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OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
Tomazinova 2
1275 Šmartno pri Litiji

ŽUPAN

Številka: 400-06/2005
Datum: 24.05.2005

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000 in 51/02), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem predlog
Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004.
Predlagam, da Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme naslednji predlog sklepa.
SKLEP: Občinski Svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004.
S spoštovanjem,

Pripravila:
Tatjana Martinčič

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/2000 in 51/02), Zakona o javnih financah (Ur.l. RS
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Ur. list RS, št.
33/03, 106/03) je občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na _____seji občinskega sveta,
dne_______ 2005, sprejel

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2004

1.člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004,
ki zajema vse predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene
odhodke in druge izdatke proračuna Občine Šmartno pri Litiji, predvideno in doseženo
izvršitev računa financiranja, sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco občine na dan
31.decembra 2004.
2.člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

ZNESKI V TISOČ
SIT
613.371

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

21.111

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

67.904

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

269.758

SKUPAJ

601.230

II.

O D H O D K I (40+41+42+43)

254.598

0

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

126.777

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

246.833

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) - (I.-II.)

11.284
216.336
12.141

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)

44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

5.069
0

5.069

50 VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

30.000

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

33.173

X.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

X.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)

XI.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

IX.

14.037
-3.173
12.141
752

D. BILANCA SREDSTEV REZERRV
I.

PRIHODKI

II.

ODHODKI

III.

PRESEŽEK

3.400
3.175
225

E. PREMOŽENJSKA BILANCA
SREDSTVA
OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI

2.208.636
2.208.636

3.člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca
sredstev rezerv in premoženjska bilanca so sestavni del tega odloka.
4.člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:400-06/2005
Datum: 24.05.2005

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar

POJASNILA K ODLOKU O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO
PRI LITIJI ZA LETO 2004
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 20. redni seji Občinskega sveta dne
07.04.2005 obravnaval in sprejel predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2004 ter poročilo o popisu osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti
proračuna Občine Šmartno pri Litji na dan 31.12.2004 in predlog inventurne komisije št. 71102/2005, z dne 25.02.2005.
Predlog za drugo branje se spreminja v naslednjih delih:
- V predlog odloka je vnesena premoženjska bilanca občine za leto 2004
- Dopolni se spisek stanovanj v upravljanju KSP Litija-po pogodbi 3771/2003-2 z dne
08.12.2003 tako, da se vpiše znesek amortizacije v letu 2004 ter nabavna odpisana in
sedanja vrednost stanovanj (spisek je priložen)
V razpravi in na sejah delovnih teles Občinskega sveta so bile podane nekatere pripombe in
vprašanja, na katera so v nadaljevanju podani odgovori:
G Jaklič (nadzorni odbor):
Višina dolga NUSZ, ki je bilo odmerjeno za leto 2004.
Na podlagi podatkov Davčnega urada Ljubljana – izpostave Litija je bil na dan 31.12.2004
dolg
- fizičnih oseb: 19.651.970,18 SIT – od tega je zapadlo v letu 2004 68.330,82 SIT
- pravnih oseb: 12.616.836,10 – od tega je zapadlo v plačilo v letu 2004 16.241,10 SIT
Sicer odmera za leto 2004 zapade v plačilo v letu 2005.
Zakaj je tako malo prihodkov od akontacije dohodnine od dohodka iz kmetijstva, ki se
obračunava iz katastrskega dohodka od kmetijskih in gozdnih zemljišč ?
Na podlagi tel. razgovora z davčno izpostavo Litija, nam je ga Mrzel pojasnila, da so evidence
katastrskega dohodka od kmetijskih in gozdnih zemljišč ažurne in se letno usklajujejo z
geodetsko službo. Vendar pa prihodkov iz tega naslova ne gre pričakovati v večji višini, kajti
na območju Občine Šmartno je le manjše število večjih kmetij, ki so zavezane za plačilo
višje vsote dohodnine.
G Črne:
Zakaj proračunska postavka (v nadaljevanju PP) 4203 – Sofinanciranje osemenjevanja živine,
v letu 2004 ni bila v celoti izkoriščena ?
Omenjena proračunska postavka res ni bila v celoti izkoriščena, vendar pa je bila prekoračena
realizacija na PP 4201 – sofinanciranje zavarovanja plemenske živine, poljščin , vrtnin in
sadnega drevja, za 1.025.006 SIT. Sredstva, ki so bila namenjena za tekoče transfere na
področju kmetijstva so se namreč delila tudi na podlagi prejetega števila vlog kmetov za
posamezne subvencije. Tako so bila sredstva, ki so bila namenjena za subvencioniranje
kmetijstva tudi v celoti realizirana za ta namen.

G. Rudi Vidic (nadzorni odbor):
Katera osnovna sredstva krajevnih skupnosti, ki so zajeta v poročilo o popisu osnovnih
sredstev, terjatev in obveznosti občine, so že odpisana ?

Osnovna sredstva, ki so že odpisana, vendar se še vedno uporabljajo (v kolikor jih inventurna
komisija ni predlagala za odpis, ker so neuporabna, v poročilu, ki ga je občinski svet sprejel
na 20. redni seji, dne 07.04.2005) so naslednja:
KS VELIKA ŠTANGA

-

Kontejner na pokopališču (menjava namesto velikega kontejnerja je postavljen tipski
zabojnik 900 litrov pogodbi št.: 2121/2003-10)
Vodna črpalka –vodovod
Prenosno ožičenje Colibri – shranjen v župnijskem uradu
Napisna tabla na cerkvi
Streha za prodajno stojnico 1 kos
Računalnik + modem (Ajpes) – nahaja se v sejni sobi kulturnega društva

KS ŠTANGARSKE POLJANE

-

Pisalna miza
Omara železna
Kontejner za smeti 900 l
Računalnik + modem (Ajpes) – nahaja se pri g. Ulčar Poldetu.

KS PRIMSKOVO

-

Snežni plug 2 kos
Regal 3 kos
Omara
Miza
Stol konferenčni 20 kos
Računalnik + modem (Ajpes) – nahaja se pri g. Zadražnik Jožetu.

KS ŠMARTNO

-

Mize in stoli dvorana KD 35 + 220 kos
Radio kasetofon v dvorani KD
Sesalec za prah v dvorani KD Šmartno
Pisalna miza – sejna soba
Omare 3 kos – sejna soba
Pisalni stroj – sejna soba (pokvarjen)
Računalnik Power Plus + monitor –sejna soba (neuporaben)
Tiskalnik- sejna soba (pokvarjen)
Računalnik + modem (AJPES) – nahaja se v sejni sobi

KS VINTARJEVEC

-

Računalnik + modem (AJPES) – nahaja se pri ge. Hostnik Joži

KS KOSTREVNICA

-

Računalnik + modem (AJPES) – nahaja se pri ge. Dobravec Metki

KS JABLANIŠKA DOLINA

-

Računalnik + modem (AJPES) – nahaja se pri ge. Kirm Joži

KS JAVORJE

-

Računalnik + modem (AJPES) – nahaja se pri ge. Murenc Slavki

Kateri odhodki so v zaključne računu občine za leto 2004 zajeti na kontu 4029 – drugi
operativni odhodki ?
Na podlagi Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (uradni list RS 141/2004) in na podlagi Odloka o proračunu
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 na kontu 4029 v letu izkazujejo naslednji stroški:
- Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev,
- Plačila avtorskih honorarjev
- Plačila po pogodbah o delu,
- Plačila za delo preko študentskega servisa,
- Sejnine udeležencem odborov,
- Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih,
- Stroški sodnih postopkov,
- Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugo,
- Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet,
- Plačila bančnih storitev
- Stroški povezani z zadolževanjem,
- Plačila storitev davčni upravi RS,

Pripravila:
Tatjana Martinčič

