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Občina MEŽICA 
Trg svobode 1 
2392 MEŽICA 
Telefon: 02/82 79-350 
Fax: 02/82 79-359 
e-mail: info@mezica.si 

 
 
 

POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2006 
 
 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan 
tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega leta. 
Prilogi k bilanci stanja sta: 

• pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoro čnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev 

• pregled stanja in gibanja kapitalskih naložb in posojil. 
 
SREDSTVA 
 
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke: 

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  
2. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve (AČR) 
3. zaloge 

 
Vrednost aktive se je v primerjavi z lanskim letom pove čala za 7,5% in znaša 2.972.129.611 
SIT. Od tega znaša sedanja vrednost dolgoro čnih sredstev 2.803.486.294 SIT in kratkoro čna 
sredstva 168.643.317 SIT. 
 
k1. 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so: 

• neopredmetena dolgoročna sredstva 
• nepremičnine 
• oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
• dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni depoziti 
• dolgoročne terjatve iz poslovanja 
• terjatve za sredstva dana v upravljanje ter 
• popravki vrednosti naštetih postavk. 

 

mailto:info@mezica.si


 2 

Pregled dolgoro čnih sredstev na dan 31.12.2006 po nabavni, odpisani in neodpisani 
vrednosti s stopnjo odpisanosti (v tolarjih) 
 

Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna 
vrednost 

Popravek 
vrednosti 

Neodpisana 
vrednosti 

Odpisanost 
sredstev 

1 2 3 4 5=3/2*100 
Neopredmetena dolgor. sredstva 444.650 174.481 270.169 40 
Nepremičnine  1.491.330.866 425.808.053 1.065.522.813 29 
Oprema in druga opredmet. OS 32.315.066 21.831.539 10.483.527 68 
Dolgoročne kapitalske naložbe 27.523.003 0 27.523.003 0 
Dolgor. dana pos.in depoz. 8.782.788 0 8.782.788 0 
Dolgoročne terjatve iz poslov. 7.292.037 0 7.292.037 0 
Terjatve za sreds. dana v upravlj. 1.683.611.957  1.683.611.957  
SKUPAJ 3.251.300.367 447.814.073 2.803.486.294  
 
 
Pregled vrst dolgoro čnih sredstev po nabavni vrednosti za leto 2006 in primerjava s 
predhodnim letom (v tolarjih) 
 

Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna vrednost po 
stanju predhodnega leta 

Nabavna vrednost po 
stanju tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
Neopredmetena dolgor. sredst. 207.050 444.650 214,7 
Nepremičnine  1.452.441.966 1.491.330.866 102,7 
Oprema in druga opredmet. OS 24.995.562 32.315.066 129,3 
Dolgoročne kapitalske naložbe 32.814.875 27.523.003 84,0 
Dolgoročno dani depoziti 6.052.787 8.782.788 145,1 
Dolgoročne terjatve iz poslov. 4.814.864 7.292.037 151,4 
Terjatve za sredst. dana v upr. 1.475.340.312 1.683.611.957 114,1 
SKUPAJ 2.996.667.416 3.251.300.367 108,5 
 
 
Med neopredmetena dolgoro čna sredstva so zajeti ra čunalniški programi in nepremi čnine: 
zemljišča, gradbeni objekti, investicije v teku (adaptacija OŠ).  Med opremo vštevamo stroje, 
računalnike, pohištvo in drobni inventar. 
Dolgoročne kapitalske naložbe so naložbe v deleže JKP Log d.o.o., Komunalo Mežica d.o.o., 
Alpe Peca d.o.o., RRA d.o.o. in Prežihovo ustanovo, Koroška regionalna TV.  
Dolgoročno dani depoziti so pri RRA za garancijsko shemo, dolgoro čno dano posojilo pa za 
Elviro (Jagodič) Mežica. Dolgoro čne terjatve iz poslovanja se nanašajo na kupnine stanovanj 
po stanovanjskem zakonu in rezervni sklad za stanovanja.  
Terjatve za sredstva dana v upravljanje izkazujemo do JKP Log d.o.o, Komunale Mežica 
d.o.o., JVVZ vrtca Mežica, Osnovne šole Mežica in ZD Mežica. 
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k2. 
Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve so: 

• denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 
• denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih institucijah 
• kratkoročne terjatve do kupcev 
• dani predujmi in varščine 
• kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) 
• kratkoročne finančne naložbe 
• kratkoročne terjatve iz financiranja 
• druge kratkoročne terjatve 
• neplačani odhodki 
• aktivne časovne razmejitve (AČR). 

 
 
Pregled vrst kratkoro čnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev (A ČR) za leto 2006 ter 
primerjava s predhodnim letom (v tolarjih) 
 
Vrsta kratkoročnih sredstev 

in AČR 
Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
Dobroimetje pri bankah 14.752.561 10.675.560 72,4 
Ostale kratkor. terjatve 15.946.478 3.687.668 23,1 
Neplačani odhodki 56.161.153 154.280.089 275 
SKUPAJ 86.860.192 168.643.317 194,1 
 
Pri Upravi za javna pla čila je na dan 31.12.2006 ostalo na transakcijskem ra čunu 10.675.560 
SIT sredstev. Sredstva so se v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za 27,6%. 
 
Pri ostalih kratkoročnih terjatvah zmanjšanje izhaja iz naslova vezanega depozita, ki je bil za 
11.000.000 SIT vrnjen v letu 2006. Pri nepla čanih odhodkih gre v celoti za nepla čane tekoče 
odhodke, del odhodkov v znesku 85.024.352 SIT je zapadlo v letu 2006, ostali pa zapadejo v 
plačilo v leto 2007. Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2006 znašajo 454.908 SIT, 
stanje odprtih terjatev smo s kupci uskladili, spornih terjatev pa ni. Nepla čani odhodki so višji 
za 275% zaradi izpada prihodkov iz naslova komunalnega prispevka, od prodaje stanovanja in 
prihodkov iz državnega prora čuna za investicije v skupni višini 58.823.000 SIT ter zaradi 
investicije Narodnega doma in adaptacije Osnovne šole. 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na naslednji postavki: 

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 
k.1 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (PČR) so: 

• kratkoročne obveznosti za predujme in varščine 
• kratkoročne obveznosti do zaposlenih 
• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 
• druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 
• neplačani prihodki ter 
• kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN. 

 
 
Pregled kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev po vrstah za leto 2006 ter 
primerjava s predhodnim letom (v tolarjih) 
 

Vrsta kratkoročnih 
obveznosti in PČR 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
Kratkoročne obvez. do 
dobaviteljev 

50.467.940 133.559.772 264,6 

Druge kratkoročne 
obveznosti iz poslovanja 

5.769.637 20.618.417 357,3 

Neplačani prihodki 4.870.053 3.617.306 74,3 
 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2006 133.559.772 SIT in so v 
primerjavi z letom 2006 višje za 264,6%. Kratkoro čne obveznosti do posrednih uporabnikov 
proračuna znašajo 605.756 SIT, obveznosti iz naslova ZZZS (ob čani ki ne morejo uveljavljati 
zdravstvenega zavarovanja iz drugih virov) višini 723.520 SIT. Pri ostalih kratkoro čnih 
obveznostih izkazujemo še sredstva iz naslova obveznosti za davek na dodano vrednost v 
višini 1.016 SIT, kratkoro čne obveznosti do stanovanjskega podjetja za sredstva stanarin v 
višini 7.521.708 SIT ter kratkoro čne obveznosti za dajatve v višini 42.350 SIT. Med 
kratkoročnimi obveznostmi je zajet tudi del dolgoro čnega kredita, ki zapade v letu 2007 v 
višini 11.653.705 SIT. 
 
k.2 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti so: 

• splošni sklad 
• rezervni sklad 
• dolgoročno razmejeni prihodki 
• dolgoročne rezervacije 
• sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za 

neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
• dolgoročne finančne obveznosti 
• druge dolgoročne obveznosti 
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Pregled lastnih virov in dolgoro čnih obveznosti po vrstah za leto 2006 ter primerjava s 
predhodnim letom (v tolarjih) 
 

Vrste lastnih virov in 
dolgoročnih obveznosti 

Vrednost po stanju 
predhodnega leta 

Vrednost po stanju 
tekočega leta 

Indeks 

1 2 3 4=3/2*100 
Splošni sklad za osnovna 
sredstva 

2.596.163.242 2.755.630.587 106,1 

Splošni sklad za druge 
namene 

19.359.758 3.482.757 18 

Rezervni sklad 6.392.802 7.192.802 112,5 
 
Splošni sklad za osnovna sredstva se je med letom zmanjšal za 31.558.448 SIT zaradi 
obračunane amortizacije in pove čal za novo pridobljena zemljiš ča in investicijo v teku za 
osnovno šolo. 
Splošni sklad za druge namene zajema preostanek sredstev na ra čunih iz preteklih let v višini 
3.482.757 SIT. Ta sredstva se namenijo za financiranje odhodkov v naslednjem letu. 
 
 
 
 
 
 
   Pripravila:                                                                                               Župan: 
 
Majda COKAN                                                                                 Dušan KREBEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


