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Predlog sklepa: 
Potrdi se Premoženjska bilanca Občine Idrija za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
93. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 –popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 
določa, da je konsolidirana premoženjska bilanca občine akt, v katerem se prikaže 
konsolidirano stanje premoženja občine po stanju na dan 31.12.2021. Neposredni in 
posredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. 
marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občinske uprave in na 
AJPES, ki jo do 30. aprila v prihodnjem letu predloži na AJPES. Občina vključi v svojo 
premoženjsko bilanco tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna (zavodi) in neposrednih proračunskih uporabnikov (občine kot neposrednega 
uporabnika). 
 
V prilogi vam podajamo dve premoženjski bilanci: 
 

- Občina Idrija (kot neposredni uporabnik proračuna) – kot informacija občinskemu 
svetu, 

- Premoženjska bilanca občine (vključena občina kot neposredni uporabnik in 
zavodi) – v sprejem občinskemu svetu. 

 
Podlaga za sestavitev premoženjskih bilanc so bilance stanja, sestavljene v skladu z 
določbami Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 
58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011, 86/2016, 80/2019, 153/21), Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 114/06) in Pravilnika o razčlenjevanju in 
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 
34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 
82/18). Premoženjsko bilanco smo sestavili v skladu s Pravilnikom o pripravi konsolidirane 
premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 204/21). 
 

Premoženjska bilanca Občine Idrija je sestavljena kot zbirna bilanca iz podatkov: 
- Občina Idrija (kot neposredni uporabnik), 

- Osnovna šola Črni vrh nad Idrijo, 

- Osnovna šola Idrija, 

- Osnovna šola Sp. Idrija, 

- Vrtec Idrija, 

- Glasbena šola Idrija, 

- Mestni muzej Idrija, 

- Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 

- Zdravstveni dom Idrija, 

- Zavod za turizem Idrija. 

Pred sestavo premoženjske bilance občine (kot neposrednega proračunskega uporabnika) 
smo pobotali obveznosti in terjatve med občinskim proračunom ter posrednimi 
uporabniki občinskega proračuna, razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje, za razliko 
med obveznostmi in terjatvami pa smo popravili splošni sklad. Medsebojno smo pobotali 
tudi v proračunu izkazane pasivne kratkoročne časovne razmejitve in aktivne kratkoročne 
časovne razmejitve ter neplačane prihodke in odhodke, za razliko pa smo popravili splošni 
sklad. 
 
Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega 
proračuna ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna v premoženjsko bilanco 



 
 

 
 

občine smo pobotali terjatve in obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v 
upravljanje. Za ugotovljeno razliko smo popravili splošni sklad občine. 
 

S strani Ministrstva za finance je bila premoženjska bilanca občine potrjena kot pravilna. 



 
 

PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE IDRIJA NA DAN 31.12.2021 
– OBRAZLOŽITVE 

 
 
93. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) določa, da je 
konsolidirana premoženjska bilanca občine akt, v katerem se prikaže konsolidirano stanje premoženja 
občine po stanju na dan 31.12.2021. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna 
pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance 
pristojnemu organu občinske uprave in na AJPES, ki jo do 30. aprila v prihodnjem letu predloži na 
AJPES. Občina vključi v svojo premoženjsko bilanco tudi premoženjske bilance posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna (zavodi) in neposrednih proračunskih uporabnikov (občine kot 
neposrednega uporabnika). 
 
V prilogi vam podajamo dve premoženjski bilanci: 

- Občina Idrija (kot neposredni uporabnik proračuna) – kot informacija občinskemu svetu, 
- Premoženjska bilanca občine (vključena občina kot neposredni uporabnik in zavodi) – v 

sprejem občinskemu svetu.  
 
Podlaga za sestavitev premoženjskih bilanc so bilance stanja, sestavljene v skladu z določbami 
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 
104/2011, 86/2016, 80/2019, 153/21), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 114/06) in 
Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni 
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 
in 82/18). Premoženjsko bilanco smo sestavili v skladu  s  Pravilnikom o pripravi konsolidirane 
premoženjske bilance države in občin (Ur.l. št. 204/21). 
 
 
Premoženjska bilanca Občine Idrija je sestavljena kot zbirna bilanca iz podatkov: 
- Občina Idrija (kot neposredni uporabnik), 
- Osnovna šola Črni vrh nad Idrijo, 
- Osnovna šola Idrija, 
- Osnovna šola Sp. Idrija, 
- Vrtec Idrija, 
- Glasbena šola Idrija, 
- Mestni muzej Idrija, 
- Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 
- Zdravstveni dom Idrija, 
- Zavod za turizem Idrija. 

 
Pred sestavo premoženjske bilance občine (kot neposrednega proračunskega uporabnika) smo pobotali 
obveznosti in terjatve med občinskim proračunom ter posrednimi uporabniki občinskega proračuna, 
razen terjatev za sredstva, dana v upravljanje, za razliko med obveznostmi in terjatvami pa smo 
popravili splošni sklad. Medsebojno smo pobotali tudi v proračunu izkazane pasivne kratkoročne 
časovne razmejitve in aktivne kratkoročne časovne razmejitve ter neplačane prihodke in odhodke, za 
razliko pa smo popravili splošni sklad. 
 
Pred vključitvijo podatkov iz premoženjskih bilanc neposrednih uporabnikov občinskega proračuna ter 
posrednih uporabnikov občinskega proračuna v premoženjsko bilanco občine smo pobotali terjatve in 
obveznosti iz naslova sredstev, danih oziroma prejetih v upravljanje. Za ugotovljeno razliko smo 
popravili splošni sklad občine. 
 



S strani Ministrstva za finance je bila premoženjska bilanca občine potrjena kot pravilna. 
 
Predlog sklepa: Potrdi se Premoženjska bilanca Občine Idrija za leto 2021 v predlaganem 
besedilu. 
 
 
Številka:  410-18/2022 
Idrija, dne 26.4.2022 
 
 
Pripravila:                                                                                                         
 
Svetovalka za finance in proračun                                                                Župan Občine Idrija 
mag. Margerita Strnad Kos                                                                                  Tomaž Vencelj 
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Naziv OBČINA IDRIJA Matična številka 5880068000

Sedež Mestni trg 001, 5280 Idrija Šifra uporabnika 75353

Skupna premoženjska bilanca občine v evrih, brez centov

Zap.
številka

Opis postavke premoženjske bilance
Oznaka

AOP
Znesek -

Tekoče leto
Znesek -

Preteklo leto

1 2 3 4 5

  Aktiva      

01
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih
aktivnih časovnih razmejitev 
501-502

500 562.096  580.585 

02
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih
aktivnih časovnih razmejitev

501 1.470.819  1.367.688 

03 Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev 502 908.723  787.103 

04
Sedanja vrednost nepremičnin 
504-505

503 58.895.629  54.349.906 

05 Nabavna vrednost nepremičnin 504 96.021.141  89.675.200 

06 Popravek vrednosti nepremičnin 505 37.125.512  35.325.294 

07
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev 
507-508

506 4.126.474  4.338.939 

08
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

507 18.598.791  18.108.942 

09
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev

508 14.472.317  13.770.003 

10
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
510+511

509 0  0 

11 Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države 510 0  0 

12 Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine 511 0  0 

13 Zaloge 512 29.829  39.440 

14 Dolgoročne �nančne naložbe 513 836.895  552.957 

15 Dolgoročno dana posojila in depoziti 514 0  0 

16 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 515 44.444  18.639 

17 Denarna sredstva 516 2.900  1.649.832 

18 Kratkoročne terjatve 517 661.035  1.131.839 

19 Druge terjatve 518 3.437.830  1.656.965 

20
Skupaj aktiva 
500+503+506+509+512+513+514+515+516+517+518

519 68.597.132  64.319.102 
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  Pasiva      

21 Splošni sklad 520 59.741.131  57.817.938 

22 Rezervni sklad 521 865  9.868 

23 Dolgoročno prejeta posojila 522 2.419.236  1.206.381 

24 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 523 12.407  53.366 

25 Kratkoročne obveznosti 524 3.117.081  2.920.296 

26 Druge obveznosti 525 3.306.412  2.311.253 

27
Skupaj pasiva 
520+521+522+523+524+525

526 68.597.132  64.319.102 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna za sestavljanje
bilance

Odgovorna oseba

Idrija, 08.04.2022   12:06 Margerita Strnad Kos TOMAŽ VENCELJ
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Naziv OBČINA IDRIJA Matična številka 5880068000

Sedež Mestni trg 001, 5280 Idrija Šifra uporabnika 75353

Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika
proračuna

v evrih, brez centov

Zap.
številka

Opis postavke premoženjske bilance
Oznaka

AOP
Znesek -

Tekoče leto
Znesek -

Preteklo leto

1 2 3 4 5

  Aktiva      

01
Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev 
301-302

300 448.174  430.503 

02
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev

301 1.035.164  936.110 

03 Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev 302 586.990  505.607 

04
Sedanja vrednost nepremičnin 
304-305

303 44.822.305  39.708.367 

05 Nabavna vrednost nepremičnin 304 72.069.988  65.725.071 

06 Popravek vrednosti nepremičnin 305 27.247.683  26.016.704 

07
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 
307-308

306 2.657.507  2.899.782 

08 Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 307 6.288.485  6.092.099 

09 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 308 3.630.978  3.192.317 

10
Terjatve za sredstva dana v upravljanje 
310+311+312+313

309 13.157.459  13.261.702 

11
Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim
uporabnikom državnega proračuna

310 101.885  107.371 

12
Terjatve za sredstva dana v upravljanje posrednim in neposrednim
uporabnikom občinskega proračuna

311 13.055.574  13.154.331 

13 Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države 312 0  0 

14 Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine 313 0  0 

15 Zaloge 314 0  0 

16
Dolgoročne �nančne naložbe - premoženje preneseno v last drugim
uporabnikom enotnega kontnega načrta

315 0  0 

17 Druge dolgoročne �nančne naložbe 316 836.895  552.957 

18 Dolgoročno dana posojila in depoziti 317 0  0 

19 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 318 17.311  17.782 
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20 Denarna sredstva 319 0  0 

21 Kratkoročne terjatve 320 376.058  634.580 

22 Druge terjatve 321 530.639  912.762 

23
Skupaj aktiva 
300+303+306+309+314+315+316+317+318+319+320+321

322 62.846.348  58.418.435 

  Pasiva      

24 Splošni sklad 323 56.069.280  54.062.830 

25 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 324 0  0 

26 Rezervni sklad 325 865  9.868 

27 Dolgoročno prejeta posojila 326 2.419.236  1.206.381 

28 Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 327 12.407  53.366 

29 Kratkoročne obveznosti 328 1.255.498  1.048.013 

30 Druge obveznosti 329 3.089.062  2.037.977 

31
Skupaj pasiva 
323+324+325+326+327+328+329

330 62.846.348  58.418.435 

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna za sestavljanje
bilance

Odgovorna oseba

Idrija, 07.03.2022   13:27 Margerita Strnad Kos TOMAŽ VENCELJ


