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I.

POJASNILA K IZKAZOM
1. Prihodke za dejavnost javne službe izkazujemo ločeno od prihodkov za
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki iz opravljanja pridobitne
dejavnosti so posebej izkazani.
2. Dolgoročnih rezervacij ne oblikujemo.
3. Presežek odhodkov v bilanci stanja je posledica plačanih del.
4. Zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje ne beležimo,
zaloge bi bile ovrednotene z neposrednimi stroški materiala in storitev. V
vrednost zalog ne vštevamo stroškov obresti.
5. Neporavnanih terjatev nimamo.
6. Nedospelih obveznosti nimamo.
7. Vir sredstev uporabljen za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
neopredmetena dolgoročna sredstva in naložbe je splošni sklad za
neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva.
8. Naložb prostih denarnih sredstev nimamo.
9. Pomembnejših sprememb pri stalnih sredstvih ne beležimo.
10. Zunanje bilančne evidence nimamo.
11. Pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za
opravljanje dejavnosti nimamo.

Polica, 06.02.2014
Predsednik KS:
Mitja Gioahin

II.

POSLOVNO POROČILO

V skladu z Zakonom o javnih financah in na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava posredujemo
izvleček iz poročila:
1. Delovno področje KS je opredeljeno na zakonski podlagi, področje
konkretnega dela za leto 2014 je sprejel svet KS in ga uskladil z občinskim
proračunom.
2. Dolgoročni cilji izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja na področju
regionalnega razvoja.
3. Letni cilji so zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta in v letnem programu
dela.
4. Sodila uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in
opisne kazalce (indikatorje), so določena v obrazložitvi finančnega načrta oz. v
letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti.
5. Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela 2014
nismo zasledili.
6. Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila
preteklega leta ali več preteklih let nismo beležili bistvenih odstopanj.
7. Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan, ter ukrepi za
izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja bistveno ne odstopajo od
načrtovanih velikosti.
8. Sistem notranjega finančnega nadzora je vzpostavljen.
9. Področji, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, ne beležimo.
10. Učinki poslovanja se kažejo tudi na gospodarstvu, krajevne skupnosti, socialni
dejavnosti, varstvu okolja, regionalnem razvoju in urejanju prostora.
11. Doseženi cilji in rezultati izhajajo iz obrazložitve svojega finančnega načrta
(programa dela), pripravljenega v skladu z drugim odstavkom 13. člena uredbe
o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list
RS, št. 56/00) in navodilom za pripravo proračuna.
12. Na kadrovanje in kadrovsko politiko v letu 2014 nismo imeli vpliva in nismo
rabili sredstev v ta namen.
13. Poročilo o investicijskih vlaganjih je sestavni del finančnega poročila za leto
2014

Polica, 06.02.2015
Predsednik KS:
Mitja Gioahin

