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številka

Znesek (v eurih, brez centov)

Opis postavke premoženjske bilance

Oznaka
zaAOP

Tekoče leto

Predhodno leto

2

3

4

5

1

Aktiva
Sedanja vrednost

01

dolgoročnih

neopredmetenih

aktivnih

časovnih

sredstev

in

razmejitev

200

13.968

13.759

201

28.726

27.263

202

14.758

13.504

203

44.316.853

45.704.119

(201-202)
02

Nabavna vrednost neopredmetenih
aktivnih časovnih razmejitev

sredstev ln dolgoroenih

03

Popravki vrednosti neopredmetenih

sredstev

Sedanja vrednost

nepremičnin

04
(204-205)
05

Nabavna vrednost nepremičnin

204

56.920.789

55.541.076

06

Popravek vrednosti nepremičnin

205

12.603.936

9.836.957

206

768.284

830.564

207

3.503.456

3.426.934

208

2.735.172

2.596.370

209

139.393

3.477.501

Sedanja vrednost

07

osnovnih

opreme

in drugih

opredmetenih

sredstev

(207-208)
08
09

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih

osnovnih

sredstev
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih
sredstev
Terjatve za sredstva

dana v upravljanje

osnovnih

drugim

10
(210+211)
11

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države

210

O

12

Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine

211

139.393

O
3.477.501

13

Zaloge

212

16.471

14

Dolgoročne finančne naložbe

213

1.361.389

1.318.852

15

Dolgoročno

214

1.643

3.051

16

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

215

O

1.697

17

Denarna sredstva

216

929.299

1.119.582

18

Kratkoročne

217

1.240.752

857.102

19

Druge terjatve

218

416.050

424.740

219

49.204.102

53.767.066

50.721.071

dana posojila in depoziti

terjatve

Skupaj aktiva

20
(200+203+206+209+212+213+214+215+216+217+218)

16.099

Pasiva
21

Splošni sklad

220

45.796.073

22

Rezervni sklad

221

33.416

498

23

Dolgoročno

222

1.284.352

1.407.289

24

Dolgoročne obveznosti

25

Kratkoročne

26

Druge obveznosti

prejeta posojila
iz poslovanja

obveznosti

Skupaj pasiva

27

223

932

224

1.967.344

1.537.852

225

122.917

99.424

226

49.204.102

53.767.066

(220+221+222+223+224+225)
..

O

/1
Oseba od 9 ovoma za
sestavljanje bilance:
Dominika FRAS

-----------~~----------

/7/

Obrazložitev pobota in dolga za P1/P3 ZBIR
(4. odstavek

21. člena Pravilnika

Ime
uporabnika

o pripravi

konsolidirane

premoženjske
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I

A) Podatki o pobotu na dan 31.12.2010
Zapš
t.
A

Stanje v poslovnih

SKUPINA

OPIS SKUPINE

KONTOV

knjigah

KONTOV

na dan

31.12.2009

B

Pobot na 1. ravni
(zmanjšanje

s

predznakom

-)

E

D

C
Aktiva

1

07

DOLGORO

2

08

DOLGOROČNE

NO DANA POSOJILA

3

14

TERJATVE

KRATKOROČNE

TERJATVE

ENOTNEGA

KONTNEGA
ODHODKI

4

18

NEPLAČANI

5

19

AKTIVNE ČASOVNE

IN DEPOZITI

IZ POSLOVANJA
DO UPORABNIKOV

NAČRTA

::::::::::::::::::::::
et :088:.950: :

6a

Preveri ustreznost knjiženja

6b

Preveri ustreznost knjiženja na skupini kontov 06 oz. 09

·········:·:::::::::::::::::::::::::::::0

1.SKUPAJ

7

-2.155.685

Pasiva
8

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

.:.:.:.:::::.:.:.:.:.:.:::.1;124.:342 .:::: :.:.:.::::::::::.: :~$24.:342

9

28

NEPLAČANI

10

29

PASIVNE ČASOVNE

PRIHODKI

11

90

SPLOŠNI SKLAD

12

94

SKLAD PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN
DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,

13

96

DOLGOROČNE

14

97

DRUGE DOLGOROČNE

15

98

OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA
UPRAVLJANJE

':.:.:.:::.:.:.:.:.:.:.::::
t15.t51::.::::
:.:.::::::::::.:
:~tt5)51.

RAZMEJITVE

<»>::>:<49:.1:87.962:

»»»»»>:<A2T.5t3:

KI JE V NJIHOVI LASTI

16

FINANČNE

OBVEZNOSTI

OBVEZNOSTI
PREJETA V

:.:-:-:. :-:-: -:.:.:-:-:.:.: -:.: -:.: .:-:-:-:
:::::::::::::::::::::::5:265;:926
....................

Preveri ustreznost knjiženja

II. SKUPAJ

17

B} Podatki o stanju dolga pred pobotom po vrstah dolga v
primerjavi s podatki v bilanci stanja na dan 31.12.2010
Stanje DOLGA,
Zap
št.

izkazano

SKUPINA

v BILANCI

STANJA na dan

KONTOV

31.12.2009
A

C

B
III. KRATKOROCNE

D

Stanje DOLGA,
izkazano

v poslovnih

knjigah

na dan

31.12.2009
E

OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov
kontnega načrta

enotnega

18

24-celotna

19

24-delna

20

24-delna

Druge kratkoročne
uporabnikov

21

25-celotna

Kratkoročne obveznosti do financerjev

22

25-delna

Kratkoročne finančne obveznosti - do PU

23

25-delna

Kratkoročne finančne obveznosti,

Kratkoročne finančne

obveznosti

- do proračunskih

uporabnikov
obveznosti-

do proračunskih

ki niso PU

IV. DOLGOROCNEOBVEZNOSTI
24

96-celotna

25

96-delna

26

96-delna

Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti

- do proračunskih

uporabnikov
Dolgoročne finančne Obveznosti, ki niso
proračunski

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::::::::::::::O

:::::::::::::::::.:.:.:.:.
~i.485 ::.:.: :.:.:.::::::::::::::.:.:.:::::.:::.:.:.:.
:3:.3Gl

RAZMEJITVE

uporabniki

27

Skupni znesek skupin
(zap. št. 18+21+24)

24, 25 in 96

28

od tega - dolg do PU (zap.št. 19+22+25)
Oseba, odgovorna za sestavljanje
Dominika FRAS

bilance:

1~

>'.' .

Obrazložitev pobota za PS
odstavek

21. člena Pravilnika

o pripravi

konsolidirane

premoženjske

bilance

države in občin - Ur. list RS št. 26/03, 117/05, 120/07,32/08,10/09,101,
Šifra občine

Zapš
t.

Skupina 1
podskupina

Podatki
OPIS SKUPINE/PODSKUPINE

KONTOV

KONTOV
B

A

C

premoženjskih

31.12.2010

Pobot na 2. ravni
(zmanjšanje s
predznakom -)

D

E

bilanc P1 in P3 dan

Stanje po pobotu

F

= (D

na 2. ravni

+ E)

AKTIVA

1

066 in 067 - cela

Namensko premoženje, preneseno javnim
skladom in premoženje, preneseno v last
drugim pravnim osebam javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti

2

Terjatve za sredstva dana v upravljanje
090 in 091 - del neposrednim in posrednim uporabnikom
proračuna države

3

Terjatve za sredstva dana v upravljanje
090 in 091 - del neposrednim in posrednim uporabnikom
proračuna občine

4

Skupaj

O

O

O

O

O

O

8.457.658

-8.457.658

O

8.457.658

-8.457.658

O

48.760.449

-2.964.376

PASIVA
90 - cela

Splošni sklad

6

94 - cela

Sklad premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava, ki je v
njihovi lasti

7

98 - cela

Obveznosti za sredstva prejeta v
upravljanje

5

8

Skupaj

O

45.796.073
O

5.493.282

-5.493.282

54.253.731

-8.457.658

O

O
45.796.073

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA VPRA VA
Partizanska c. 13,9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

OBRAZLOŽITEV PREMOŽENJSKE BILANCE OBČINE GORNJA RADGONA ZA
LETO 2010

Obveznost sestavljanja in predlaganja premoženjske bilance določa Zakon o javnih financah
(Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759, 110/02-5389, 127/06-5348, 14/07600, 64/08, 109/08, 49/09 in 38/10-1847) v 93.členu. To bilanco bi lahko opredelili kot
računovodski izkaz, po vsebini enak bilanci stanja, ki je namenjen tako predstavitvi podatkov
o stvarnem in finančnem premoženju občine kot tudi predstavitvi obveznosti, ki jih ima
občina do drugih subjektov.
Podrobnejše določbe o sestavljanju premoženjske bilance in tudi o njeni vsebini vsebuje
Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS
26/03,117/05,120/07,32/08,10/09,
in 101/10, ki gaje sprejel minister za finance.
Zavezanci za sestavitev premoženjske bilance po zakonu o računovodstvu so tisti, ki pri
vodenju poslovnih knjig uporabljajo enotni kontni načrt, predpisan s pravilnikom o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, torej
določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, razen tistih pravnih oseb javnega
prava, ki ne sodijo med posredne oziroma neposredne uporabnike proračuna.
Zavezanci za sestavitev premoženjske bilance so po 93.členu zakona o javnih financah torej:
posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov,
neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov,
upravljavci sredstev enotnega zakladniškega računa,
ožji deli občin,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
občine ter
država.
Na podlagi premoženjskih bilanc, ki jih sestavijo
konsolidirana premoženjska bilanca države in občin.

našteti

zavezanCI, pa se sestavi

Pri sestavljanju premoženjskih bilanc je posebej pomembno dosledno upoštevanje s
pravilnikom o pripravi premoženjske bilance določenih pravilo pobotanju nekaterih terjatev
in obveznosti ter o pobotanju nekaterih drugih bilančnih postavk (kratkoročnih pasivnih in
aktivnih časovnih razmejitev, neplačanih prihodkov in neplačanih odhodkov). Pobotajo se že
pri sestavitvi premoženjske bilance zavezanca za sestavitev take bilance (posrednega in
neposrednega uporabnika proračuna, ožjega dela občine). Pobotajo se torej postavke oziroma
deli postavk iz bilance stanja na dan 3I.decembra 2010, ki jo je zavezanec sestavil v skladu z
zakonom o računovodstvu. Postavke, izkazane v različnih premoženjskih bilancah, ki so jih
sestavili našteti zavezanci, pa se pobotajo le pri sestavitvi premoženjske bilance občine,
premoženjske bilance države ter konsolidirane premoženjske bilance države in občin. V vseh
primerih pobotanja se razlike, torej nepobotani zneski, izkažejo kot zmanjšanje ali povečanje
postavk »obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje«, »splošni sklad« ter »sklad premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti«.

Na podlagi zapisanih splošnih pravil sestavljanja premoženjske bilance, so zavezanci za
sestavitev premoženjskih bilanc občine Gornja Radgona:
neposredni uporabniki proračuna, kamor po S.točki 3.člena Zakona o javnih financah
sodijo občinski organi ali organizacije ter občinska uprava:
o proračun občine Gornja Radgona:
• občinski svet,
• župan,
• nadzorni odbor,
• občinska uprava
o enotni zakladniški račun občine,
o KS Gornja Radgona,
o KS Črešnjevci- Zbigovci,
o KS Negova,
o KS Sp. Ščavnica,
o KS Sp.Ivanjci
posredni uporabniki, kamor po 6.točki 3.člena Zakona o javnih financah sodijo javni
skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanoviteljica je občina:
o Zdravstveni dom Gornja Radgona,
o Osnovna šola dr.Antona Trstenjaka, Negova
o Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona,
o PORA, razvojna agencija Gornja Radgona,
o Vrtec Manko Golar Gornja Radgona,
o Osnovna šola Gornja Radgona,
o Glasbena šola Gornja Radgona,
o Ljudska univerza Gornja Radgona
Premoženjsko bilanco občine smo sestavili kot zbirno bilanco iz podatkov izkazanih v
premoženjskih bilancah neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna občine.
Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega
proračuna, ožjih delov občine in posrednih uporabnikov občinskega proračuna v
premoženjsko bilanco občine, so se pobotale terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih
oziroma prejetih v upravljanje, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje drugim,
izkazanih v občinskem proračunu in premoženjskih bilancah, ki se vključujejo v
premoženjsko bilanco občine, za razliko pa se zmanjša ali poveča splošni sklad občine.

Pobot terjatev In obveznosti na 1.ravni (pobot terjatev in obveznosti do proračunskih
uporabnikov svojega proračuna) znaša 2.155.685 eur, pobot na 2.ravni (pobot terjatev in
obveznosti za sredstva, prejeta in dana v upravljanje) pa 8.457.658 euro
Po pobotu terjatev in obveznosti na 1. in 2. ravni znaša premoženje občine Gornja Radgona
na dan 31.12.2010, 49.204.102,00 eur, kar je za 4.562.964,00 eur manj kot v letu 2009.
Zmanjšanje je
prenos
prenos
(2006)

posledica predvsem dveh poslovnih dogodkov in sicer:
sredstev v upravljanje Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona ter
sredstev podjetja Komunala, d.o.o. v naše poslovne knjige, saj Je SRS 35
ukinil sredstva v upravljanju v javna podjetja.

Spremembe v premoženjski bilanci občine so povezane s spremembami v bilancah stanja
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da predloženo Premoženjsko bilanco
Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2010 obravnava in sprejme naslednji

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Premoženjsko
Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2010, v predloženi vsebini.

PRIPRAVILA:
FRAS Dominika

J~
PREDL

ŽU
OBČINE GO
Anto

bilanco

