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OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA ZA LETO 2017  
 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del letnega poročila, ki mora prikazovati resnično in 
pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.  
V nadaljevanju podajamo pojasnila k večjim postavkam v bilanci stanja proračuna Občine Škofja Loka 
na dan 31.12.2017, in sicer v skladu z 12. členom Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in 
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
in posrednih uporabnikov proračuna.  
 
 
1.) Podatki o denarnih sredstvih v blagajni in takoj unovčljivih vrednotnicah  
 
Skupina kontov 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice  
                                     AOP 013  
 
Opredelitev denarnih sredstev v blagajni in takoj unovčljivih vrednotnicah ter pravila za evidentiranje 
le-teh najdemo v 7. členu Zakona o računovodstvu, 11. členu Pravilnika o razčlenjevanju prihodkov in 
odhodkov, 13. členu Pravilnika o EKN ter SRS 7.  
 
Stanje denarnih sredstev v blagajni je na dan 31.12.2017 znašalo 69,78 €. Občina konec leta 2017 ni 
imela nobenih vrednotnic.  
 

 

2.) Podatki o stanju dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
 
Skupina kontov 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
                                    AOP 014  
 
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih 
finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in 
akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi in druga denarna sredstva za 
posebne namene.  
 
Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah je na dan 31.12.2017 na računu Občina 
Škofja Loka – proračun  znašalo 1.723.789,26 €. Ob koncu leta 2016 je stanje znašalo 499.093,55 €, 
kar je za 1.224.695,71 € manj kot ob koncu leta 2017.  
 

Stanje na računih krajevnih skupnosti je na dan 31.12.2017 znašalo 279.191,55 €. Ob koncu leta 2016 
je stanje znašalo 259.094,75 €, kar je za 20.096,80 € manj kot ob koncu leta 2017.  
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Stanje na računih 

Proračunski uporabnik Stanje eur 31.12.2017 

OBČINA ŠKOFJA LOKA - proračun 1.723.789,26 

Krajevne skupnosti   

KS BUKOVŠČICA 3.481,74 

KS GODEŠIČ 1.077,76 

KS LOG 3.422,53 

KS RETEČE - GORENJA VAS 10.857,97 

KS SV. DUH 19.284,76 

KS TRATA 30.142,41 

KS KAMNITNIK 164.975,64 

KS STARA LOKA-PODLUBNIK 37.294,17 

KS ZMINEC 2.213,12 

KS ŠKOFJA LOKA-MESTO 5.271,10 

KS SV. LENART-LUŠA 1.170,35 

Skupaj Krajevne skupnosti 279.191,55 

    

Skupaj občina in krajevne skupnosti 2.002.980,81 

 
 

3.) Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo prejemnikov teh 
sredstev  
 
Skupina kontov 06 - Dolgoročne finančne naložbe  
                                    AOP 008  
 
Poleg naložb v delnice in drugih dolgoročnih kapitalskih naložb se med dolgoročnimi finančnimi 
naložbami izkazujejo še naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela ter naložbe v 
namensko premoženje javnih skladov in premoženje drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti.  
 
Občina na kontih dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2017 izkazuje stanje v višini 532.226,97 
€. Stanje naložbe v delnice Gorenjske banke d.d. in stanje naložb v deleže gospodarskih družb z 
omejeno odgovornostjo je vrednoteno glede na vrednost kapitala družb na 31.12.2016. Stanje naložb 
v delnice investicijskih in vzajemnih skladov je vrednoteno na podlagi njihovih obvestil. Naložba v 
Združenje zgodovinskih mest Slovenije d.o.o. ni ovrednotena, ker družba nima določenih lastniških 
deležev. 
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  Gibanje kapitalskih naložb   

   Pravna oseba 
Vrednost na 

dan 31.12.2016 
Pridobitve 

2017 
Odtujitve 

2017 

Uskladitev  
vrednosti 

2017 
Vrednost na 

dan 31.12.2017 Delež 

  Naložbe v delnice bank             

1 
Gorenjska banka d.d. Kranj 616 
delnic 342.367,20 0,00 0,00 5.414,08 347.781,28 0,19% 

  Skupaj naložbe v delnice 342.367,20 0,00 0,00 5.414,08 347.781,28   

                

  

Naložbe v delnice 
investicijskih in vzajemnih 
skladov             

2 Alpen Invest - 460 enot  1.882,46 0,00 0,00 -1.882,46 0,00   

3 Infond PE Dynamic 94,99 0,00 0,00 12,41 107,40   

4 Infond PE Global 274,03 0,00 0,00 14,66 288,69   

5 Alta Skladi 0,00 0,00 0,00 1.919,04 1.919,04   

  

Skupaj naložbe v delnice 
investicijskih in vzajemnih 
skladov 2.251,48 0,00 0,00 63,65 2.315,13   

                

  
Naložbe v deleže družb z 
omejeno odgovornostjo             

6 
BSC poslovno podporni center, 
d.o.o. 21.789,51 0,00 0,00 1.437,47 23.226,98 4,51% 

7 CSS-IP d.o.o. 160,06 0,00 0,00 15,98 176,04 0,07% 

8 Kino Sora d.o.o. 78.803,30 0,00 0,00 -1.407,38 77.395,92 31,77% 

9 Radio Sora d.o.o. 54.764,05 0,00 0,00 -13.935,22 40.828,83 32,79% 

10 Razvojna agencija Sora d.o.o. 36.224,83 0,00 0,00 526,96 36.751,79 52,13% 

11 STC Stari Vrh d.o.o. -5.416,82 3.750,00 0,00 5.416,82 3.750,00 50,00% 

12 
Združenje zgodovinskih mest 
Slov.  d.o.o. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00   

  

Skupaj naložbe v deleže 
družb z omejeno 
odgovornostjo 186.325,93 3.750,00 0,00 -7.945,37 182.130,56   

                

  
SKUPAJ KAPITALSKE 
NALOŽBE 530.944,61 3.750,00 0,00 -2.467,64 532.226,97   

 
Pri delnicah Gorenjske banke d.d. se je v letu 2017 vrednost uskladila s knjigovodsko vrednostjo, 
povečanje znaša 5.414,08 EUR. 
Občina v letu 2017 ne beleži sprememb pri premoženju skladov, razen vrednostnih. V letu 2017 je 
družba Alta Skladi odkupila sklade Alpen. Opravljen je bil popravek naložbenih zneskov v vrednosti 
63,65 EUR. 
V letu 2017 so bili pri STC Stari vrh d.o.o. izvedeni ukrepi poslovno finančne sanacije družbe. 
Uskladitev v znesku 5.416,82 EUR se nanaša na zmanjšanje osnovnega kapitala družbe na 
poenostavljen način zaradi pokrivanja preteklih izgub. Osnovni kapital družbe, ki je po zmanjšanju  
znašal 0,00 EUR, smo povečali z novim denarnim vložkom v znesku 3.750,00 EUR.  
Pri ostalih naložbah v deleže družb z omejeno odgovornostjo so bili opravljeni popravki naložbenih 
zneskov na podlagi podatkov o kapitalu v bilancah stanja in deležih v poslovnem registru, pri tem so 
se spremenile vrednosti naložb za -13.362,19 EUR. 
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Skupina kontov 07 - Dolgoročno dana posojila in depoziti  
                                    AOP 009  
 
Dolgoročno dana posojila in depoziti so dolgoročna posojila, dana na podlagi posojilnih pogodb in z 
odkupom dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic), druga dolgoročno dana posojila ter dolgoročno 
dani depoziti.  
 

  Gibanje dolgoročno danih posojil in depozitov 

   Pravna oseba 
Stanje na dan 

31.12.2016 
Povečanja 

2017 
Zmanjšanja 

2017 
Stanje na dan 

31.12.2017 

1 
Razvojna agencija Sora 
d.o.o. 172.582,25 40.000,00 17.742,36 194.839,89 

2 STC Stari Vrh d.o.o. 273.845,37 11.100,00 0,00 284.945,37 

  Skupaj 446.427,62 51.100,00 17.742,36 479.785,26 
 
 
Na tej skupini kontov občina na dan 31.12.2017 izkazuje stanje iz naslova nakazil sredstev Razvojni 
agenciji SORA d.o.o. za kreditno shemo v znesku 194.839,89 EUR. V letu 2017 je bilo nakazanih 
40.000,00 EUR, vrnjenih pa 17.742,36 EUR.  
Občina izkazuje je terjatev do STC Stari vrh d.o.o. v znesku 284.945,37 EUR, znesek predstavlja dano 
posojilo 185.000,00 EUR in pripadajoče obresti do 31.12.2017 v znesku 99.945,37 EUR, od katerih jih 
je bilo v letu 2017 pripisanih za 11.100,00 EUR. 
 

 
4.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih sredstev  
 
Skupina kontov 02 - Nepremičnine  
                                    AOP 004  
in  
Skupina kontov 03 - Popravek vrednosti nepremičnin  
                                   AOP 005  
in  
Skupina kontov 04 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
                                    AOP 006  
 
in  
Skupina kontov 05 - Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev  
                                   AOP 007  
 
V naslednji tabeli je predstavljeno gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev po posameznih vrstah sredstev v letu 2017. 
 

Gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

  

Nabavna 
vrednost  

31.12.2016 

Popravek 
vrednost 

31.12.2016 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

v letu 
2017 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

v letu 2017 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

v letu 2017 
Amortizacija 

2017 

 
Neodpisana 

vrednost 
31.12.2017 

Neopredmetena sredstva 303.453 196.113 14.112 145.666 97.778 22.613 50.951 

Zemljišča 9.104.519 0 190.002 799.872 0 0 8.494.649 

Zgradbe 76.969.802 21.109.685 1.659.171 127.291 110.897 1.713.775 55.789.119 

Oprema 10.084.394 2.329.108 497.137 57.134 48.204 680.561 7.562.932 

Skupaj 96.462.168 23.634.906 2.360.422 1.129.963 256.879 2.416.949 71.897.651 
 
Nabavila so se zemljišča: za igrišče Gorajte 28.917,14 eur, za pokopališče 64.852,61 eur in ostala 
zemljišča 96.502,90 eur. 
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Nabavile so se zgradbe oz. povečala se je vrednost zgradb: infrastruktura gospodarskih javnih služb 
937.556,64 eur, nakup prostorov za knjižnico na Nami 300.000,00 eur, nakup prostorov za knjižnico 
Trata 67.537,00 eur, prostor za arhiv na Kapucinskem trgu 23.000,00 eur, odkup deležev Kašče 
120.431,33 eur, nakup stanovanja 92.035 eur, vrtec Kamnitnik 12.456,96 eur, mrliška vežica 
Sv.Lenart 106.154,07 eur.  
 
Nabavila se je oprema: za infrastrukturo gospodarskih javnih služb 128.925,77 eur, računalniška 
oprema in programi 38.185,21 eur, pisarniško pohištvo 2.777,55 eur, oprema za zaščito in reševanje 
20.480,90 eur, spomeniki 2.627,00 eur, merilnik zraka 17.880,00 eur, oprema za novoletno okrasitev 
45.632,10 eur, oprema za počitniške kapacitete 1.500,85 eur, oprema za mrliško vežico Sv.Lenart 
5.933,70 eur, prezračevanje objekta na pokopališču Lipica 2.379,21 eur, odplinjevalni jaški in biofiltri 
na deponiji 12.494,44 eur, Trg pod gradom 197.681,66 eur, predelava in nakup vozil 20.638,61 eur.  
 

 

5.) Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva, dana v upravljanje, z navedbo 
večjih prejemnikov teh sredstev  
 
Skupina kontov 09 - Terjatve za sredstva dana v upravljanje  
                                     AOP 011  
 
Na kontih 09 (AOP011) se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je občina dala v upravljanje. Terjatve 
se izkazujejo v vrednosti enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje. V skladu s Pravilnikom o 
načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu se višina le-
teh izkaže na osnovi s strani prejemnikov teh sredstev predloženih podatkov.  
Javni zavodi imajo v upravljanju osnovna sredstva, ki zajemajo opremo (pohištvo, drobni inventar) ter 
objekte.  
 
V naslednji tabeli je po posameznih prejemnikih predstavljen prikaz gibanja sredstev v upravljanju v 
letu 2017. 
 

Gibanje terjatev za sredstva dana v upravljanje 

Naziv pravne osebe  Stanje  
31.12.2016 

Znesek povečanja oz. 
zmanjšanja stanja v 

letu 2017  
Stanje  

31.12.2017 
Indeks  

31.12.2017/31.12.2016 

GORENJSKE LEKARNE KRANJ 1.074.062,44 33.783,83 1.107.846,27 103,15 

ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA 987.414,85 10.885,56 998.300,41 101,10 

VRTEC ŠKOFJA LOKA 2.484.398,00 -20.802,07 2.463.595,93 99,16 

OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA-MESTO 2.311.421,90 26.699,92 2.338.121,82 101,16 

OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA 2.264.463,11 -28.996,75 2.235.466,36 98,72 

OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA 1.820.058,29 -17.020,20 1.803.038,09 99,06 

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE 2.218.083,59 -380.128,38 1.837.955,21 82,86 

OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA 818.264,82 -31.352,58 786.912,24 96,17 

LOŠKI MUZEJ 337.583,84 2.922.286,67 3.259.870,51 965,65 

LJUDSKA UNIVERZA 375.490,83 8.573,18 384.064,01 102,28 

KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA 285.489,55 -1.210,63 284.278,92 99,58 

GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA 59.305,90 -23.136,33 36.169,57 60,99 

Skupaj 15.036.037,12 2.499.582,22 17.535.619,34 116,62 
 
Skupna vrednost sredstev, danih v upravljanje, je na dan 31.12.2017 znašala 17.535.619,34 EUR in je 
bila za 2.499.582,22 EUR večja kot na dan 31.12.2016. Glavni razlog povečanja je prenos Loškega 
gradu in dela Kašče iz registra osnovnih sredstev Občine Škofja Loka v register Loškega muzeja, 
zaradi prenosa v upravljanje. 
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Zavodi Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gorenjske lekarne in Ljudska univerza v letu 2017 niso 
prejemniki investicijskih transferov iz proračuna občine Škofja Loka, ostali zavodi pa so sredstva 
prejeli.  
 
Od prejemnikov nobeden izrazito ne odstopa v višini prejetih sredstev. Glede na višino prejetih 
sredstev so razvrščeni: Vrtec Škofja loka 145.629,43 eur, Osnovna šola Škofja Loka – Mesto 
138.996,08 eur, Osnovna Šola Ivana Groharja 82.798,19 eur, Knjižnica Ivana Tavčarja 64.740,17 eur, 
Osnovna Šola Cvetka Golarja 62.513,78 eur, Zavod za Šport 28.000,00 eur, Loški Muzej 11.403,86 
eur, Osnovna šola Jela Janežiča 9.243,27 in Glasbena šola 3.468,66 eur. 
 
Na znesek povečanja oziroma zmanjšanja sredstev v upravljanju poleg nakazil iz proračuna vplivajo 
tudi drugi razlogi: obračun amortizacije, investiranje iz drugih virov, rezultat poslovanja, odpisi in 
podobno.  
 
 
6.) Podatki o odprtih terjatvah iz preteklega leta 
 
Skupina kontov 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev  

AOP 015  
 
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih in 
kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti.  
 
V tej podskupini Občina Škofja Loka izkazuje terjatve do dolžnikov iz naslova najemnin za stanovanja, 
poslovne prostore, zemljišča in garaže ter druge terjatve občine. Slednje obsegajo terjatve iz naslova 
najemnin za komunalno infrastrukturo, terjatve iz naslova obratovalnih stroškov za poslovne prostore,  
terjatev od parkirnin – obročna plačila, terjatve od prodaje nepremičnin, terjatev iz naslova obročnega 
odplačila preveč dodeljenih sredstev Zavodu v preteklih letih, terjatve za preveč izplačane subvencije 
tržnih najemnin in varstva otrok, terjatve za vračilo sredstev socialnega varstva.  
 
Na dan 31.12.2017 je stanje odprtih terjatev znašalo 503.953,21 € in je za 23.858,68 € višje od stanja 
na dan 31.12.2016, kar je višje za 4,97%. 
 
Največja terjatev na dan 31.12.2017 je odprta za najemnino komunalne infrastrukture do Loške 
komunale d.d. in znaša 277.484,06 €, v plačilo zapade v letu 2018.  
 
Večje terjatve na dan 31.12.2017 predstavljajo še terjatev iz naslova najemnin stanovanj do 
upravnikov Domplan d.d. in SPO, d.o.o. v znesku 130.467,56 €, terjatev iz naslova najemnin za 
poslovne prostore in garaže do upravnikov Domplan d.d. in SPO, d.o.o. ter Krčme Mihol in Razvojne 
agencije Sora d.o.o. v skupnem znesku 44.483,87 €, terjatev do fizičnih osebe iz naslova kupnin za 
zemljišče v znesku 31.309,80 €, terjatev iz naslova obročnega odplačila preveč dodeljenih sredstev v 
preteklih letih do Vrtca Sončni Žarek v znesku 7.018,05 €.  
 
Zapadle neplačane terjatve na dan 31.12.2017 znašajo 150.279,95 € in so za 13.845,84 € nižje v 
primerjavi z zapadlimi neplačanimi terjatvami na dan 31.12.2016. Največ je zapadlih terjatev iz 
naslova najemnin za stanovanja v znesku 106.387,86 €, najemnin za poslovne prostore v znesku 
29.229,84 € in za parkirnine 5.192,43 €. 
 
 
Skupina kontov 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta  

AOP 017  
 

V podskupini kontov 14 se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in 
varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja ter drugih kratkoročnih terjatev, če se nanašajo na 
uporabnike enotnega kontnega načrta.  
 
Na dan 31.12.2017 je stanje odprtih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašalo 
288.727,95 €, kar je za 9.405,98 € oz. 3,37% več kot na dan 31.12.2016.  
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Največji znesek 278.058,62 € so na dan 31.12.2017 terjatve do krajevnih skupnosti in izhajajo iz 
načina evidentiranja rezultatov KS v bilanci proračuna. Na dan 31.12.2016 so te terjatve znašale 
258.198,28 €. 
 
Druge terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31.12.2017: 

- terjatve do Upravne enote Škofja Loka v znesku 6.189,07 € za stroške hišnika in obratovalne 
stroške 

- terjatev do Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v znesku 420,00 € za najemnino 
Kostnice 12/2017 

- terjatev do KS Kamnitnik v znesku 2.547,52 € za stroške plače vzdrževalca 
- terjatve do sosednje občine Gorenja vas - Poljane za povračilo stroškov v zvezi z vodovodom 

Trebija v znesku 1.237,65 € 
- terjatve do EZR za presežek upravljanja v znesku 275,09 € 

 
Občina Škofja Loka na dan 31.12.2017 ne izkazuje zapadlih terjatev v skupini kontov 14. 
 
 
Skupina kontov 17 - Druge kratkoročne terjatve  

AOP 020  
 

Med druge kratkoročne terjatve uvrščamo terjatve do državnih in drugih institucij, ki izhajajo iz 
ustreznih predpisov o davkih, prispevkih in podobnih dajatvah, zavarovanjih, nadomestilih ter ostale 
kratkoročne terjatve iz poslovanja.  
 
V tej podskupini so evidentirane terjatve iz naslova nadomestil v breme ZZZS, terjatve do Finančne 
uprave RS za javno finančne prihodke (v nadaljevanju JFP) in za vstopni DDV, terjatve za komunalne 
prispevke, turistične takse, občinske takse od fizičnih in pravnih oseb, globe. 
 
Na kontih skupine 17 je občina na dan 31.12.2017 izkazovala stanje terjatev v višini 711.763,34 €, kar 
je za 147.909,42 € oz. 26,23% več kot na dan 31.12.2016. Povečanje je iz naslova večjih terjatev do 
FURS-a za JFP, večjih terjatev za globe in terjatev za vračilo davka na dodano vrednost.   
 
Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2017 obsegajo: 

- terjatev iz naslova nadomestil v breme ZZZS v znesku 6.197,38 € 
- terjatve za vstopni ddv in vračilo ddv v skupnem znesku 74.081,92 € 
- terjatve FURS za JFP v znesku 419.963,99 € 
- terjatve za občinsko takso do pravnih in fizičnih oseb v znesku 2.705,50 € 
- terjatve za komunalne prispevke v znesku 180.985,39 € 
- terjatve za globe v znesku 20.787,61 € 
- terjatev za turistično takso v znesku 1.217,93 € 
- drugo (menjalnina, odškodnina) v znesku 5.823,62 €. 

 
Od 180.985,39 € terjatev za komunalni prispevek je 50.565,33 € zapadlih na dan 31.12.2017. 
 
 
7.) Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
 
Skupina kontov 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  

AOP 036  
 

Med kratkoročne obveznosti do zaposlenih se uvršajo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila 
in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane davke in prispevke. Mednje sodijo tudi 
obveznosti do zaposlenih za regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in podobno ter z 
njimi povezani davki in prispevki delojemalcev.  
 
Občina Škofja Loka na dan 31.12.2017 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 112.002,72 €, 
nanašajo se na: 

- čiste plače in nadomestila plač v znesku 75.807,89 € 
- prispevke iz kosmatih plač v znesku 23.790,93 € 
- davek iz kosmatih plač v znesku 12.403,90 € 
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Skupina kontov 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
AOP 037  
 

Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev in 
kratkoročni blagovni krediti.  
 
Na dan 31.12.2017 je Občina Škofja Loka v tej skupini kontov izkazovala saldo v višini 838.099,00 €.  
Največje med njimi so obveznosti do: 

- Gorenjska gradbena družba d.d. v znesku 180.193,80 € za končno situacijo rekonstrukcije 
ceste Koširjeva – Suška in redno vzdrževanje občinskih javnih cest 

- Lavaco d.o.o. v znesku 66.099,53 € za izvedbo javne razsvetljave pri Osnovni šoli, vodovodni 
priključek v kasarni in začasne situacije: komunalna ureditev Partizanske in Šolske ulice ter 
vodovod v naselju Papirnica 

- Erste Group Immorent Ljubljana d.o.o. v znesku 58.680,00 € za najemnino 09-11/2017 
bivalnih kontejnerjev za potrebe mobilnega vrtca 

- Dolenc d.o.o. v znesku 55.024,31 € za urgentne posege zaradi usada, močnega vetra, odjuge 
in poplav 

- Alpetour, d.o.o. v znesku 52.154,23 € za prevoze otrok, izpad prihodka – javni linijski prevoz 
potnikov 

- Želva d.o.o. v znesku 35.929,48 € za opravljanje storitev vzdrževanje javnih površin v občini 
 
Na dan 31.12.2017 znašajo zapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 14.948,06 €, znesek se 
nanaša na dobavitelja, ki ima zaprt transakcijski račun, zato plačila ni mogoče izvesti. 
 
 
Skupina kontov 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

AOP 038  
 
Med kratkoročne obveznosti iz poslovanja se uvrščajo kratkoročne obveznosti iz poslovanja do 
državnih in drugih institucij, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih 
instrumentov, obveznosti za DDV ter druge kratkoročne obveznosti. Kot druge kratkoročne obveznosti 
se obravnavajo obveznosti za čista izplačila po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, obveznosti na 
podlagi odtegljajev od plač obračunane obveznosti iz naslova prispevka za zaposlovanje invalidov in 
podobno.  
 
Občina je na dan 31.12.2017 izkazovala za 564.585,83 € drugih kratkoročnih obveznosti iz 
poslovanja.  
Znatno povečanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja v primerjavi s preteklim letom se 
nanaša na obveznosti do Loške komunale d.d., ki na dan 31.12.2017 znašajo 403.377,43 EUR. 
Znesek predstavlja zbrana sredstva gospodarskih javnih služb v poslovnem letu 2016, ki jih je Loška 
komunala d.d. prenakazala v proračun konec marca 2017. Sredstva so v elaboratih za cene, potrjene 
na občinskem svetu decembra 2017,  vključena v končni  izračun cen za leto 2018 do 2019. Zato so 
bili konec leta 2017 izdani dobropisi in bodo v letu 2018 prenakazana izvajalcu javne službe Loški 
komunali d.d. 
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so še: 

- neto druge osebne prejemke (družinski pomočniki, sejnine, podjemne pogodbe, najemnine, 
dijaki na praksi, subvencije, nagrade, novorojenci) v znesku 32.264,29 € 

- prispevke in davke, ki se nanašajo na zgoraj naštete prejemke in plače zaposlenih v znesku 
25.506,56 € 

- administrativne prepovedi pri plačah v znesku 1.894,65 € 
- obveznost za obračunani ddv in ddv po obračunu za december 2017 v znesku 57.909,32 € 
- obveznosti za davčne dajatve, ki jih v knjigovodskih evidencah vodi FURS za Občino Škofja 

Loka v znesku 35.960,24 € 
- druge obveznosti (RTV prispevek, upravna za prenos na podračun, obvezno zdravstveno 

zavarovanje nepreskrbljenih občanov) v znesku 7.673,34 € 
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Skupina kontov 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta  
AOP 039  

 
V tej skupini se zagotavlja razčlenjeno evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, 
obveznosti do dobaviteljev, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejetih posojil 
in obveznosti iz financirana, če se nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta.  
 
Občina na kontih skupine 24 na dan 31.12.2017 izkazuje obveznosti v višini 558.339,28 €, ki se 
nanašajo na: 

- obveznosti do ministrstev in upravne enote v znesku 1.225,77 €, največji znesek 556,08 € 
predstavlja obveznost do Ministrstva za javno upravo za vzdrževanje povezave 
računalniškega omrežja, pripravo in izvedbo strokovnih izpitov iz upravnega postopka 

- obveznosti do Mestne občine Ljubljana v znesku 9.544,68 € za stroške vzgoje in varstva otrok 
iz naše občine, ki obiskujejo vrtce v Mestni občini Ljubljana 

- obveznost do zavodov države in drugih posrednih uporabnikov proračuna države v znesku 
77.998,43 €, večji med njimi so: 

o Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka v znesku 30.041,59 € za pomoč na 
domu in druge socialno varstvene storitve občanom 

o Socialno varstveni zavod Hrastovec v znesku 14.979,01 € za oskrbnine občanov 
o NLZOH v znesku 6.023,75 € za preiskavo pitne vode 

- obveznosti do zavodov občine Škofja Loka v znesku 430.627,29 €, največji znesek predstavlja 
Vrtec Škofja Loka v znesku 368.610,27 € za refundacije oskrbnin, spremljevalko, specialno 
obravnavo, manjko otrok, investicije, javna dela, najemnino 

- obveznosti do zavodov drugih občin in posrednih uporabnikov proračuna drugih občin v 
znesku 38.943,11 €, večji med njimi so za oskrbnine otrok: 

o Kranjski vrtci v znesku 11.017,82 € 
o Vrtec Medvode v znesku 7.541,41 € 
o Osnovna šola Poljane v znesku 4.420,62 €  

 
Občina Škofja Loka na dan 31.12.2017 ne izkazuje zapadlih obveznosti v skupini kontov 24. 
 
 
Skupina kontov 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja  

AOP 041  
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja so opredeljene kot obveznosti za obresti in druge obveznosti iz 
financiranja.  
 
Občina Škofja Loka na dan 31.12.2017 izkazuje kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 
3.256,91 €, na dan 31.12.2016 pa v višini 3.746,59 €. 
Nanašajo se na obresti za december 2017. 
 
 
8.) Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz 
najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih 
 
Občina nima takih pogodb in nima blagovnih kreditov. 
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