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PREDGOVOR 
 
Pravni red krajevnih ustanov je v svoji najnovejši izdaji poudaril vlogo sveta v 
smislu telesa, ki nadzoruje potek operativne faze načrtovanja, ki smo ga svojčas 
sklenili z odobritvijo Enotnega programskega dokumenta. Tovrstno preverjanje 
se izvaja tudi pri obračunu, saj je po predvidevanju prečiščenega besedila 
krajevnih ustanov »poročilo o poslovanju opisni dokument o upravljanju ustanove 
ter pomembnejših dogodkov, ki so se pojavili po zaprtju poslovnega leta, obenem 
vsebuje vse druge informacije, ki so koristne za razumevanje računovodskih 
podatkov« (231/1. člen zakonske uredbe št. 267/00). 
 
Ocenjevanje na podlagi končnih podatkov o poslovanju in ocenjevanje stopnje 
končnega uresničevanja programov, ki ne predstavljajo samo komponente 
računovodske strukture (smotri razdeljeni v programe), a so sestavni del 
politično-izvedbenega programa, sta pomembna elementa, ki označujeta širši 
sistem nadzora nad poslovanjem. Preverjanje politične narave se namreč 
pogosto združuje z izrecno tehničnim preverjanjem, kot je tisto, ki ga je sprožil 
splošni sistem notranjega nadzora; slednji mora med svojimi pristojnostmi 
»oceniti primernost izbir pri izvajanju načrtov, programov in ostalih instrumentov 
določevanja političnih smernic, v smislu skladnosti med doseženimi rezultati in 
predhodno določenimi cilji (…)« (147/2. člen zakonske uredbe št. 267/00). 
Naj samo omenimo, da je tudi uvodni del enotnega programskega dokumenta, 
čeprav iz perspektive, ki se praviloma nanaša na dejanske demografske 
dimenzije ustanove, že težil k ustanovitvi začetne informativne osnove, na katero 
se je ob koncu poslovnega leta vključilo preverjanje o konkretni uresničitvi 
začetne zmožnosti načrtovanja. Zaradi tega je bil cilj operativnega sklopa 
enotnega programskega dokumenta po definiciji, ki mu jo pripisuje računovodsko 
načelo, »da ustvari predpostavko za strateško kontrolo in nadzorovanje nad 
rezultati, ki jih je dosegla ustanova, s posebnim ozirom na stanje izvajanja 
programov v okviru smotrov« (točka 8.2/c). 
Obračun se torej postavlja – tako z logičnega vidika kot glede časovnega 
zaporedja – na mesto in čas bodisi po odobritvi enotnega programskega 
dokumenta na začetku poslovnega leta bodisi po preverjanju stopnje izvajanja 
programov sredi leta. Zlasti s tem dokumentom teži uprava k okrepitvi percepcije 
pri naši skupnosti o pomembnosti ukrepov, ki jih ustanova uresničuje, in da bi 
dala primerno vidljivost dejavnosti, ki je v teku leta zahtevala delo celotne 
ustanove. Na podlagi vloženega truda smo namreč dober del zasledovanih ciljev 
uspeli pretvoriti v odgovarjajoče rezultate, to pa je izid, katerega stopnjo uspeha 
prepuščamo v tem trenutku prosti oceni občanov. Poročilo je zasnovano in 
oblikovano na moderen in vabljiv način in obenem spoštuje navodil zakona, z 
njim smo želeli izpolniti obvezo, da ustvarimo bolj neposreden odnos do občanov, 
ki naj se opira na prozornosti in sodelovanju, da se tako vsakomur omogoči 
razumevanje strateške dimenzije sprejetih izbir.  
Ko konkretno postavljamo v središče pozornosti koristnike posegov naše javne 
uprave, to pomeni tudi, da utemeljimo svoje delovanje transparentno in s tem 
prikazujemo smisel občinskega delovanja. 
 
 

Župan 
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VSEBINA IN ZASNOVA PRIKAZA 
 
Poročilo o poslovanju in volja zakonodajalca 
Vsebina poročila o upravljanju je splošnega pomena. Volja, ki jo je izrazil zakonodajalec, je jasna in teži k ohranjanju 
stalnega dialektičnega soočanja med občinskim svetom in odborom ter tako vzpodbuja primerjanje glede stopnje 
uresničevanja programov, ki so bili na začetku predvideni in jih je na računovodski ravni izrazil agregat, ki jih po 
homogenosti funkcij obsega, in sicer smoter. Obenem svet preveri, da se dejavnost upravljanja ni razširila do meje, 
ki bi vplivala na redno ravnovesje občinskih financ. Dejavnosti ekonomskega vlaganja namreč ne morejo presegati 
dejanskih razpoložljivosti sredstev. V ta okvir se vključuje pomemben predpis, ki predvideva poročanje glavnemu 
zbornemu telesu o dejanskem obračunu ob koncu poslovnega leta. Možnost ocenjevanja končnega izida v 
primerjavi na izvorno programiranje po pravni ureditvi krajevnih uprav ni samo dodeljena, ampak tudi zahtevana. 
 
Obračun in finan čni rezultati 
Prvi del poročila z naslovom Programiranje in končna ravnovesja proračuna si kot cilj postavlja preveriti, ob že 
zaključenem poslovnem letu, ohranjanje ravnovesja pri načrtovanju, in sicer ujemanje med končnimi dotacijami v 
pristojnostih prihodkov (predvidena sredstva) in domnevno potrebo odhodkov (načrtovana uporaba), ter v večji meri 
izpostaviti dva glavna agregata proračuna, in sicer tekoči razdelek in naložbe. Na podlagi vsebin tega sklopa je 
nato možno ugotoviti rezultate obračuna s skupnim upravnim rezultatom (kompetence in preostanki) ter upravnim 
saldom oziroma rezultat, pridobljen na področju samih kompetenc. Zadnji obravnavani argument razširi opazovanje 
na blagajniške premike, kjer so izterjatve in izplačila izvedena v teku leta pripomogla, skupaj z morebitnim začetnim 
blagajniškim saldom, k ustvarjanju končnega salda zakladnice. 
 
Finančno računovodstvo in obra čun 
Tretji del dokumenta z naslovom Finančni obračun poslovanja poglablja analizo - že obravnavano v prejšnji točki - 
za opazovanje poteka prihodkov in izdatkov med kompetencami. Poleg tega so prikazane posebno pomembne 
tematike, kot je financiranje proračuna za tekoči del ali za del kapitalskih naložb, ki izhajajo iz obračuna, uporaba 
finančnih sredstev, ki izhaja iz prejšnjih let, kot sta presežek in večletni vezani sklad, ter dinamika upravljanja 
preostankov. Glede zadnjega vidika bo potekalo spremljanje tako starih preostankov z odgovarjajočim merilom 
izrabljanja kot novih preostankov od kompetenc. Zadnji obravnavan vidik v tem poglavju poročila se nanaša na 
odmik od začetnih napovedi, v smislu pokazatelja stopnje zanesljivosti predvidevanj prihodkov in odhodkov, o 
katerih smo domnevali v fazi programiranja. 
 
Potek prihodkov 
Poglavje z naslovom Upravljanje prihodkov po tipologiji obravnava tematike, vezane na premike pri prihodkih, kjer 
primerja končne napovedi (dotacije) z odgovarjajočimi ugotovitvami (terjatve) in premiki v blagajni (izterjatve). 
Računovodske informacije zajemajo vsako postavko prihodkov z raznimi tipologijami, ki posamezne postavke 
sestavljajo. Zato pri tem upoštevamo prihodke davčne narave, premike na račun poslovanja, zunajdavčne prihodke, 
zmanjšanja finančnih dejavnosti, najemanje posojil, blagajniške anticipacije in ob koncu storitve na račun tretjih. 
Posebno pozornost posvečamo opazovanju stopnje ugotavljanja in merilu izterjevanja, obravnavane v smislu 
odstotka predvidevanja prihodkov, ki se pretvori v terjatev, terjatev pa v unovčenje. Odmik med napovedmi in 
odgovarjajočo ugotovitvijo kaže na to, v kolikšni meri se predvidevanje proračuna dejansko ni uresničilo. 
 
 
 
Upravljanje stroškov po smotrih 
V tem poglavju dokumenta z naslovom Upravljanje stroškov po smotrih se pozornost usmeri samo na del o 
odhodkih in zlasti na ustroj proračuna, ki ga sestavljajo smotri, naknadno porazdeljeni, a samo na operativnem 
nivoju, v posamezne programe. Zato se s tem oblikuje skupna slika o računovodskih podatkih vseh odhodkov po 
smotrih, s primerno pozornostjo na odmik, do katerega je prišlo med končnimi napovedmi in dejansko rezerviranimi 
zneski. V tej perspektivi dobimo zanesljivo sliko informacij o stanju izvajanja postopkov glede stroškov, ki jih je 
sprožil tehnični aparat. Pozornost se na koncu premakne na stopnjo izpolnjevanja izplačil, ki jo pojmujemo kot 
pokazatelja stanja pri dokončanju predvidenega posega. Vse to v pristopu do pojavov v njihovi celoti (seznam 
smotrov), medtem ko podrobnostno analizo najdemo v drugem poglavju. 
 
Stanje izvajanja posameznih smotrov 
Obračunsko poročilo v poglavju z naslovom Stanje izvajanja posameznih smotrov ne obravnava več skupnega 
vidika in v ospredje postavlja posamezne smotre, analizira stanje izvajanja in stopnjo izpolnjevanja, a tudi njihovo 
računovodsko sestavo. Za vsak smoter sta prikazani tako finančna komponenta za tekoče stroške kot tista za 
naložbe, kar prinaša jasen ključ za razbiranje stanja napredovanja smotra, sicer porazdeljenega v programe, ki ni 
več kot v zgornji točki kumulativne narave. S tega zornega kota opozarjamo na potek poslovanja (odhodki tekočega 
dela), ločenega od komponente naložb (odhodki kapitalskih investicij). Oba dela imata popolnoma različne dobe 
udejanjanja in pravila, zaradi česar je kumulativni vidik manj poveden. Za vsak del je navedena tudi njegova 
računovodska sestava. 
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Ekonomski in premoženjski rezultati poslovnega leta   
Finančnemu računovodstvu, ki predstavlja temeljni računovodski sistem in je osnovne važnosti za pridobivanje 
dovoljenj ter za obračunavanje rezultatov finančnega poslovanja, je v podporo dodatno pomožno računovodstvo. 
Namen ekonomsko-premoženjskega računovodstva je namreč ugotoviti izdatke (bremena) in prejemke (prihodke), 
ki izhajajo iz prenosov, ki jih udejanja javna uprava. Zadnje poglavje poročila z naslovom Ekonomski in 
premoženjski izidi poslovanja razširi pozornost na določene elemente, ki zadevajo ravno ekonomsko tolmačenje 
poslovnih dogodkov v teku leta, ki so - preko oblikovanja izdatkov in prejemkov - povzročili bistveno spremembo 
sestave občinskega premoženja. Sprememba bogastva, ki jo povzroča razlika med prejemki in izdatki običajnega, 
finančnega ali izrednega poslovanja, je zato ustvarila razliko v čistem premoženju, ki jo velja poglobiti. 
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PROGRAMIRANJE IN KONČNA RAVNOVESJA 
PRORAČUNA 
 
Začetno programiranje in kon čna ravnovesja 
Svet je z odobritvijo enotnega programskega dokumenta opredelil splošne cilje in odmeril proračunska sredstva. 
Vse to v spoštovanju poravnave sredstev (prihodkov) in ustreznih uporab (odhodkov). V teku poslovanja, s sprotnimi 
spremembami in po uveljavljanju merila izterjave prihodkov in odhodkov, so dotacije doživele določene spremembe 
in se končno ustalile v končnem stanju, kjer napovedi prihodkov in odhodkov nadaljujejo v ravnovesju. V teku 
poslovanja je uprava ukrepala v štirih točno določenih smereh, in sicer tekoče upravljanje, vlaganje v investicije, 
uporaba premikanja sredstev in vodenje storitev za račun tretjih. Vsak od teh sklopov je lahko mišljen kot avtonomna 
enota. Praviloma se izbire v programih odražajo samo na prva dva elementa (tekoče in investicije), ker so storitve 
za račun tretjih v bistvu samo krožne postavke, ravno tako premikanje sredstev zadeva finančne transakcije med 
prihodki in odhodki, ki pa se medsebojno kompenzirajo. Tabele prikazujejo končna proračunska ravnovesja. 
 

Tekoči prihodki (skupne dotacije) Tekoči odhodki (skupne dotacije) 
Davčni prihodki   Tekoči odhodki   
Tekoči prenosi 

  
Tekoči odhodki, izenačeni 
investicijskim odhodkom   

Zunajdavčni prihodki   Povračila posojil   
Specifični tekoči prihodki za 
investicije   

 
  

Splošni tekoči prihodki za investicije      
Redna sredstva   Redne uporabe   

Večletni vezani sklad, odmerjen za 
tekoči proračun   

 
  

Presežek za financiranje tekočega 
proračuna   

Primanjkljaj, odmerjen na tekoči 
proračun   

Prihodki na račun kapitala za tekoče 
odhodke   

Investicije, izenačene tekočim 
odhodkom   

Najem posojil za tekoče odhodke      
Izredna sredstva   Izredne uporabe   

Skupaj   Skupaj   
 

Prihodki za investicije (skupne dotacije) Odhodki za investicije (skupne dotacije) 
Prihodki na račun kapitala   Odhodki na račun kapitala   
Prihodki na račun kapitala za tekoče 
odhodke   

Investicije, izenačene tekočim 
odhodkom   

Redna sredstva   Redne uporabe   
Večletni vezani sklad, odmerjen za 
investicije v proračunu   

 
  

Presežek za financiranje investicij      
Tekoči prihodki za financiranje 
investicij   

 
  

Znižanje finančnih dejavnosti      
Finančne dejavnosti, izenačene 
premikom skladov   

Tekoči odhodki, izenačeni 
investicijam   

Najem posojil   Povišek finančnih dejavnosti   
Najem posojil za tekoče odhodke 

  
Finančne dejavnosti, izenačene 
premikom skladov   

Izredna sredstva   Izredne uporabe   
Skupaj   Skupaj   

 
 

Povzetek prihodkov 2016 Povzetek odhodkov 2016 
Tekoči   Tekoči   
Investicije   Investicije   
Premiki skladov   Premiki skladov   
Prihodki namenjeni programiranju   Prihodki namenjeni programiranju   
Storitve za račun tretjih in krožne 
postavke   

Storitve za račun tretjih in krožne 
postavke   

Drugi prihodki   Drugi prihodki   
Skupaj   Skupaj   
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ZAKLJUČNI UPRAVNI IZID 
 
Obračun in poslovni izid 
Obračun je uradni dokument, s katerim uprava sporoči občanom, kako smo dejansko uporabili javni denar v 
določenem obdobju (poslovanje). Z računi je treba razložiti, kam so šla sredstva in kako smo upravljali s sredstvi, 
ki smo jih pridobili med letom, poleg tega je mogoče meriti dejanske rezultate, ki smo jih dosegli. Slednje pridobimo 
z delom celotne občine. Cilj je izmeriti nekakšno zdravstveno stanje občine, v primerjavi med pričakovanji in 
dejanskimi rezultati. Obračun se lahko zaključi s pozitivnim rezultatom, presežkom, ali pa s primanjkljajem. Tabele 
z ustreznimi grafikoni prikazujejo rezultat zadnjih dveh let z odgovarjajočimi odmiki (spremembe obdobja). 
 
Izid 2016 in težnje     
Naziv 2015 2016 Spremembe 
Začetni blagajniški sklad    
Izterjave    
Plačila    

Računovodsko blagajniško stanje    
Plačila za izvršne operacije, neporavnane do 31.12.    

Končni blagajniški sklad    
Aktivni ostanki    
Pasivni ostanki    

Računovodski rezultat (bruto glede na večletni vezani 
sklad/odhodki) 

   

Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad za stroške na račun kapitala    

Dejanski rezultat    
 
Upravni izid 2016 (kompetence + ostanki)     
Naziv Ostanki  Kompetence  Skupaj  
Začetni blagajniški sklad    
Izterjave    
Plačila    

Računovodsko blagajniško stanje    
Plačila za izvršne operacije, neporavnane do 31.12.    

Končni blagajniški sklad    
Aktivni ostanki    
Pasivni ostanki    

Računovodski rezultat (bruto glede na večletni vezani 
sklad/odhodki) 

   

Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad za stroške na račun kapitala    

Dejanski rezultat    
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POSLOVNI IZID 
 
Upravljanje s pristojnostmi in ve čletni vezani sklad 
Obračun kot računovodska sinteza celotnega finančnega delovanja se zaključi s presežkom ali primanjkljajem, ki 
izvira iz izida upravljanja kompetenc in ostankov. Seštevek teh dveh zneskov pomeni skupno vrednost rezultata, 
medtem ko razčlenjena analiza daje več informacij o tem, kako je ustanova konkretno financirana potrebe po 
stroških v posameznem poslovanju. Merila za dodeljevanja posamezne odmere v poslovanju, v katerem bo strošek 
izterljiv, za katero se uveljavlja tehnika večletnega vezanega sklada, spreminja na umeten način izid po 
pristojnostih, ker zmanjša znesek rezervacij, ki so ostale ob koncu poslovanja. Ta napaka naj bi bila popravljena s 
večletnim skladom pod geslom »kot rezervirano«. 
 

Tekoči prihodki (skupna unovčenja) Tekoči odhodki (skupne rezervacije) 
Davčni prihodki   Tekoči odhodki   
Tekoči prenosi 

  
Tekoči odhodki, izenačeni 
investicijskim odhodkom   

Zunajdavčni prihodki   Povračila posojil   
Specifični tekoči prihodki za 
investicije   

 
  

Splošni tekoči prihodki za investicije      
Redna sredstva   Redne uporabe   

Večletni vezani sklad, odmerjen za 
tekoči proračun   

 
  

Presežek za financiranje tekočega 
proračuna   

Primanjkljaj, odmerjen na tekoči 
proračun   

Prihodki na račun kapitala za tekoče 
odhodke   

Investicije, izenačene tekočim 
odhodkom   

Najem posojil za tekoče odhodke      
Izredna sredstva   Izredne uporabe   

Skupaj   Skupaj   
 

Prihodki za investicije (skupna unovčenja) Odhodki za investicije (skupne rezervacije) 
Prihodki na račun kapitala   Odhodki na račun kapitala   
Prihodki na račun kapitala za tekoče 
odhodke   

Investicije, izenačene tekočim 
odhodkom   

Redna sredstva   Redne uporabe   
Večletni vezani sklad, odmerjen za 
investicije v proračunu   

 
  

Presežek za financiranje investicij      
Tekoči prihodki za financiranje 
investicij   

 
  

Znižanje finančnih dejavnosti      
Finančne dejavnosti, izenačene 
premikom skladov   

Tekoči odhodki, izenačeni 
investicijam   

Najem posojil   Povišek finančnih dejavnosti   
Najem posojil za tekoče odhodke 

  
Finančne dejavnosti, izenačene 
premikom skladov   

Izredna sredstva   Izredne uporabe   
Skupaj   Skupaj   

 
Upravni izid (kompetence)    
Naziv Unov čenja  Rezervacije  Izid  
Tekoči    
Investicije    
Premiki skladov    

Seštevek    
Storitve za račun tretjih    

Skupaj    
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BLAGAJNIŠKI IZID 
 
Blagajniške napovedi in zakladniške transakcije 
Napovedi in knjiženja blagajniških premikov zadevajo samo prvega od treh let proračunskega programiranja in 
zajemajo tako poslovanje s pristojnostmi kot z ostanki (terjatve in dolgovi, podedovani iz prejšnjega leta). V teku 
poslovanja so se napovedi prevedle v dejanske premike s posledičnim izdajanjem, s strani ustanove, reverzov 
(prihodki) in plačilnih mandatov (odhodki). Zakladnik je – na podlagi teh dovoljenja za unovčenja in plačila – opravil 
blagajniške premike s posledičnimi nakazili ali obremenitvami računa. Končni saldo teh transakcij, seštet z začetnim 
blagajniškim skladom, nam da celotni znesek zakladniške blagajne (končni blagajniški sklad). 
 
Blagajniško stanje 2016 in težnje     
Naziv 2015 2016 Spremembe 
Začetni blagajniški sklad    
Izterjave    
Plačila    

Računovodsko blagajniško stanje    
Plačila za izvršne operacije, neporavnane do 31.12.    

Končni blagajniški sklad    
 
 

Prihodki (blagajniški premiki 2016) Odhodki (blagajniški premiki 2016) 

Naziv Predvidevanja Unov čenja Naziv Predvideva
nja Plačila 

Davčni prihodki   Tekoči odhodki   
Prenosi 

  
Odhodki na račun 
kapitala   

Zunajdavčni prihodki 
  

Povečanje finančnih 
dejavnosti   

Prihodki za investicije   Povračila posojil   
Finančna znižanja   Zapiranje anticipacij   
Najem posojil 

  
Odhodki na račun 
tretjih   

Prihodki na račun tretjih      
Seštevek   Seštevek   

Večletni vezani sklad   Večletni vezani sklad   
Uporabljen presežek   Uporabljen primanjkljaj   

Seštevek   Seštevek   
Začetni blagajniški sklad      

Skupaj   Skupaj   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RAČUNOVODSKO  
OBRAČUNSKO STANJE 
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UPRAVLJANJE PRIHODKOV PO PRISTOJNOSTIH 
 
Od napovedi do preverjanja in unov čenja 
Skupni znesek uporabljenih sredstev v raznih smotrih in programih je odvisen od dejanske razpoložljivosti sredstev, 
kar se v javnem računovodstvu kot tudi v zasebnem knjigovodstvu prevaja nato s posegi na tekočem delu ali v 
srednje in dolgoročnih investicijah. Če izhajamo iz te ugotovitve, so naslednje preglednice povedne glede zneska 
skupnih sredstev, predvidenih v komaj zaprtem poslovanju (dokončne dotacije), ki kažejo med drugim tudi, kolikšni 
so bili prihodki, ki so se prevedli v dejanske razpoložljivosti, uporabni za kritje tekočega stroška ali stroškov za 
investicije (preverjanja) ali pa za aktiviranje konkretnih blagajniških premikov (unovčenja), in končno, katera je bila 
njihova knjigovodska sestava. 
 

Obračun 2016 in težnje (skupna unovčenja) 
Preverjanja 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Stanje preverjanj in stopnja unov čenja (skupna unovčenja) 
Pristojnosti Preverjanja Unov čenja 
   
Sestava % preverjanj % unov čenj 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Računovodski premiki (pristojnosti 2016) 
Naziv Končne dotacije Preverjanja Unov čenja 
Davčni prihodki    
Tekoči prenosi    
Zunajdavčni prihodki    
Prihodki za investicije    
Finančna znižanja    
Najem posojil    

Seštevek    
Prihodki na račun tretjih    

Skupaj    
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UPRAVLJANJE ODHODKOV PO PRISTOJNOSTIH 
 
Od napovedi do rezervacije in pla čila 
Odhodke sestavljajo tekoči stroški, investicije, povračila posojil in storitve na račun tretjih. Znesek sredstev, ki ga je 
dejansko mogoče porabiti, je odvisen od letnih prihodkov, ki smo jih dejansko pridobili. Javna ustanova uporablja 
sredstva, tako da sledi natančnemu strogemu postopkovnemu sistemu. Začenjamo s stroškovnimi napovedmi, kjer 
uprava programira posege in jih vključi v proračun; nato sledi rezervacija zneskov, izplačljivih ali ne v letu, sledi še 
posledično oblikovanje dolgov do tretjih subjektov; zaključni korak je plačilo dozorelih dolgov. Preglednice 
nakazujejo na zneske predvidenih sredstev in kažejo, koliko teh se je dejansko prevedlo v tekoče stroške ali v 
stroške za investicije (rezervacije) oziroma v konkretne blagajniške premike (plačila). 
 
 

Obračun 2016 in težnje (skupne rezervacije) 
Rezervacije 2015 2016 
Tekoči odhodki   
Odhodki na račun kapitala   
Povečanje finančnih dejavnosti   
Povračila posojil   
Zapiranje anticipacij   
Odhodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Stanje rezervacij in stopnja pla čil (skupne rezervacije) 
Pristojnosti Rezervacije Pla čila 
   
Sestava % rezervacij % pla čil 
Tekoči odhodki   
Odhodki na račun kapitala   
Povečanje finančnih dejavnosti   
Povračila posojil   
Zapiranje anticipacij   
Odhodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Računovodski premiki (pristojnosti 2016) 
Naziv Končne dotacije Rezervacije Pla čila 
Tekoči odhodki    
Odhodki na račun kapitala    
Povečanje finančnih dejavnosti    
Povračila posojil    
Zapiranje anticipacij    

Seštevek    
Odhodki na račun tretjih    

Skupaj    
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FINANCIRANJE TEKO ČEGA PRORAČUNA 
 
Viri in uporabe za delovanje 
Kot vsaka druga ekonomska stvarnost, ki upravlja določene storitve, tudi javna ustanova plačuje stroške, tako fiksne 
kot spremenljive, da bi struktura delovala. Potreba po sredstvih za delovanje aparata, kot so bremena za osebje 
(plače in socialni prispevki), nakup porabnega materiala (pisarniške potrebščine, nadomestni deli), priključki in 
poraba (elektrika, plin, telefon), skupaj s povračilom posojil, vedno potrebujejo primerna financiranja. Sredstva, 
namenjena takim namenom, imajo reden značaj, kot davki, prispevki za poslovanje, zunajdavčni prihodki. Ostali 
viri, kot sta uporabljeni presežek za financiranje tekočih stroškov in večletni vezani sklad med prihodki, pridobljena 
v prejšnjih letih, imajo izreden značaj. 
 
Obračun razčlenjen po sestavinah 
Potreba tekočih stroškov je treba vedno kriti z enakimi sredstvi prihodkov. Vendar pa uporabljati razpoložljivosti za 
delovanje operativnega aparata je nekaj drugega kot namenjanje istih sredstev za javne gradbene investicije: 
drugačni so namreč nameni in omejitve. Tabela razčlenjuje obračunsko stanje v razne sestavine in ločuje sredstva, 
namenjena poslovanju (tekoči proračun), stroške za investicije (naložbe) in finančne transakcije (skladi in za račun 
tretjih). 
 

Pristojnosti 2016 
Prora čun Preverjanja Rezervacije 
Tekoči odhodki   
Investicije   
Premiki skladov   
Storitve na račun tretjih   

Skupaj   
 
Oblike financiranja tekoči proračun 2016  
Preverjanja 2016 
Davčni prihodki  
Tekoči prenosi  
Zunajdavčni prihodki  
Specifični tekoči prihodki za investicije  
Splošni tekoči prihodki za investicije  

Redna sredstva  
Večletni vezani sklad, odmerjen za tekoči proračun  
Presežek za financiranje tekočega proračuna  
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke  
Najem posojil za tekoče odhodke  

Izredna sredstva  
Skupaj  

 
Stanja financiranja tekoči proračun 2016 
Prihodki Napovedi Preverjanja Odmik 
Davčni prihodki    
Tekoči prenosi    
Zunajdavčni prihodki    
Specifični tekoči prihodki za investicije    
Splošni tekoči prihodki za investicije    

Redna sredstva    
Večletni vezani sklad, odmerjen za tekoči proračun    
Presežek za financiranje tekočega proračuna    
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke    
Najem posojil za tekoče odhodke    

Izredna sredstva    
Skupaj    
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FINANCIRANJE PRORAČUNSKIH NALOŽB 
 
Viri in uporabe za investicije 
Poleg tega, da ustanova garantira delovanje aparata, lahko nameni svoje prihodke za pridobivanje ali izboljšanje 
infrastrukturnih stvarnosti. Na ta način zagotavljamo raven instrumentalnih sredstev, ki v istem mahu zagotavljajo 
storitve dobre kakovostne ravni. Viri za naložbe so lahko pridobljeni po brezplačnem pravnem poslu, kot so prispevki 
na račun kapitala, odtujitev nepremičnin, tekoče varčevanje, ali pa preko odplačnega pravnega posla, kot je 
najemanje kreditov. V slednjem primeru bo povračilo posojil vplivalo na tekoči proračun do popolnega vračila 
posojila. Viri dohodkov so lahko tudi ločeni med rednimi in izrednimi sredstvi, kot so recimo sredstva iz prejšnjih let, 
npr. presežek in večletni sklad. 
 
Obračun in osnovne sestavine 
Drugače kot za tekoči del je budžet namenjen infrastrukturam in zahteva preventivno financiranje celotnega stroška. 
Sestavina za naložbe je pa zelo pod vplivom razpoložljivosti sredstev, ki jih dodelijo druge javne ustanove v obliki 
prispevkov na račun kapitala. Tabela razdeljuje obračunsko stanje po raznih sestavinah, tako da ločuje sredstva 
namenjena poslovanju (tekoči proračun), stroške na račun kapitala (investicije) in finančno delovanje (skladi in na 
račun tretjih). 
 

Pristojnosti 2016 
Prora čun Preverjanja Rezervacije 
Tekoči odhodki   
Investicije   
Premiki skladov   
Storitve na račun tretjih   

Skupaj   
 
Oblike financiranja proračun investicij 2016  
Preverjanja 2016 
Prihodki na račun kapitala  
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke  

Redna sredstva  
Večletni vezani sklad, odmerjen za investicije v proračunu  
Presežek za financiranje investicij  
Tekoči prihodki za financiranje investicij  
Znižanje finančnih dejavnosti  
Finančne dejavnosti, izenačene premikom skladov  
Najem posojil  
Najem posojil za tekoče odhodke  

Izredna sredstva  
Skupaj  

 
Stanja financiranja proračun investicij 2016 
Prihodki Napovedi Preverjanja Odmik 
Prihodki na račun kapitala    
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke    

Redna sredstva    
Večletni vezani sklad, odmerjen za investicije v proračunu    
Presežek za financiranje investicij    
Tekoči prihodki za financiranje investicij    
Znižanje finančnih dejavnosti    
Finančne dejavnosti, izenačene premikom skladov    
Najem posojil    
Najem posojil za tekoče odhodke    

Izredna sredstva    
Skupaj    
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UPORABA VEČLETNEGA VEZANEGA SKLADA IN 
PRESEŽKA PREJŠNJIH POSLOVANJ 
 
Izvor aktiviranih sredstev 
Celotno obračunsko ravnovesje (pristojnosti) s posledičnim financiranjem stroškovnih potreb je rezultat ustrezanja 
med skupnim zneskom prihodkov, vključno z večletnim vezanim skladom in uporabljenim upravnim presežkom, v 
primerjavi vzporedno s skupnim zneskom odhodkov, vključno dotacije iz večletnega vezanega sklada in 
morebitnega uporabljenega kritega primanjkljaja za kritje starih deficitov. Popolno financiranje teh stroškovnih 
potreb je namreč lahko pridobljeno zgolj z sredstvi, aktiviranimi v poslovanju samem (pristojnosti), ali pa tudi s 
pomočjo prihodkov, ki so bili že preverjeni v prejšnjih letih, kot je omenjeni presežek in tudi večletni vezani sklad 
med prihodki. Naslednje preglednice prikazujejo ti dve komponenti. 
 

Izvorno poslovanje prora čunskih financiranj 
Prora čun Preverjanja 2016 Preverjanja prejšnjih let 
Tekoči del   
Investicije   
Premiki skladov   
Storitve na račun tretjih   

Skupaj   
 
Tekoči prora čun – Izvor financiranj  

Prihodki Preverjanja 2016 Preverjanja 
prejšnjih let Skupaj 

Davčni prihodki    
Tekoči prenosi    
Zunajdavčni prihodki    
Specifični tekoči prihodki za investicije    
Splošni tekoči prihodki za investicije    

Redna sredstva    
Večletni vezani sklad, odmerjen za tekoči proračun    
Presežek za financiranje tekočega proračuna    
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke    
Najem posojil za tekoče odhodke    

Izredna sredstva    
Skupaj    

 
Prora čun investicij – Izvor financiranj  

Prihodki Preverjanja 2016 Preverjanja 
prejšnjih let Skupaj 

Prihodki na račun kapitala    
Prihodki na račun kapitala za tekoče odhodke    

Redna sredstva    
Večletni vezani sklad, odmerjen za investicije v proračunu    
Presežek za financiranje investicij    
Tekoči prihodki za financiranje investicij    
Znižanje finančnih dejavnosti    
Finančne dejavnosti, izenačene premikom skladov    
Najem posojil    
Najem posojil za tekoče odhodke    

Izredna sredstva    
Skupaj    
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OBLIKOVANJE NOVIH OSTANKOV 
 
Merilo izterljivosti in oblikovanje ostankov 
Napovedi prihodkov težijo k temu, da jih prevajamo v ravno tolikšna preverjanja, ki – če niso bila unovčena v istem 
poslovanju – se spremenijo v obračunu v nove aktivne ostanke in torej v terjatve do tretjih. Tudi napovedi odhodkov 
se pretvarjajo v rezervacije za stroške s kasnejšimi plačili. Pomembno je opozoriti, da je stopnja rezervacij odhodkov 
pogosto pod vplivom merila tega upoštevanja, oziroma kako harmonizirano računovodstvo to interpretira, ko 
privilegira trenutek izterljivosti namesto poslovanja, ko je postopek nastal. Odhodki, financirani znotraj istega 
poslovanja, so lahko pripisani v naslednje leto po tistem, ko so nastali. V tem primeru je dotacija za tak strošek 
odmerjena z enakim deležem v večletnem skladu. 
 
Oblikovanje novih aktivnih ostankov (pristojnosti 2016) 
Naziv Preverjanja Unov čenja Aktivni ostanki 
Davčni prihodki    
Tekoči prenosi    
Zunajdavčni prihodki    
Prihodki za investicije    
Finančna znižanja    
Najem posojil    

Seštevek    
Prihodki na račun tretjih    

Skupaj    
 
Oblikovanje novih pasivnih ostankov (pristojnosti 2016) 
Naziv Rezervacije Pla čila Pasivni ostanki 
Tekoči odhodki    
Odhodki na račun kapitala    
Povečanje finančnih dejavnosti    
Povračila posojil    
Zapiranje anticipacij    

Seštevek    
Odhodki na račun tretjih     

Skupaj    
 
Aktivni ostanki po pristojnostih in težnja  
Naziv 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   

Seštevek   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 
Pasivni ostanki po pristojnostih in težnja  
Naziv 2015 2016 
Tekoči odhodki   
Odhodki na račun kapitala   
Povečanje finančnih dejavnosti   
Povračila posojil   
Zapiranje anticipacij   

Seštevek   
Odhodki na račun tretjih    

Skupaj   
 
 
 
 
  



Računovodsko obračunsko stanje Poročilo o poslovanju 2016 (Poročilo k obračunu) (ZU 118/11) 

14 

 

ČRTANJE PREJŠNJIH OSTANKOV 
 
Hitrost unov čevanja ali pla čevanja in pla čilna sposobnost 
Ohranjevanje v času določene terjatvene ali dolžne situacije iz prejšnjih poslovanj je povsem računovodska 
dejavnost, ki preverja stopnjo zanesljivosti in plačljive sposobnosti posamezne pretekle pozicije. To so elementi, ki 
– če jih ne spremljamo in ne ustrezno vpišemo kot s primernim postavljanjem na stran v sklad terjatev dvomljive 
izterjave – lahko povzročajo negativne učinke na solidnost proračuna. Hitrost unovčenja aktivnih ostankov namreč 
vpliva na blagajniški znesek, medtem ko prisotnost načetih ali oporečnih terjatev zmanjšuje stopnjo likvidnosti 
premoženjske aktive. Začetna razsežnost ostankov se zmanjša v času na podlagi izterjave ali s plačilom dolga ali 
še drugače – in to je manj ugodna okoliščina za ustanovo – zaradi brisanja izvorne terjatvene pozicije. 
 
Črtanje starih aktivnih ostankov (ostanki 2015 in iz prejšnjih let) 

Naziv Začetni ostanki Kon čni ostanki 
od katerih 
unov čeni 

Davčni prihodki    
Tekoči prenosi    
Zunajdavčni prihodki    
Prihodki za investicije    
Finančna znižanja    
Najem posojil    

Seštevek    
Prihodki na račun tretjih    

Skupaj    
 
Črtanje starih pasivnih ostankov (ostanki 2015 in iz prejšnjih let) 

Naziv Začetni ostanki Kon čni ostanki od katerih 
plačani 

Tekoči odhodki    
Odhodki na račun kapitala    
Povečanje finančnih dejavnosti    
Povračila posojil    
Zapiranje anticipacij    

Seštevek    
Odhodki na račun tretjih     

Skupaj    
 
Aktivni ostanki iz ra čuna ostankov in težnja  
Naziv 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   

Seštevek   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 
Pasivni ostanki iz ra čuna ostankov in težnja  
Naziv 2015 2016 
Tekoči odhodki   
Odhodki na račun kapitala   
Povečanje finančnih dejavnosti   
Povračila posojil   
Zapiranje anticipacij   

Seštevek   
Odhodki na račun tretjih    

Skupaj   
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ODMIKI OD ZAČETNIH NAPOVEDI 
 
Planiranje in potek dogodkov 
Začetno programiranje z odmerjanjem sredstev v proračunu lahko doživi določene prilagoditve v teku del zaradi 
spremenjenih okoliščin, večje razpoložljivosti informacij in zaradi prilagajanja na drugačne zakonodajne določbe. V 
vseh letih proračuna so lahko nastale določene spremembe. Zlasti spremembe glede odmerjanja v večletni vezani 
sklad za uveljavljanje načela izterljivosti morajo biti opravljene z nanašanjem na dotacije glede celotnega triletja in 
seveda to z namenom, da zagotovimo enakovrednost med zneskom stroškovnih dotacij glede večletnega vezanega 
sklada in ustreznega sklada med prihodki. Preglednica kaže samo na stanje pristojnosti. 
 
Posodabljanje v teku poslovanja prihodkovnih napove di (pristojnosti 2016) 
Napovedi Začetne Kon čne Odmik % spremembe 
Davčni prihodki     
Tekoči prenosi     
Zunajdavčni prihodki     
Prihodki za investicije     
Finančna znižanja     
Najem posojil     
Anticipacije     

Seštevek     
Prihodki na račun tretjih     

Skupaj     
 
Posodabljanje v teku poslovanja odhodkovnih napoved i (pristojnosti 2016) 
Napovedi Začetne Kon čne Odmik % spremembe 
Tekoči odhodki     
Odhodki na račun kapitala     
Povečanje finančnih dejavnosti     
Povračila posojil     
Zapiranje anticipacij     

Seštevek     
Odhodki na račun tretjih      

Skupaj     
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DAVČNI PRIHODKI 
 
Davčni federalizem in centraliziran dav čni sistem 
Občina lahko posega z izbirami davčne politike pri uveljavljanju samo nekaterih davščin, kot je enotni občinski 
davek IUC – in sicer z glavnim občinskim davkom IMU, davkom na odpadke TARI in davkom za nedeljive storitve 
TASI – z občinskim dodatkom na davek na dohodnino IRPEF in davek na oglaševanje ter javno plakatiranje. Kar 
zadeva konkretne načine nadzorovanja nad temi prihodki, merili, ki vodita k pozitivni evalvaciji občinskega dela, sta 
v glavnem dve: sposobnost preprečevanja davčne utaje in sposobnost unovčenja terjatev razmeroma hitro. Ta dva 
vidika sta natančna pokazatelja o davčni pravičnosti in nakazujeta sočasno na prizadevanje uprave, ki teži k 
povečanju solidnosti občinskega proračuna v času. 
 

Obračun 2016 in težnje 
Preverjanja 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Stanje preverjanj in stopnja unov čenja  
1. naslov Preverjanja Unov čenja 
(celotni naslov)   
Sestava % preverjanj % unov čenj 
Davščine   
Soudeležbe   
Poravnalni centralni sklad   
Poravnalni deželni sklad   

Skupaj   
 

Računovodski premiki (pristojnosti 2016) 
Programiranj Končne dotacije Preverjanja Odmik (+/-) 
Davščine    
Soudeležbe    
Poravnalni centralni sklad    
Poravnalni deželni sklad    

Skupaj    
 

Poslovanje Preverjanja Unov čenja Odmik (+/-) 
Davščine    
Soudeležbe    
Poravnalni centralni sklad    
Poravnalni deželni sklad    

Skupaj    
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TEKOČI PRENOSI 
 
Prenosi in porazdeljevanje bogastva 
Določila, ki jih je uvedel davčni federalizem, težijo k krčenju poseganja države v korist ustanov in so nadomestila to 
poseganje z večjim upravljanjem lastnih prilivov. Omejujemo se torej samo na ohranjevanje ravnovesja bogastva, 
tako da vplivamo z namenskimi posegi poravnalnega značaja. To izbrano merilo ugotovi za vsako ustanovo 
določeno količino t.i. standardiziranih virov, ki predstavljajo pravzaprav občinsko standardno potrebo. In ravno to je 
enota, ki jo država misli kriti s spodbujanjem avtonomije ustanove pri iskanju lastnih prihodkov s samofinanciranjem. 
Zmanjšanje razmaka med bogastvom določenih območij bi moralo biti zagotovljeno z državnim posegom za 
preostanek, poleg tega tudi z namenskimi posegi Evropske unije. 
 

Obračun 2016 in težnje 
Preverjanja 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Stanje preverjanj in stopnja unov čenja  
2. naslov Preverjanja Unov čenja 
(celotni naslov)   
Sestava % preverjanj % unov čenj 
Prenosi javnih ustanov   
Prenosi od družin   
Prenosi od podjetij   
Prenosi od Evropske unije   

Skupaj   
 

Računovodski premiki (pristojnosti 2016) 
Programiranje Končne dotacije Preverjanja Odmik (+/-) 
Prenosi javnih ustanov    
Prenosi od družin    
Prenosi od podjetij    
Prenosi od Evropske unije    

Skupaj    
 

Poslovanje Preverjanja Unov čenja Odmik (+/-) 
Prenosi javnih ustanov    
Prenosi od družin    
Prenosi od podjetij    
Prenosi od Evropske unije    

Skupaj    
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ZUNAJDAVČNI PRIHODKI 
 
Lastni dohodki in dolo čanje tarif 
Spadajo v to skupino prihodkov prilivi iz javnih storitve, prilivi od občinskih nepremičnin, obresti na anticipacijah in 
terjatvah, čisti dobiček posebnih podjetij in podjetij z občinskim lastninskim deležem, dividende družb in ostali 
prejemki, ki jih združujemo med druge prilive. Družbena in finančna vrednost prilivov javnih storitev je znatna in 
obsega vse storitve, ki jih koristijo občani, v obliki institucionalnih služb (temeljne storitve), storitve na prošnjo 
posameznika in storitve gospodarskega pomena. Prilivi od nepremičnin zajemajo pa najemnine, ki jih plačujejo 
uporabniki nepremičnin občinskega premoženja, oddanih v najem. V to kategorijo štejemo tudi plačila za zasedanje 
javnih prostorov in površin COSAP. 
 

Obračun 2016 in težnje 
Preverjanja 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Stanje preverjanj in stopnja unov čenja  
3. naslov Preverjanja Unov čenja 
(celotni naslov)   
Sestava % preverjanj % unov čenj 
Prodaja blaga in storitev   
Zatiranje nepravilnosti in 
prekrškov   
Aktivne obresti   
Dohodki od kapitala   
Drugi prihodki   

Skupaj   
 

Računovodski premiki (pristojnosti 2016) 
Programiranj Končne dotacije Preverjanja Odmik (+/-) 
Prodaja blaga in storitev    
Zatiranje nepravilnosti in prekrškov    
Aktivne obresti    
Dohodki od kapitala    
Drugi prihodki    

Skupaj    
 

Poslovanje Preverjanja Unov čenja Odmik (+/-) 
Prodaja blaga in storitev    
Zatiranje nepravilnosti in prekrškov    
Aktivne obresti    
Dohodki od kapitala    
Drugi prihodki    

Skupaj    
 
 
  



Upravljanje prihodkov po tipologiji Poročilo o poslovanju 2016 (Poročilo k obračunu) (ZU 118/11) 

19 

 

PRIHODKI NA RAČUN KAPITALA 
 
Srednje in dolgoro čne investicije 
Prenosi na račun kapitala so viri brez dodatnih bremen, ki jih dodeljujejo občini ostale javne ustanove, kot so država, 
dežela in pokrajina, ali pa jih dajejo zasebniki. Ti prihodki so pogosto znatni in jih lahko namenimo gradnji novih 
objektov ali izrednemu vzdrževanju premoženja. Spadajo v to kategorijo tudi odtujitve občinskih nepremičnin, 
transakcije, katerih prilive moramo vedno ponovno vložiti v nove investicije in pri tem ohraniti izvoren namen. Kar 
je nastalo kot investicija, lahko prodamo, vendar pa priliv prodaje ne sme postati vir financiranja tekočega dela 
proračuna, razen izjem, ki jih zakon izrecno navaja. 
 

Obračun 2016 in težnje 
Preverjanja 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Stanje preverjanj in stopnja unov čenja  
4. naslov Preverjanja Unov čenja 
(celotni naslov)   
Sestava % preverjanj % unov čenj 
Davki na račun kapitala   
Prispevki za investicije   
Prenosi na račun kapitala   
Odtujitve   
Drugi prihodki   

Skupaj   
 

Računovodski premiki (pristojnosti 2016) 
Programiranj Končne dotacije Preverjanja Odmik (+/-) 
Davki na račun kapitala    
Prispevki za investicije    
Prenosi na račun kapitala    
Odtujitve    
Drugi prihodki    

Skupaj    
 

Poslovanje Preverjanja Unov čenja Odmik (+/-) 
Davki na račun kapitala    
Prispevki za investicije    
Prenosi na račun kapitala    
Odtujitve    
Drugi prihodki    

Skupaj    
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ZMANJŠANJE FINAN ČNIH DEJAVNOSTI 
 
Zmanjšanje finan čnih dejavnosti in premiki sredstev 
Spadajo v ta skupek odtujitev finančnih dejavnosti, izterjava kratko, srednje in dolgoročnih terjatev, poleg tega še 
preostali prihodki za zmanjšanje finančnih dejavnosti. To so v glavnem transakcije, vezane pogosto na premikanje 
sredstev, in zato nevezane na dejanske izbire političnega in upravnega programiranja. Premikanje sredstev se 
pojavlja namreč, ko se zapira debetni ali kreditni položaj, po navadi s saldom nič, razen če izplačilo postavke ne 
prinaša s seboj dobička (plusvalenca) ali izgube (minusvalenca) določene vrednosti. Zanimiv element v tem sklopu 
so odtujitve finančnih dejavnosti, saj se stekajo vanje odtujitve soudeležb, skupni investicijski skladi in odstop 
obveznic. 
 

Obračun 2016 in težnje 
Preverjanja 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Stanje preverjanj in stopnja unov čenja  
5. naslov Preverjanja Unov čenja 
(celotni naslov)   
Sestava % preverjanj % unov čenj 
Odtujitev finančnih dejavnosti   
Kratkoročne terjatve   
Srednje in dolgoročne terjatve   
Druge dejavnosti   

Skupaj   
 

Računovodski premiki (pristojnosti 2016) 
Programiranj Končne dotacije Preverjanja Odmik (+/-) 
Odtujitev finančnih dejavnosti    
Kratkoročne terjatve    
Srednje in dolgoročne terjatve    
Druge dejavnosti    

Skupaj    
 

Poslovanje Preverjanja Unov čenja Odmik (+/-) 
Odtujitev finančnih dejavnosti    
Kratkoročne terjatve    
Srednje in dolgoročne terjatve    
Druge dejavnosti    

Skupaj    
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NAJEM POSOJIL 
 
Investicije in posluževanje kreditov 
Spadajo v ta sklop najemanje posojil, kratkoročna financiranja, obligacijska posojila in blagajniške anticipacije. 
Pomembnost teh postavk je odvisna od finančne politike, h kateri občina stremi, če pri tem upoštevano, da pogosto 
posluževanje posojil in za pomembne zneske povečuje težo teh postavk med stroški. Po drugi strani lahko lastni 
prihodki (odtujevanje nepremičnin, gradbena dovoljenja in presežek), brezplačna financiranja (prispevki na račun 
kapitala) in presežki tekočega dela proračuna (prihranki) niso zadostni za financiranje letnega načrta investicij. V 
teh okoliščinah postaja posluževanje posojilnih oblik, bodisi pod tržnimi pogoji bodisi v olajšanih pogojih, edino 
sredstvo, da se udejanji delo, ki je že dalj časa programirano. 
 

Obračun 2016 in težnje 
Preverjanja 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Stanje preverjanj in stopnja unov čenja  
6. naslov Preverjanja Unov čenja 
(celotni naslov)   
Sestava % preverjanj % unov čenj 
Finančne odtujitve   
Kratkoročna posojila   
Srednje in dolgoročna posojila   
Druge dejavnosti   

Skupaj   
 

Računovodski premiki (pristojnosti 2016) 
Programiranj Končne dotacije Preverjanja Odmik (+/-) 
Finančne odtujitve    
Kratkoročna posojila    
Srednje in dolgoročna posojila    
Druge dejavnosti    

Skupaj    
 

Poslovanje Preverjanja Unov čenja Odmik (+/-) 
Finančne odtujitve    
Kratkoročna posojila    
Srednje in dolgoročna posojila    
Druge dejavnosti    

Skupaj    
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ANTICIPACIJE 
 
Uporaba zakladniških anticipacij 
Ta naslov zajema pretežno zakladniške anticipacije. Znesek v obračunu, če obstaja, kaže na skupen obseg 
kreditov, ki jih je izdal zakladnik na specifično zahtevo ustanove; vse to transakcije so nato v računovodskih 
evidencah. To so premiki, ki ne predstavljajo pravega dolga, ampak so namenjeni reševanju trenutnih potreb 
likvidnosti, ki se nato izničijo do konca leta. Morebitno preverjanje, knjiženo med prihodki, kateremu je na drugi 
strani vpisana ustrezna rezervacija odhodka (zaprtje anticipacije), narekuje – podobno kot za katero koli drugo 
obliko kredita kot bančnega poroštva – maksimalni znesek anticipacije, ki ga je ustanova uporabila v komaj zaprtem 
poslovanju. 
 

Obračun 2016 in težnje 
Preverjanja 2015 2016 
Davčni prihodki   
Tekoči prenosi   
Zunajdavčni prihodki   
Prihodki za investicije   
Finančna znižanja   
Najem posojil   
Prihodki na račun tretjih   

Skupaj   
 

Stanje preverjanj in stopnja unov čenja  
7. naslov Preverjanja Unov čenja 
(celotni naslov)   
Sestava % preverjanj % unov čenj 
Anticipacije   

Skupaj   
 

Računovodski premiki (pristojnosti 2016) 
Programiranj Končne dotacije Preverjanja Odmik (+/-) 
Anticipacije    

Skupaj    
 

Poslovanje Preverjanja Unov čenja Odmik (+/-) 
Anticipacije    

Skupaj    
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KONČNE NAPOVEDI STROŠKOV PO SMOTRIH 
 
Sredstva, namenjena smotrom in programom 
Politični dokumenti strategije in splošnega usmerjanja kot enotni programski dokument so instrumenti, s katerimi 
svet, organ, ki zastopa lokalno skupnost, narekuje glavne cilje, h katerim težiti v bližnji bodočnosti. Usmerjanje 
stremi torej k zagotavljanju smiselne stopnje koherence med izbirami in dejansko razpoložljivostjo sredstev. 
Proračun po smotrih in programih spaja strateški cilj z ustrezno finančno odmero. Te dotacije se lahko spreminjano 
v teku del zaradi sprememb in popravkov, da bi jih prilagodili na spremenjeno realnost ali na nove potrebe. 
Naslednja preglednica kaže na stanje stroškov po smotrih (dotacije), posodobljeno po končnih proračunskih 
napovedih. 
 
Del delovanja po smotrih – Napovedi 2016 

  Tekoče Povračilo posojil Anticipirano 
zaprtje 

Delovanje 

01 Splošne in institucionalne zadeve     
02 Sodstvo     
03 Javni red in varnost     
04 Šolstvo in pravica do šolanja     
05 Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti     
06 Mladinska politika, šport in prosti čas     
07 Turizem     
08 Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje     
09 Trajnostni razvoj in okoljevarstvo     
10 Prevozi in pravica do mobilnosti     
11 Civilna zaščita     
12 Socialna politika in družina     
13 Zdravstveno varstvo     
14 Gospodarski razvoj in konkurenčnost     
15 Delo in poklicno usposabljanje     
16 Kmetijstvo in ribolov     
17 Energija in energetski viri     
18 Odnosi s krajevnimi ustanovami     
19 Mednarodni odnosi     
20 Skladi in rezerve     
50 Javni dolg     
60 Finančne anticipacije     
 Teoretično programiranje (v bruto znesku 

glede na večletni vezani sklad med odhodki)     
 
Del investicij po smotrih – Napovedi 2016 

  Na račun kapitala Povečanje finančnih 
dejavnosti 

Investicije 

01 Splošne in institucionalne zadeve    
02 Sodstvo    
03 Javni red in varnost    
04 Šolstvo in pravica do šolanja    
05 Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti    
06 Mladinska politika, šport in prosti čas    
07 Turizem    
08 Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje    
09 Trajnostni razvoj in okoljevarstvo    
10 Prevozi in pravica do mobilnosti    
11 Civilna zaščita    
12 Socialna politika in družina    
13 Zdravstveno varstvo    
14 Gospodarski razvoj in konkurenčnost    
15 Delo in poklicno usposabljanje    
16 Kmetijstvo in ribolov    
17 Energija in energetski viri    
18 Odnosi s krajevnimi ustanovami    
19 Mednarodni odnosi    
20 Skladi in rezerve    
50 Javni dolg    
60 Finančne anticipacije    
 Teoretično programiranje (v bruto znesku 

glede na večletni vezani sklad med odhodki)    
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KONČNE NAPOVEDI ZA DELOVANJE IN INVESTICIJE 
 
Dokon čni budžet po smotrih in programih 
Stroškovni programi in zlasti njihovi širši sklopi po smotrih so pomembni za ugotavljanje ob koncu poslovanja 
učinkovitosti delovanja, ki ga je občina opravila. Naj spomnimo, da so programi, v katere je smoter razčlenjen, 
sestavljeni iz stroškov za delovanje in za investicije. Prvi (stroški za delovanje) obsegajo posege, ki omogočajo 
redno zagotavljanje storitev (tekoči stroški), za gotovo vračanje izposojenih kapitalov (povračilo posojil) in za 
morebitne odprte finančne anticipacije (anticipacije). Drugi sklop stroškov (investicije) zajema pa le javne gradbene 
investicije v ožjem smislu (stroški na račun kapitala) in za operacije izključno finančne narave (povečanje finančnih 
dejavnosti). Preglednica kaže na stanje obojih končnih napovedi. 
 
Končne napovedi stroškov po smotrih 2016 

  Delovanje Investicije Predviden skupni 
znesek 

01 Splošne in institucionalne zadeve    
02 Sodstvo    
03 Javni red in varnost    
04 Šolstvo in pravica do šolanja    
05 Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti    
06 Mladinska politika, šport in prosti čas    
07 Turizem    
08 Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje    
09 Trajnostni razvoj in okoljevarstvo    
10 Prevozi in pravica do mobilnosti    
11 Civilna zaščita    
12 Socialna politika in družina    
13 Zdravstveno varstvo    
14 Gospodarski razvoj in konkurenčnost    
15 Delo in poklicno usposabljanje    
16 Kmetijstvo in ribolov    
17 Energija in energetski viri    
18 Odnosi s krajevnimi ustanovami    
19 Mednarodni odnosi    
20 Skladi in rezerve    
50 Javni dolg    
60 Finančne anticipacije    
 Teoretično programiranje (v bruto znesku 

glede na večletni vezani sklad med odhodki)    
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KONČNE REZERVACIJE ZA STROŠKE PO SMOTRIH 
 
Dokon čno stanje rezervacij 
Ob začetku poslovanja je občinski svet odobril enotni programski dokument in sicer glavni dokument planiranja 
bodočih dejavnosti. V tem kontekstu smo ugotovili in opredelili tako glavne cilje novega triletja kot tudi potrebne vire 
za njihovo financiranje. Proračun je bil razdeljen v programe, nato združene v smotre, po katerih je razdeljen 
stroškovni budžet z dotacijami, ki bi omogočale njihovo dejansko uresničevanje. V naslednjih mesecih so se te 
izbire prevedle v poslovanje, slednje pa se je kazalo s sprejemanjem rezervacij za določene stroške. Preglednici 
prikazujeta dokončno stanje rezervacij po posameznem smotru (ki združuje programe); stroški so ločeni po namenu 
uporabe: za delovanje in za investicije. 
 
Del delovanja po smotrih – Rezervacije 2016 

  Tekoče Povračilo posojil Anticipirano 
zaprtje Delovanje 

01 Splošne in institucionalne zadeve     
02 Sodstvo     
03 Javni red in varnost     
04 Šolstvo in pravica do šolanja     
05 Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti     
06 Mladinska politika, šport in prosti čas     
07 Turizem     
08 Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje     
09 Trajnostni razvoj in okoljevarstvo     
10 Prevozi in pravica do mobilnosti     
11 Civilna zaščita     
12 Socialna politika in družina     
13 Zdravstveno varstvo     
14 Gospodarski razvoj in konkurenčnost     
15 Delo in poklicno usposabljanje     
16 Kmetijstvo in ribolov     
17 Energija in energetski viri     
18 Odnosi s krajevnimi ustanovami     
19 Mednarodni odnosi     
20 Skladi in rezerve     
50 Javni dolg     
60 Finančne anticipacije     
 Skupaj rezervacije     

 
Del investicij po smotrih – Rezervacije 2016 

  Na račun kapitala Povečanje finančnih 
dejavnosti Investicije 

01 Splošne in institucionalne zadeve    
02 Sodstvo    
03 Javni red in varnost    
04 Šolstvo in pravica do šolanja    
05 Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti    
06 Mladinska politika, šport in prosti čas    
07 Turizem    
08 Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje    
09 Trajnostni razvoj in okoljevarstvo    
10 Prevozi in pravica do mobilnosti    
11 Civilna zaščita    
12 Socialna politika in družina    
13 Zdravstveno varstvo    
14 Gospodarski razvoj in konkurenčnost    
15 Delo in poklicno usposabljanje    
16 Kmetijstvo in ribolov    
17 Energija in energetski viri    
18 Odnosi s krajevnimi ustanovami    
19 Mednarodni odnosi    
20 Skladi in rezerve    
50 Javni dolg    
60 Finančne anticipacije    
 Skupaj rezervacije    
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REZERVACIJE ZA DELOVANJE IN INVESTICIJE 
 
Sestava rezerviranih zneskov 
Stanje izvajanja rezervacij po smotrih in programih je odvisno od sestave posega. Pri sestavini stroška za investicijo, 
ki ni bila izpeljana, ker ni prejela recimo financiranja, ne bo napisana nobena rezervacija, to pa bo izpadlo kot 
navidezno krčenje stopnje izpeljave. Podobna situacija se pojavlja, ko že predviden in financiran strošek ni 
rezerviran v samem poslovanju, ampak pripisan drugačnemu letu, in sicer po učinku ne takojšnje izterljivosti 
(aktiviran večletni vezani sklad). Med argumenti, ki opisujejo stanje uresničevanja pri stroških posameznih smotrov 
namreč rezervacija ne bo več vzporejena z napovedjo, pač pa ji bo odgovarjal ustrezni znesek, vendar brez deleža, 
ki ga ni mogoče rezervirati (čisto glede na izdatke večletnega vezanega sklada). 
 
Rezervacije za stroške po smotrih 2016 

  Delovanje Investicije Skupaj rezervacije 
01 Splošne in institucionalne zadeve    
02 Sodstvo    
03 Javni red in varnost    
04 Šolstvo in pravica do šolanja    
05 Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti    
06 Mladinska politika, šport in prosti čas    
07 Turizem    
08 Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje    
09 Trajnostni razvoj in okoljevarstvo    
10 Prevozi in pravica do mobilnosti    
11 Civilna zaščita    
12 Socialna politika in družina    
13 Zdravstveno varstvo    
14 Gospodarski razvoj in konkurenčnost    
15 Delo in poklicno usposabljanje    
16 Kmetijstvo in ribolov    
17 Energija in energetski viri    
18 Odnosi s krajevnimi ustanovami    
19 Mednarodni odnosi    
20 Skladi in rezerve    
50 Javni dolg    
60 Finančne anticipacije    
 Skupaj rezervacije    
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KONČNA PLAČILA STROŠKOV PO SMOTRIH 
 
Končno stanje rezervacij 
Rezervacija zneska za strošek je samo prvi korak k uresničitvi projekta nakupa blaga ali naročanja storitev ali pa 
izgradnje dela. Predvsem je treba pomisliti, da hitrost plačila določenega stroška, po opravljeni rezervaciji, ni 
odvisna samo od hitrosti ustanove, da zaključi upravni postopek, ampak nanjo vplivajo tudi zunanji dejavniki. 
Omejitve, ki jih uveljavljajo cilji javne finance ali zakasnitev pri prenosih lahko zaustavita reden potek postopka. Na 
splošno so stroški za delovanje hitreje poravnani, medtem ko stroški na račun kapitala več občutijo vrsto financiranja 
in časovne razmake pri unovčenju kreditov. Preglednica ponazarja plačila po smotrih. 
 
Del delovanja po smotrih – Pla čila 2016 

  Tekoče Povračilo posojil Anticipirano 
zaprtje Delovanje 

01 Splošne in institucionalne zadeve     
02 Sodstvo     
03 Javni red in varnost     
04 Šolstvo in pravica do šolanja     
05 Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti     
06 Mladinska politika, šport in prosti čas     
07 Turizem     
08 Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje     
09 Trajnostni razvoj in okoljevarstvo     
10 Prevozi in pravica do mobilnosti     
11 Civilna zaščita     
12 Socialna politika in družina     
13 Zdravstveno varstvo     
14 Gospodarski razvoj in konkurenčnost     
15 Delo in poklicno usposabljanje     
16 Kmetijstvo in ribolov     
17 Energija in energetski viri     
18 Odnosi s krajevnimi ustanovami     
19 Mednarodni odnosi     
20 Skladi in rezerve     
50 Javni dolg     
60 Finančne anticipacije     
 Skupaj plačila     

 
Del investicij po smotrih – Pla čila 2016 

  Na račun kapitala 
Povečanje finančnih 

dejavnosti Investicije 

01 Splošne in institucionalne zadeve    
02 Sodstvo    
03 Javni red in varnost    
04 Šolstvo in pravica do šolanja    
05 Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti    
06 Mladinska politika, šport in prosti čas    
07 Turizem    
08 Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje    
09 Trajnostni razvoj in okoljevarstvo    
10 Prevozi in pravica do mobilnosti    
11 Civilna zaščita    
12 Socialna politika in družina    
13 Zdravstveno varstvo    
14 Gospodarski razvoj in konkurenčnost    
15 Delo in poklicno usposabljanje    
16 Kmetijstvo in ribolov    
17 Energija in energetski viri    
18 Odnosi s krajevnimi ustanovami    
19 Mednarodni odnosi    
20 Skladi in rezerve    
50 Javni dolg    
60 Finančne anticipacije    
 Skupaj plačila    
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PLAČILA ZA DELOVANJE IN INVESTICIJE 
 
Sestava pla čanih stroškov 
Zakon opredeljuje časovne termine plačil, ki jih opravljamo kot denarno protiplačilo za trgovske transakcije, ki 
izhajajo iz pogodb med podjetji in javno upravo in ki obenem pomenijo izročanje blaga ali opravljanje storitev proti 
določeni ceni. Ustanova namreč bi morala plačevati svoje dobavitelje v 30 dneh od datuma prejema fakture, ta rok 
pa se lahko podaljša na 60 dni na podlagi pisnega pristanka upnika. Naj poudarimo, da v transakcijah med 
zasebnimi podjetji je dovoljeno za stranki, da sklenejo daljše roke plačila, le da je to določeno v pisni obliki in da ni 
hudo nepravično do upnika, drugače je ta klavzula nična. Preglednica prikazuje sestavo plačil po smotrih. 
 
Plačila stroškov po smotrih 2016 

  Delovanje Investicije Skupaj plačila 
01 Splošne in institucionalne zadeve    
02 Sodstvo    
03 Javni red in varnost    
04 Šolstvo in pravica do šolanja    
05 Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti    
06 Mladinska politika, šport in prosti čas    
07 Turizem    
08 Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje    
09 Trajnostni razvoj in okoljevarstvo    
10 Prevozi in pravica do mobilnosti    
11 Civilna zaščita    
12 Socialna politika in družina    
13 Zdravstveno varstvo    
14 Gospodarski razvoj in konkurenčnost    
15 Delo in poklicno usposabljanje    
16 Kmetijstvo in ribolov    
17 Energija in energetski viri    
18 Odnosi s krajevnimi ustanovami    
19 Mednarodni odnosi    
20 Skladi in rezerve    
50 Javni dolg    
60 Finančne anticipacije    
 Skupaj plačila    
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STANJE PREMIKOV STROŠKOV PO SMOTRIH 
 
Premiki rezervacij po smotrih 
Na finančni izid programiranja vplivajo rezultati posameznih sestavin vsakega smotra in ustreznih programov, in 
sicer potreba za delovanje, ki obsega tekoče stroške, povračilo dolgov in zapiranje anticipacij, skupaj s sredstvi za 
investicije, ki zajemajo stroške na račun kapitala in povečanje finančnih dejavnosti. To so področja, ki sledijo zelo 
različnim operativnim oblikam in pravilom. Kot primer naj navedemo uveljavljanje načela pripisovanja stroška v 
poslovanje, v katerem bo dejansko izterljiv, kar zahteva aktiviranje tehnike večletnega sklada; istočasno to prinaša 
posledico, ki se kaže z dotacijami med odhodki in z ravno tolikšnimi postavkami pod klobukom večletnega vezanega 
sklada, za katere ni rezervacij, pa tudi z oblikovanjem ravno tolikšnih prihrankov (nerezervirane dotacije). Da bi 
nevtralizirali ta pojav in zagotovili večjo verodostojnost izračunov glede stanja uresničevanja, preglednica navaja 
dotacije stroškov v čistih zneskih glede na morebitni večletni vezani sklad med odhodki. 
 
Stanje dejanskega uresni čevanja (v neto znesku glede na večletni vezani sklad med odhodki) stroškov po 
smotrih 2016 

  
Dotacije 

(+) 

Večletni vezani 
sklad med 
odhodki (-) 

Čiste 
dotacije Rezervacije 

% 
rezerviranih 

sredstev 

Splošne in institucionalne zadeve Delovanje 
Investicije      

Sodstvo Delovanje 
Investicije      

Javni red in varnost Delovanje 
Investicije      

Šolstvo in pravica do šolanja 
Delovanje 
Investicije      

Ovrednotenje kulture in kulturnih 
dejavnosti 

Delovanje 
Investicije      

Mladinska politika, šport in prosti čas Delovanje 
Investicije      

Turizem Delovanje 
Investicije      

Upravljanje prostora, stanovanjske 
gradnje 

Delovanje 
Investicije      

Trajnostni razvoj in okoljevarstvo Delovanje 
Investicije      

Prevozi in pravica do mobilnosti Delovanje 
Investicije      

Civilna zaščita Delovanje 
Investicije      

Socialna politika in družina 
Delovanje 
Investicije      

Zdravstveno varstvo Delovanje 
Investicije      

Gospodarski razvoj in konkurenčnost Delovanje 
Investicije      

Delo in poklicno usposabljanje Delovanje 
Investicije      

Kmetijstvo in ribolov 
Delovanje 
Investicije      

Energija in energetski viri Delovanje 
Investicije      

Odnosi s krajevnimi ustanovami Delovanje 
Investicije      

Mednarodni odnosi Delovanje 
Investicije      

Skladi in rezerve 
Delovanje 
Investicije      

Javni dolg Delovanje 
Investicije      

Finančne anticipacije Delovanje 
Investicije      
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STOPNJA ZAKLJU ČEVANJA PO SMOTRIH 
 
Gibanje pla čil po smotrih 
Stanje uresničevanja je mogoče tisti kazalnik, ki na najenostavnejši način ocenjuje učinkovitost programiranja. 
Prejšnja preglednica je namreč dajala takojšnjo sliko o prometu virov, aktiviranih v poslovanju za financiranje 
smotrov. Podatki v stolpcu rezervacij prikazujejo primerne informacije o rednosti posegov, sprejetih v tekočem 
proračunu in v investicijah. Vendar računovodstvo daje videti tudi drugi element, čeprav z manjšo težo, ki je koristen 
pri evalvaciji razvijanja poslovanja, in sicer stopnjo zaključevanja smotrov, mišljeno kot razmerje med rezervacijami 
stroškov in ustreznimi plačili, opravljenimi v istem poslovanju. V ekonomskih okoliščinah, kjer ni vedno lahko 
razpolagati z likvidnostjo, je hitrost plačevanja kazalnik prisotnosti ali pogrešanja tega elementa kot možne kritične 
točke. Sposobnost zaključevanja postopkov do popolnega plačila obveznosti lahko postane, predvsem kar zadeva 
tekoče stroške, povedna informacija. 
 
Stopnja zaklju čevanja stroškov po smotrih 2016 

  Čiste dotacije Rezervacije Plačila % plačanih zneskov 

Splošne in institucionalne zadeve 
Delovanje 
Investicije     

Sodstvo Delovanje 
Investicije     

Javni red in varnost Delovanje 
Investicije     

Šolstvo in pravica do šolanja Delovanje 
Investicije     

Ovrednotenje kulture in kulturnih dejavnosti 
Delovanje 
Investicije     

Mladinska politika, šport in prosti čas Delovanje 
Investicije     

Turizem Delovanje 
Investicije     

Upravljanje prostora, stanovanjske gradnje Delovanje 
Investicije     

Trajnostni razvoj in okoljevarstvo 
Delovanje 
Investicije     

Prevozi in pravica do mobilnosti Delovanje 
Investicije     

Civilna zaščita Delovanje 
Investicije     

Socialna politika in družina Delovanje 
Investicije     

Zdravstveno varstvo 
Delovanje 
Investicije     

Gospodarski razvoj in konkurenčnost Delovanje 
Investicije     

Delo in poklicno usposabljanje Delovanje 
Investicije     

Kmetijstvo in ribolov Delovanje 
Investicije     

Energija in energetski viri 
Delovanje 
Investicije     

Odnosi s krajevnimi ustanovami Delovanje 
Investicije     

Mednarodni odnosi Delovanje 
Investicije     

Skladi in rezerve Delovanje 
Investicije     

Javni dolg 
Delovanje 
Investicije     

Finančne anticipacije Delovanje 
Investicije     
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SPLOŠNE IN INSTITUCIONALNE ZADEVE 
 
Smoter 01 in odgovarjajo či programi 
Med cilje tega smotra, ki je porazdeljen v programe, spadajo posegi upravljanja in delovanja splošnih služb, 
statističnih in informativnih služb, razvojnih dejavnosti, v vidiku odnosov upravljanja in partnerstva, vključno z 
institucionalno komunikacijo. Spadajo v ta smoter upravni cilji, delovanje in podpora izvršnim in zakonodajnim 
organom, upravljanje in pravilno delovanje služb za ekonomsko načrtovanje in za načrtovanje dejavnosti finančnih 
in davčnih služb in poslov, vključno upravljanje z osebjem. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni prikazujejo 
posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
101 Institucionalni organi    
102 Generalno tajništvo    
103 Finančno poslovanje    
104 Davki in davčne storitve    
105 Javno dobro in premoženje    
106 Tehnični urad    
107 Anagraf in matični urad    
108 Informacijski sistemi    
109 Skrbstvo za lokalne ustanove    
110 Osebje    
111 Druge splošne storitve    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
101 Institucionalni organi    
102 Generalno tajništvo    
103 Finančno poslovanje    
104 Davki in davčne storitve    
105 Javno dobro in premoženje    
106 Tehnični urad    
107 Anagraf in matični urad    
108 Informacijski sistemi    
109 Skrbstvo za lokalne ustanove    
110 Osebje    
111 Druge splošne storitve    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
101 Institucionalni organi    
102 Generalno tajništvo    
103 Finančno poslovanje    
104 Davki in davčne storitve    
105 Javno dobro in premoženje    
106 Tehnični urad    
107 Anagraf in matični urad    
108 Informacijski sistemi    
109 Skrbstvo za lokalne ustanove    
110 Osebje    
111 Druge splošne storitve    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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SODSTVO 
 
Smoter 02 in odgovarjajo či programi 
Funkcije na področju sodstva se omejujejo na prevzemanje morebitnih stroškov, ki izhajajo iz prisotnosti na lastnem 
ozemlju sodnih uradov, uradov mirovnega sodnika in zaporov. Okvir posega v tem smotru neprioritetnega značaja 
zadeva torej upravo in delovanje za tehnično in upravno pomoč za vodenje nakupov, storitev in vzdrževanja lokalne 
pristojnosti, ki so potrebni za delovanje in vzdrževanje mestnih sodnih uradov in zaporov. Spodnje preglednice z 
ustreznimi grafikoni prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s 
stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
201 Sodni uradi    
202 Okrožne storitve    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
201 Sodni uradi    
202 Okrožne storitve    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
201 Sodni uradi    
202 Okrožne storitve    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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JAVNI RED IN VARNOST 
 
Smoter 03 in odgovarjajo či programi 
Dejavnost načrtovanja, vezana na izvajanje tega smotra, je odvisna od izvajanja zadolžitev uprave in od dejavnosti, 
vezanih na javni red in varnost na krajevni ravni, na krajevno, trgovsko in upravno policijo. V ta okvir so vključene 
pomožne dejavnosti načrtovanja, usklajevanja in spremljanja odgovarjajočih politik, poleg oblik sodelovanja z 
ostalimi silami javnega reda, prisotnimi v prostoru. Pristojnosti na področju lokalne policije se izražajo v aktiviranju 
storitev, aktov ali ukrepov, namenjenih varovanju javnih interesov, vrednih zaščite. Spodnje preglednice prikazujejo 
posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
301 Lokalna in upravna policija    
302 Urbana varnost    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
301 Lokalna in upravna policija    
302 Urbana varnost    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
301 Lokalna in upravna policija    
302 Urbana varnost    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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ŠOLSTVO IN PRAVICA DO ŠOLANJA 
 
Smoter 04 in odgovarjajo či programi 
Načrtovanje glede pravice do šolanja vključuje delovanje in organiziranje izobraževanja vseh vrst in stopenj za 
obvezno šolanje ter razne povezane storitve, kot so šolska pomoč, prevoz in šolska prehrana, poleg posegov za 
šolske gradnje in stanovanjske gradnje za pravico do šolanja. V ta okvir so vključene tudi dejavnosti pomoči 
načrtovanju, usklajevanju in spremljanju izobraževalnih politik. Gre torej za operativna področja, katerih cilj je 
uresničevanje pravice do šolanja. Spodnje preglednice prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj 
z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
 
  



Stanje izvajanja posameznih smotrov Poročilo o poslovanju 2016 (Poročilo k obračunu) (ZU 118/11) 

38 

Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
401 Predšolska vzgoja    
402 Druge stopnje šolanja    
404 Univerzitetni študij    
405 Višje strokovno šolanje    
406 Pomožne šolske storitve    
407 Pravica do šolanja    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
401 Predšolska vzgoja    
402 Druge stopnje šolanja    
404 Univerzitetni študij    
405 Višje strokovno šolanje    
406 Pomožne šolske storitve    
407 Pravica do šolanja    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
401 Predšolska vzgoja    
402 Druge stopnje šolanja    
404 Univerzitetni študij    
405 Višje strokovno šolanje    
406 Pomožne šolske storitve    
407 Pravica do šolanja    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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OVREDNOTENJE KULTURE IN KULTURNIH DEJAVNOSTI 
 
Smoter 05 in odgovarjajo či programi 
Smotru, porazdeljenem v odgovarjajoče programe, pripadajo uprava in dejavnosti v zaščito in podporo, obnovo in 
vzdrževanje dobrin zgodovinskega, umetniškega in kulturnega pomena ter arheološke in arhitektonske dediščine. 
Pripadajo smotru upravljanje delovanja in dobava kulturnih storitev s podporo kulturnim ustanovam in dejavnostim, 
ki niso namenjene turizmu, torej vključno s pomočjo programiranju, usklajevanju in spremljanju odgovarjajočih 
politik. Spodnje preglednice prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem 
izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
501 Zgodovinska dediščina    
502 Kultura in kulturni posegi    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
501 Zgodovinska dediščina    
502 Kultura in kulturni posegi    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
501 Zgodovinska dediščina    
502 Kultura in kulturni posegi    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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MLADINSKA POLITIKA, ŠPORT IN PROSTI ČAS 
 
Smoter 06 in odgovarjajo či programi 
Funkcije na področju športa in rekreacije se nanašajo na upravljanje športnih objektov z vseh vidikov, od izgradnje, 
vzdrževanja objektov in opreme do dejanskega operativnega upravljanja aktiviranih storitev. Te zadolžitve 
vključujejo tudi neposredno organiziranje ali poseg v obliki prispevka za prireditve športnega ali rekreativnega 
značaja. K temu smotru spadajo torej upravljanje in delovanje športnih in rekreativnih dejavnosti, dejavnosti za 
mlade, vključno s športnimi in rekreativnimi storitvami. Spodnje preglednice prikazujejo posodobljeno stanje dotacije 
za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
601 Šport in prosti čas    
602 Mladina    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
601 Šport in prosti čas    
602 Mladina    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
601 Šport in prosti čas    
602 Mladina    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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TURIZEM 
 
Smoter 07 in odgovarjajo či programi 
Zadolžitve, ki jih lahko izvajamo na področju turizma, se nanašajo tako na dobavo turističnih storitev kot tudi na 
posredno ali neposredno organizacijo prireditev za promocijo turizma. Samo v okviru posegov, ki po zakonu niso 
izrecna domena dežele ali pokrajine, se lahko te funkcije razširijo in predvidevajo aktiviranje naložb, namenjenih 
razvoju turizma. V smoter sta vključena upravljanje in delovanje dejavnosti ter služb, vezanih na turizem, za 
spodbujanje in razvoj turizma v prostoru. Spodnje preglednice prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter 
skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
701 Turizem    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
701 Turizem    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
701 Turizem    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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UPRAVLJANJE PROSTORA, STANOVANJSKE GRADNJE 
 
Smoter 08 in odgovarjajo či programi 
Glavni instrumenti programiranja, ki zadevajo upravljanje prostora in urbanizem, so splošni prostorski, podrobnostni 
in strukturalni načrt, program o gradnjah, urbanistični načrt in gradbeni pravilnik. Ti instrumenti omejujejo ureditev 
in urbanizacijo prostora ter določajo omejitve urbanistične in gradbene narave, s posledično opredelitvijo namembe 
vseh območij, ki so vključene v njihovih mejah. Spodnje preglednice prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za 
smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
801 Urbanizem in prostor    
802 Javne gradnje    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
801 Urbanizem in prostor    
802 Javne gradnje    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
801 Urbanizem in prostor    
802 Javne gradnje    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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TRAJNOSTNI RAZVOJ IN OKOLJEVARSTVO 
 
Smoter 09 in odgovarjajo či programi 
Funkcije, ki so zaupane ustanovi na področju upravljanja prostora in okolja, so postale čedalje važnejše, tudi zaradi 
večje občutljivosti občanov in uprave do odnosa, ki naj zagotavlja urejen družbeno-ekonomski razvoj prostora in 
naj bo čim bolj združljiv s spoštovanjem in ovrednotenjem okolja. V tem okviru načrtovanje vključuje upravljanje 
dejavnosti in storitev, ki so vezane na zaščito okolja, prostora, naravnih virov in biotske raznovrstnosti, zaščito tal 
pred onesnaževanjem, varstvo vode in zraka. Spodnje preglednice prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za 
smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
901 Zaščita tal    
902 Okoljevarstvo in okoljsko prenavljanje    
903 Odpadki    
904 Celovita vodna služba    
905 Parki, narava in gozdovi    
906 Vodni viri    
907 Razvoj goratih predelov    
908 Kakovost zraka in onesnaževanje    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
901 Zaščita tal    
902 Okoljevarstvo in okoljsko prenavljanje    
903 Odpadki    
904 Celovita vodna služba    
905 Parki, narava in gozdovi    
906 Vodni viri    
907 Razvoj goratih predelov    
908 Kakovost zraka in onesnaževanje    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
901 Zaščita tal    
902 Okoljevarstvo in okoljsko prenavljanje    
903 Odpadki    
904 Celovita vodna služba    
905 Parki, narava in gozdovi    
906 Vodni viri    
907 Razvoj goratih predelov    
908 Kakovost zraka in onesnaževanje    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
  



Stanje izvajanja posameznih smotrov Poročilo o poslovanju 2016 (Poročilo k obračunu) (ZU 118/11) 

49 

 

PREVOZI IN PRAVICA DO MOBILNOSTI 
 
Smoter 10 in odgovarjajo či programi 
Funkcije, ki jih izvajamo v okviru smotra, zadevajo področje prometnic in prevozov in se nanašajo tako na 
upravljanje samega prometa kot na krajevno cestno razsvetljavo. Ekonomski vplivi teh pristojnosti lahko zaobjamejo 
bilanco naložb kot tudi tekoče upravljanje. V pristojnosti krajevne ustanove spadajo delovanje in ureditev dejavnosti, 
vezanih na načrtovanje, upravljanje in storitve, vezane na mobilnost v prostoru, vključno s pomočjo pri deželnem 
programiranju. Spodnje preglednice prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem 
izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1001 Železniški prevoz    
1002 Lokalni javni prevoz    
1003 Vodni prevoz    
1004 Druge prevozne oblike    
1005 Cestno omrežje in infrastrukture    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1001 Železniški prevoz    
1002 Lokalni javni prevoz    
1003 Vodni prevoz    
1004 Druge prevozne oblike    
1005 Cestno omrežje in infrastrukture    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1001 Železniški prevoz    
1002 Lokalni javni prevoz    
1003 Vodni prevoz    
1004 Druge prevozne oblike    
1005 Cestno omrežje in infrastrukture    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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CIVILNA ZAŠČITA 
 
Smoter 11 in odgovarjajo či programi 
Prisotnost naravne in okoljske ogroženosti skupaj s povečanjem osveščenosti glede zaščite in ohranitve prostora 
povzroča, da se občani v vedno večji meri zanimajo za razvitejše vidike omikanega sožitja. Ustanova lahko izvaja 
dodatne funkcije civilne zaščite in torej poseganja in pomoči pri predvidevanju in preprečevanju nesreč. V smoter 
so vključeni upravljanje in delovanje posegov civilne zaščite v prostoru, predvidevanje, preprečevanje, pomoč in 
upravljanje izrednega stanja zaradi naravnih ujm. Spodnje preglednice prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za 
smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1101 Civilna zaščita    
1102 Naravne nesreče    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1101 Civilna zaščita    
1102 Naravne nesreče    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1101 Civilna zaščita    
1102 Naravne nesreče    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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SOCIALNA POLITIKA IN DRUŽINA 
 
Smoter 12 in odgovarjajo či programi 
Funkcije, ki jih izvajamo na področju sociale, se nanašajo na raznolike vidike življenja občanov, ki zahtevajo 
neposreden ali posreden poseg ustanove od prvih let življenja do starostne dobe. Socialna politika, sprejeta v 
občinskem okviru, znatno vpliva na sestavo proračuna in na srednjeročno načrtovanje in to bodisi glede tekočih 
stroškov bodisi glede naložb. Ta smoter vključuje upravljanje, delovanje in storitve na področju socialnega skrbstva 
v korist in v varstvo pravic družine, mladoletnih, starejših. Spodnje preglednice prikazujejo posodobljeno stanje 
dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1201 Otroštvo, mladoletniki in otroške jasli    
1202 Posebne potrebe    
1203 Starejši    
1204 Socialna ogroženost    
1205 Družina    
1206 Pravica do doma    
1207 Socialne in zdravstvene storitve    
1208 Sodelovanje in društva    
1209 Pokopališča    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1201 Otroštvo, mladoletniki in otroške jasli    
1202 Posebne potrebe    
1203 Starejši    
1204 Socialna ogroženost    
1205 Družina    
1206 Pravica do doma    
1207 Socialne in zdravstvene storitve    
1208 Sodelovanje in društva    
1209 Pokopališča    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1201 Otroštvo, mladoletniki in otroške jasli    
1202 Posebne potrebe    
1203 Starejši    
1204 Socialna ogroženost    
1205 Družina    
1206 Pravica do doma    
1207 Socialne in zdravstvene storitve    
1208 Sodelovanje in društva    
1209 Pokopališča    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
Smoter 13 in odgovarjajo či programi 
Na tako specialističnem zdravstvenem področju je pristojnost krajevne ustanove omejena zgolj na prisotnost drugih 
subjektov, ki delujejo neposredno v prostoru z institucionalnim delovanjem, pogosto ekskluzivnim. S tem potrebnim 
uvodom gre poudariti, da pripadajo smotru z ustreznimi programi zadolžitve upravljanja, delovanja in storitev, 
vezanih na dejavnosti preprečevanja, zaščite in varstva zdravja, vključno z morebitnimi ostalimi posegi na področju 
zdravstvenih gradenj. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter 
skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1307 Dodatni zdravstveni stroški    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1307 Dodatni zdravstveni stroški    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1307 Dodatni zdravstveni stroški    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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GOSPODARSKI RAZVOJ IN KONKUREN ČNOST 
 
Smoter 14 in odgovarjajo či programi 
Delovanje ustanove v najširšem ekonomskem in proizvodnem smislu se pogosto nagiba k spodbujanju ostrejših 
posegov drugih javnih stvarnosti, kot so dežela, pokrajina in trgovinska zbornica, ki zaradi svojih institucionalnih 
pristojnosti običajno delujejo na tem področju. Če to predpostavimo, spadata v ta smoter upravljanje in delovanje 
za promocijo razvoja in konkurenčnosti lokalnega gospodarskega sistema, vključno s storitvami in posegi za razvoj 
produktivnih dejavnosti na področju trgovine, obrtništva in industrije. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni 
prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1401 Industrija, mala in srednja podjetja in obrtništvo    
1402 Trgovina in distribucija    
1403 Raziskovanje in inovacija    
1404 Omrežja in ostale javne storitve    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1401 Industrija, mala in srednja podjetja in obrtništvo    
1402 Trgovina in distribucija    
1403 Raziskovanje in inovacija    
1404 Omrežja in ostale javne storitve    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1401 Industrija, mala in srednja podjetja in obrtništvo    
1402 Trgovina in distribucija    
1403 Raziskovanje in inovacija    
1404 Omrežja in ostale javne storitve    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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DELO IN POKLICNO USPOSABLJANJE 
 
Smoter 15 in odgovarjajo či programi 
Glavni posegi v okviru dela so vključeni med prednostne pristojnosti ustanov, ki so vezane na državo, deželo in 
pokrajino. Občinska operativnost v tem tako posebnem okviru je torej le podporne narave v primerjavi z delovanjem 
ostalih organov javne uprave. Na podlagi te predpostavke lahko krajevna uprava deluje bodisi s posegi v pomoč 
aktivni politiki podpiranja in spodbujanja zaposlovanja bodisi preko dejavnosti, katerih namen je vključitev delavca 
v trg dela. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z 
ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1501 Razvoj trga dela    
1502 Poklicno izobraževanje    
1503 Pomoč pri zaposlovanju    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1501 Razvoj trga dela    
1502 Poklicno izobraževanje    
1503 Pomoč pri zaposlovanju    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1501 Razvoj trga dela    
1502 Poklicno izobraževanje    
1503 Pomoč pri zaposlovanju    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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KMETIJSTVO IN RIBOLOV 
 
Smoter 16 in odgovarjajo či programi 
V ta smoter spadajo z odgovarjajočimi programi upravljanje, delovanje in storitve, vezane na razvoj prostora 
kmetijskih površin, kmetijskega in kmetijsko-predelovalnega, živilskega, gozdarskega, živinorejskega področja, 
lova, ribolova in ribogojstva. Te pristojnosti, ki so postranskega pomena glede na pretežno dejavnost krajevne 
ustanove, lahko obsegajo tako načrtovanje, usklajevanje in spremljanje politik v prostoru, v skladu z evropskim, 
državnim pa tudi deželnim načrtovanjem. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni prikazujejo posodobljeno 
stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1601 Kmetijstvo in agroživilstvo    
1602 Lov in ribolov    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1601 Kmetijstvo in agroživilstvo    
1602 Lov in ribolov    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1601 Kmetijstvo in agroživilstvo    
1602 Lov in ribolov    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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ENERGIJA IN ENERGETSKI VIRI 
 
Smoter 17 in odgovarjajo či programi 
Za organizacijo instrumentalnih sredstev in človeških virov, ki so potrebni za produktivne dejavnosti in distribucijo, 
kot so proizvodnja ali dobava plina metana, elektrike in ogrevanja na razdaljo, je potrebna vrsta zelo specifičnih 
ekonomskih in podjetniških znanj. Gre za produktivne dejavnosti, ki jih v večji meri upravljajo družbe z javnim 
kapitalom, kot da bi potekale v lastnem upravljanju. Te pristojnosti se lahko razširijo tudi na dejavnosti za 
spodbujanje racionalne rabe energije in uporabe obnovljivih virov. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni 
prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1701 Energetski viri    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1701 Energetski viri    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1701 Energetski viri    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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ODNOSI S KRAJEVNIMI USTANOVAMI 
 
Smoter 18 in odgovarjajo či programi 
Ta smoter, podobno kot smoter za odnose s tujino, opredeljuje operativni sklop, ki teži k promociji razvoja in 
medsektorskih odnosov z ustanovami, stvarnostmi in organizacijami, ki kažejo na stopnje sorodnosti ali 
subsidiarnosti, in to tako glede institucionalnih ciljev kot glede načinov operativnega poseganja v prostoru. V ta 
okvir se vključujejo izplačila drugim upravam za financiranja, ki jih ni mogoče vključevati med specifične smotre, 
izenačevalni prenosi in prenosi za posege davčnega federalizma. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni 
prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1801 Teritorialne avtonomije    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1801 Teritorialne avtonomije    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1801 Teritorialne avtonomije    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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MEDNARODNI ODNOSI 
 
Smoter 19 in odgovarjajo či programi 
Okvir tega smotra je zelo poseben in se navezuje na specifična stanja, pri katerih mora krajevna ustanova zaradi 
kulturnih, zgodovinskih ali socialnih podobnosti oziroma zaradi prisotnosti ekonomskih sinergij ali ozemeljske bližine 
delovati zunaj državnih meja. Gre za značilnosti, ki so prisotne v omejenem številu ustanov. V tem primeru posegi 
lahko obsegajo upravljanje in delovanje za odnose in sodelovanje dežel in krajevnih ustanov tudi čezmejne narave. 
Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim 
stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
1901 Mednarodni odnosi    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
1901 Mednarodni odnosi    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
1901 Mednarodni odnosi    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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SKLADI IN REZERVE 
 
Smoter 20 in odgovarjajo či programi 
Namen tega smotra, ki je izrecno računovodskega značaja, je izpostavljanje zneskov stroškovnih dotacij za rezervni 
sklad za nepredvidene stroške in za sklad devalvacije kreditov dvomljive izterljivosti. V primeru kreditov dvomljive 
izterljivosti ustanova postopa s shranjevanjem v sklad za razvrednotenje kreditov preko vinkulacije deleža 
upravnega presežka. Skupna vrednost sklada je odvisna od količine dotacij za kredite, ki bodo predvidoma nastali 
v novem finančnem letu. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za 
smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
2001 Rezervni sklad    
2002 Sklad terjatev dvomljive izterljivosti    
2003 Drugi skladi    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
2001 Rezervni sklad    
2002 Sklad terjatev dvomljive izterljivosti    
2003 Drugi skladi    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
2001 Rezervni sklad    
2002 Sklad terjatev dvomljive izterljivosti    
2003 Drugi skladi    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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JAVNI DOLG 
 
Smoter 50 in odgovarjajo či programi 
Namen smotra, ki je strogo finančne narave, je omejevanje nakazil stroškov, namenjenih bodočemu izplačevanju 
deležev obresti in kapitala na posojila, ki jih je najela ustanova, z odgovarjajočimi dodatnimi stroški, poleg izrednih 
predujmov. Namesto tako zastavljenega skupka predvidevajo računovodski predpisi možnost porazdeljene 
dodelitve bremen javnega dolga znotraj posameznega smotra. V ta okvir spadajo stroški za plačevanje obresti in 
kapitala kratko, srednje in dolgoročnih posojil, kakor koli najetih. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni 
prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
5001 Obresti na posojilih in obveznicah    
5002 Kapital posojil in obveznic    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
5001 Obresti na posojilih in obveznicah    
5002 Kapital posojil in obveznic    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
5001 Obresti na posojilih in obveznicah    
5002 Kapital posojil in obveznic    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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FINANČNE ANTICIPACIJE 
 
Smoter 60 in odgovarjajo či programi 
Ta smoter vključuje stroške, ki jih je imela občina za povračilo finančnih sredstev, ko jih je vnaprej plačala kreditna 
ustanova, ki opravlja službo zakladnice. Zakladnica dovoli izvedbo teh vnaprej plačanih vsot, da zadosti začasnim 
potrebam blagajne in likvidnih sredstev zaradi neskladnosti med predvidevanji prihodkov in odgovarjajočimi 
potrebami blagajne za plačevanje. V ta okvir so vključena tudi predvidevanja stroškov za plačilo pasivnih interesov, 
ki jih je dolžna plačati ustanova zaradi uporabe anticipacij zakladnice. Spodnje preglednice z ustreznimi grafikoni 
prikazujejo posodobljeno stanje dotacije za smoter skupaj z ustreznim stanjem izvajanja in s stopnjo zaključevanja. 
 
Računovodska sestava smotra 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja smotra 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja smotra 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
Tekoči del    
Račun kapitala    
Finančne dejavnosti    
Povračilo posojil    
Zaprtje anticipacij    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
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Računovodska sestava programov 2016 
Napovedi pristojnosti Delovanje Investicije Skupaj 
6001 Anticipacije zakladnice    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stanje izvajanja programov 2016 
Namen stroška Dotacije Rezervacije % rezerviranega 
6001 Anticipacije zakladnice    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
Stopnja zaklju čevanja programov 2016 
Namen stroška Rezervacije Pla čila % pla čanega 
6001 Anticipacije zakladnice    
    
    
    
    
    
    
    
    

Skupaj (v bruto znesku glede na večletni vezani sklad)    
Večletni vezani sklad za tekoče stroške    
Večletni vezani sklad na račun kapitala    

Dejansko programiranje    
 
 


