 19.340,87 13.938,49 

Nove nabave 2007 2.301,24 0 2.301,24 

Odpisi 2007 1196,54 944,74 251,79 

Amortizacija 2007 0 -4.999,97 4.999,97 

Skupaj računalniki in druga oprema 34.384,06 23.396,10 10.987,97 

Občinsko vozilo 12.878,43 9.658,82 3.219,61 

Amortizacija 2007   1.931,76 1.931,76 

Skupaj občinsko vozilo 12.878,43 11.590,58 1.287,85 

Oprema počitniških zmogljivosti 3.141,70 2.115,84 1.025,86 

Amortizacija 2007   274,44 274,44 

Skupaj oprema počitniške zmoglj. 3.141,70 2.390,28 751,42 
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 Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Drobni inventar 31.790,54 31.790,54 0,00 

Nove nabave 2007 82,62 82,62 0,00 

Odpisi 2007 4.971,69 4.971,69 0,00 

Skupaj drobni inventar 2007 26.901,47 26.901,47 0,00 

Umetniška dela 37.385,06 0,00 37.385,06 

Odpisi 2007 22.816,52 0,00 22.816,52 

Umetniška dela 14.568,54 0,00 14.568,54 

 
Po opravljenem popisu opreme in drobnega inventarja je komisija predlagala, da se odpišejo 
naslednja osnovna sredstva: 

- Računalnik Pentium II (inv.št. 00077) 
- Uničevalnik dokumentov Peach 6500S (inv.št. 00430) 
- Uničevalnik dokumentov 20100PS (inv.št. 00210) 
- Konferenčna miza (inv.št. 00007) 
- Vrtljivo stojalo za prospekte (inv.št. 00633) 
- 2 x Gasilni aparat S9 (inv.št. 14030 in 14031) 

Inventurna komisija je predlagala, da: 
- se drobni inventar civilne zaščite, katerega nabavna vrednost ne presega 500 EUR, 

izkazujejo skupinsko. Evidenca drobnega inventarja  civilne zaščite se popravi in sicer 
tako, da se inventarne številke popravijo (preštevilčijo) na dan 31.12.2007. 

- gasilna aparata na lokaciji drobnega inventarja civilne zaščite se odpišeta, ker sta 
neuporabna, in se nadomestita z novimi. 

Razen uničevalnika dokumentov inv.št. 00430, ki je imel sedanjo vrednost 251,79 EUR, so bila 
preostala osnovna sredstva že amortizirana in zato brez sedanje vrednosti. 
 
Po opravljeni inventuri je bila narejena amortizacija osnovnih sredstev. Stanje in popravki osnovnih 
sredstev  glavne knjige se ujemajo  s pomožno knjigo osnovnih sredstev. 
 
Po Zakonu o računovodstvu se morajo vsa osnovna sredstva, ki imajo življenjsko dobo daljšo od 
enega leta in je njihova  posamična vrednost manjša od  500 EUR, knjižiti na drobni inventar. Po 45. 
členu zakona o računovodstvu pa je predpisano, da se drobni inventar odpiše v celoti ob nabavi. 
Vrednost drobnega inventarja je enaka vrednosti popravka vrednosti DI, ker ves drobni inventar dan v 
uporabo odpišemo 100 % ob nabavi, inventar pa se vodi evidenčno. 
 
Postavka umetniška dela zajema vrednost kipa dr. Franceta Prešerna v Vrbi, portret Prešerna in tri 
umetniške slike. Umetniška dela nimajo popravka vrednosti, ker se ne amortizirajo. Med umetniškimi 
deli je bil zaveden Janšev čebelnjak, ki pa je bil z 31.01.2007 prenesen v upravljanje Zavodu za 
turizem in kulturo Žirovnica in s tem izločen iz evidence osnovnih sredstev. 
 
 
06 - dolgoročne kapitalske naložbe 
 

Cestno podjetje Kranj – delnice 29.795,47 

Gorenjska banka Kranj – delnice 4.924,14 

JEKO-IN d.o.o. – delež 54.414,91 

BSC – poslovni center Kranj – delež 51,05 

Radio Triglav Jesenice – delež 709,40 

Ragor Jesenice - delež 4.172,93 

JEM – Klavnica Jesenice 12.518,78 

Skupaj 106.586,68 
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V skladu z 8. členom pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava popravek vrednosti naložbe ni bil opravljen.  
 
09 – terjatve za sredstva dana v upravljanje 
 

Občina Jesenice  1.026,03 

Osnovna šola Žirovnica  1.477.928,43 

Občinska knjižnica Jesenice 122.947,15 

Gorenjske lekarne  133.929,00 

Zavod za turizem in kulturo 169.073,25 

Osnovno zdravstvo Gorenjske 367.352,79 

Jeko-in d.o.o. 2.634.353,60 

Dominvest Jesenice – NSO 187.140,23 

Skupaj 5.093.450,48 

 
 
 
11. V okviru proračuna občine Žirovnica se ne vodijo izvenbilančne evidence. 
 
 
Številka: 410-0055/2007 
Datum: 25.02.2008 
 
 

Leopold Pogačar 
ŽUPAN 

 
Pripravili:  
Petra Žvan 
Damijana Janc 


