VII. LETNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
5001 KS ČEMŠENIK
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
V začetku leta 2014 nam je zima pokazala prave zobe in vse ovila v ledeni oklep. Krajani in
izvajalci zimske službe so imeli v tem času kar precej več dela z odstranjevanjem
polomljenega drevja in vej ob brežinah in na cestah.
Za vzdrževanje makadamskih cest, nismo več dobili zastonj gramoza na IGM –u. Zato je
strošek vzdrževanja makadamskih cest večji.
Spomladi smo pričeli z urejanjem parkirnega prostora za Prosvetnim domom. Z izgradnjo
opornega zidu, s prestavitvijo zabojnikov za smeti in utrditvijo parkirnega prostora smo pridobili
zelo potrebna parkirna mesta v Čemšeniku. Za asfaltiranje parkirnega prostora, nam je
priskočila na pomoč Občina Zagorje. Nato smo sami uredili še brežino nad opornim zidom, ter
utrdili prostor ob cesti proti mrliški vežici in tako pridobili prostor še za nekaj parkirnih mest.
Konec leta smo na cesti Čemšenik – Razbor v izmeri 170 m uredili odvodnjavanje vode z
dvema dodatnima jaškoma in uredili plazovito brežino, ter cesto utrdili do asfaltne prevleke.
Občina Zagorje je pokrila stroške sanacije plazu nad Sopotnikom in ureditev odvodnjavanja na
cesti Znojile – Vrhe (cerkev sv. Lenarta).
Pri vhodu v mrliško vežico, je zaradi neustrezne podlage, keramika pokala, oziroma odpadala.
Položili smo novo keramiko ter zamenjali nekaj keramike v sami mrliški vežici. Ker se je
pokazala potreba pri pogrebnih slovesnostih, po podstavkih za ikebane, smo nabavili dva. Za
hrambo pripomočkov pri pogrebih (sveče, luči…potrošni material, čistila..) smo dali izdelati
omaro. Pokopališki odbor je poskrbel za izdelavo novega pokrova pri jašku za vodo. Pokopališki
odbor je s pooblaščenim izvajalcem prekopov grobov in v soglasju s svojci, uredil in izvedel
prestavitev štirih grobov, zaradi načrtovane sanacije opornega zidu.
Vrsto let smo že opozarjali, da so stopnice proti Podružnični šoli nevarne. V skrbi za varnost
otrok so si člani sveta zelo prizadevali, da se to uredi. Občina je poskrbela, da so se stopnice
obnovile.
Vzpostavljena je bila proga za kombi prevoz otrok v šolo. Občina je v letu 2014 prisluhnila
našim potrebam in tako je:
s februarjem začel voziti kombi učence v PŠ na relaciji Brezje-Dobrljevo- Čemšenik,
s septembrom pa je začel voziti kombi še tiste učence iz cele krajevne skupnosti, ki niso
imeli ustrezne avtobusne povezave do šole v Čemšeniku.
V krajevni skupnosti uspešno sodelujemo z vsemi društvi oziroma organizacijami: tako smo
sodelovali pri organizaciji in izvedbi že tradicionalne prireditve Večer na vasi. Z rdečim križem
organiziramo v novembru srečanje za starejše krajane, na sedežu KS se odvija merjenje
pritiska, sladkorja in holesterola v krvi. Skupaj z Gasilskim društvom Čemšenik in OZ RK
Zagorje, smo nabavili defibrilator, ki je nameščen na zgradbi Gasilskega doma Čemšenik, kjer
je dostopen vsem krajanom. Konec leta smo za najmlajše v Prosvetnem domu pripravili igrico
Božični pridnometer in darilca.
Z mladimi prostovoljci smo sodelovali pri humanitarni akciji ob 1. novembru »Manj svečk za
manj grobov«. Zbirala so se sredstva za nakup inkubatorja za Splošno bolnišnico Trbovlje.
Vzporedno s to akcijo, so se zbirala tudi sredstva za obnovo cerkve v Čemšeniku.
V poslovnih prostorih KS smo ob koncu leta prepleskali vrata in stene, ter zamenjali dotrajano
pohištvo. Kmetijska zadruga Izlake je poskrbela za pleskanje vhodnih vrat v stavbo Zadružnega
doma, Čemšenik 5, kjer se nahaja naša KS.
Naj ob koncu poročila dodam, da je bilo to leto volitev. V novembru 2014, je bil konstituiran
novoizvoljeni SVET KS, ki sedaj šteje 7 članov: Anica Režun – predsednica, Martin Matko –
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podpredsednik in člani Apolonija Kovač, Sonja Strnišnik, Rado Pirnat, Andrej Lebar in Franci
Polc. Tajniške zadolžitve bo opravljala Stanka Polc.
Poročilo zapisala: Stanka Polc
Čemšenik, 15.1.2015
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
Knjigovodske evidence Krajevne skupnosti Čemšenik omogočajo ločen pregled prihodkov in
odhodkov, tako za proračunska sredstva kot za izvirne prihodke.
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k
obema računovodskima izkazoma.
BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do
virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2014.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sredstva
A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini 91.487
EUR.
B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v
bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter
druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 40.941 EUR sredstev
na rednem podračunu vodenem pri UJP.
Kratkoročne terjatve do kupcev; krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 398
kratkoročnih terjatev do kupcev. Ta znesek vključuje terjatve za najemnino grobov.

EUR

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do
proračunskih uporabnikov občin ali države na dan 31.12.2014. KS izkazuje terjatve do
Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) v
višini 2 EUR.
Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili
poravnani do 31.12.2014. Neplačani odhodki na dan 31.12.2014 znašajo 13.570 EUR.
Obveznosti

do virov

sredstev

D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih; KS izkazuje na dan 31.12.2014 468 EUR obveznosti
do zaposlenih.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12 2014
13.020 EUR obveznosti do dobaviteljev.
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Kratkoročne obveznosti iz poslovanja; KS izkazuje na dan 31.12.2014 73 EUR obveznosti iz
naslova dajatev za plače.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti,
ki jih ima KS na dan 31.12.2014 do občinskega proračuna, in sicer v višini 6.127 EUR, do UJP
(obračun stroškov plačilnega prometa) v višini 1 EUR in do NUPD (Ministrstvo za notranje
zadeve-uporaba spletnega digitalnega potrdila) 9 EUR.
Vse zgoraj navedene obveznosti so nezapadle.
Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2014 v višini 400 EUR, ki še niso bili
plačani v letu 2014.
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2014
znaša 121.310 EUR.
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva; izkazujejo
znesek sredstev v višini 4.990 EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost
realizirala v letu 2014 v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 27.869 EUR vseh prihodkov in sicer:
• proračunskih sredstev v višini 21.511 EUR
• izvirnih prihodkov v višini 6.358 EUR, in sicer 21 EUR iz naslova obresti, 6.337 EUR
prihodkov od premoženja (najemnine grobov, mrliške vežice).
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 42.878 EUR vseh odhodkov, in sicer 5.811 EUR za
plače in druge izdatke zaposlenih, 916 EUR prispevkov delodajalcev za socialno varnost,
30.373 EUR izdatkov za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve, elektrika,
telefon, komunalne storitve, poštnina, prevozni stroški, tekoče vzdrževanje, najemnine in drugi
operativni odhodki) in 15.778 investicijskih odhodkov.
Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2014 iz občinskega proračuna 27.624 EUR
prihodkov (razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 14 EUR) in
ne 21.511 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov.
Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2014 ni porabila vseh razpoložljivih
proračunskih sredstev (27.624 + 14 – 21.511 = 6.127 EUR) in bi morala znesek 6.127 EUR ob
zaključku poslovnega leta 2014 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih
sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 6.127 EUR, na dan
31.12.2014, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni
strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2015 pa
bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti
do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih
poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta,
ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.
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Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje
odhodkov v letu 2014

vir

Razpoložljiva
sredstva
2014

1. sredstva iz
občinskega
proračuna
2. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz občinskega
proračuna
3. sredstva iz naslova
izvirnih prihodkov
4. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz naslova izvirnih
prihodkov
SKUPAJ:

v EUR
Ostanek
Sredstev
31.12.2014

Porabljena
Sredstva
2014

27.624

21.511

6.113

14

0

14

6.358

6.358

0

49.823

15.009

34.814

83.819

42.878

40.941

Krajevna skupnost je imela v letu 2014 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz
občinskega proračuna (27.624 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (6.358
EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (14 EUR iz občinskega proračuna
in 49.823 EUR iz izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 83.819 EUR sredstev.
Krajevna skupnost je v letu 2014 porabila 42.878 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo
40.941 EUR sredstev, od tega 6.127 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz
občinskega proračuna in 34.814 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot
lastne oziroma izvirne prihodke.
III/1. Presežek odhodkov nad prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 15.009 EUR več odhodkov kot prihodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja
v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek odhodkov nad prihodki v višini
EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravila:
Irena Kralj
Zagorje ob Savi, 12. 02. 2015

15.009

Predsednica sveta KS
Anica REŽUN
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5002 KS IZLAKE
UVOD
Občina Zagorje ob Savi je v svojem statutu in s sklepom občinskega sveta določila, da so
njene krajevne skupnosti samostojne pravne osebe in s tem ožji del lokalne skupnosti.
Na osnovi sklepa občinskega sveta občine Zagorje ob Savi je Krajevna skupnost Izlake ožji del
te lokalne skupnosti s statusom pravne osebe in lastnim podračunom. Za določena dela in
dejavnost, ki jih je občina prenesla na krajevno skupnost, zagotavlja določena sredstva občina v
okviru letnega proračuna občine. Krajevna skupnost pa poleg sredstev proračuna pridobiva in
upravlja tudi z lastnimi viri sredstev in premoženjem. Kot lastni viri sredstev predstavljajo
prihodki pridobljeni od prodaje storitev, razne dotacije, najemnine, uporabnine in donacije.
Krajevna skupnost Izlake je kot ožji del lokalne skupnosti – DRUGI UPORABNIK ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA po določbah zakona o javnih financah, navodilih o pripravi zaključnega
računa in metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih, zakona o
računovodstvu in pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k
izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, dolžna sestaviti in
predložiti predpisane sestavne dele letnega poročila za preteklo obračunsko obdobje.
Krajevna skupnost Izlake je skozi celo leto uresničevala cilje, ki si jih je zadala. Izvajanje zimske
službe, urejevanje in vzdrževanje javnih površin, izvedba zaključne prireditve ob krajevnem
prazniku, izvedba proslave ob spomeniku v Orehovici, izpeljava miklavževanja, aktivno
sodelovanje in pomoč pri delovanju društev v kraju, oddaja dodatnih poslovnih prostorov v
najem in uporabo, vzdrževanje in urejanje krajevnih cest, vzdrževanje in urejanje poslovne
stavbe ter izdaja krajevnega časopisa Izlaške novice. Uresničevanje zastavljenih ciljev je
stroškovno ovrednoteno in prikazano po posameznih proračunskih postavkah.
Krajevna skupnost Izlake pridobiva sredstva neposredno iz občinskega proračuna in ustvarja
lastne prihodke.
1. Sredstva, ki jih KS Izlake dobi iz občinskega proračuna
Podlaga za financiranje KS v okviru Občine Zagorje ob Savi je Odlok o osnovah in merilih za
financiranje KS Občine Zagorje ob Savi. V skladu s tem odlokom KS prejema neposredno iz
občinskega proračuna vsako leto sredstva za naslednje namene:
- pokrivanje stroškov poslovnih prostorov v skladu s 3. členom Odloka o osnovah in
merilih za financiranje KS
- redno vzdrževanje komunalne infrastrukture v skladu s 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11.
členom Odloka o osnovah in merilih za financiranje KS.
- za prireditve
Sredstva, ki jih KS dobi iz občinskega proračuna so namenska in jih KS porabi izključno za
namene, ki so določeni v Odloku o osnovah in merilih za financiranje KS.
Porabo sredstev KS evidentira porabo sredstev iz občinskega proračuna iz štirih postavk:
1. Funkcionalni stroški (postavka 13120)
2. Vzdrževanje javnih poti (postavka 13320)
3. Stroški dela (postavka 13324)
4. Prireditve v KS (postavka 13121)
Krajevna skupnost Izlake je v letu 2014 planirala porabo celotnih prejetih proračunskih
sredstev iz vseh postavk. Realizacija po posameznih postavkah je bila:
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PRORAČUNSKA
POSTAVKA
funkcionalni stroški
izvedba protokolarnih
dogodkov
stroški dela
vzdrževanje javnih poti

ŠIFRA PRORAČUNSKE
POSTAVKE
13120
13121

REALIZACIJA

13324
13320

19,38%
100 %

100 %
100 %

2. Sredstva, ki jih KS dobi kot izvirne (lastne) prihodke
KS pridobiva tudi svoje lastne prihodke. Izvirni prihodki so prav tako namenski prihodki. V
proračunu ti prihodki ločeno zajemajo vsak svojo postavko. Dejanska poraba sredstev na teh
postavkah je odvisna od dejanske višine prejetih izvirnih prihodkov. Lastne prihodke KS
ustvarja na podlagi opravljenih storitev, oddajanja poslovnih prostorov za storitve in gostinsko
dejavnost, uporabo prostorov, oglaševanja, obresti in z donacijami.
Porabo sredstev v KS evidentira porabo lastnih sredstev na postavkah:
1. Poraba izvirnih prihodkov - funkcionalni stroški (proračunska postavka 13322)
2. Poraba izvirnih prihodkov - izvedba protokolarnih dogodkov (proračunska postavka
13323)
3. Poraba izvirnih prihodkov - stroški dela (proračunska postavka 13326)
4. Poraba izvirnih prihodkov - vzdrževanje infrastrukture (proračunska postavka 13328)
5. Poraba izvirnih prihodkov - vzdrževanje poslovne stavbe (proračunska postavka 13329)
Krajevna skupnost Izlake je v letu 2014 planirala v celoti porabo izvirnih prihodkov. Glede na
prihodke v letu 2014, pa smo realizirali porabo odhodkov:
PRORAČUNSKA
POSTAVKA
funkcionalni stroški
izvedba protokolarnih
dogodkov
stroški dela
vzdrževanje infrastrukture
vzdrževanje poslovne stavbe

ŠIFRA PRORAČUNSKE
POSTAVKE
13322
13323

REALIZACIJA

13326
13328
13329

100 %
98,03 %
64,07 %

97,13%
100 %

Na štirih proračunskih postavkah smo ustvarili več prihodkov in ustvarili manj odhodkov kar
pomeni, da nikjer nismo dosegali 100% planirane porabe, oz. enake višine prihodkov kot
odhodkov. KS je v letu 2014 ustvarila več odhodkov kot prihodkov.
RAČUNOVODSKI IZKAZI
V skladu z drugim odstavkom 20. člena zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza:
1. bilanca stanja, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov sredstev
uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju
na dan 31. 12. 2014. Obvezne priloge k bilanci stanja so:
- Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
2. izkaz prihodkov in odhodkov, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je
uporabnik enotnega kontnega načrta dosegel v obračunskem obdobju.
Oblika in vsebina bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov sta določeni s pravilnikom o
vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov.
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BILANCA STANJA
SREDSTVA:
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Stanje teh sredstev KS izkazuje v višini 156.222,00 EUR.
B) Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah izkazujejo dobroimetja na računih v
bankah in drugih
finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne
račune ter druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31. 12. 2014 izkazuje 13.540,04
EUR sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP .
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo terjatve do
kupcev v višini 18.805,00 EUR in terjatve do proračunskih uporabnikov občin ali države v višini
101,00 EUR.
Neplačani odhodki so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do
31. 12. 2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili poravnani do 31. 12. 2014. Neplačani
odhodki na dan 31. 12. 2014 znašajo 19.990,00 EUR.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih izkazuje KS v višini 1.171,67,00 EUR, kar so
obračunane plače.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obračunano delo po podjemnih
pogodbah, kar je skupaj v znesku 184,76 EUR.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2014
8.812,00 EUR obveznosti do dobaviteljev, kar izkazuje še neplačane ali nezapadle obveznosti.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo obveznosti,
ki jih ima KS na dan 31.12. 2014 do občinskega proračuna, in sicer v višini 9.083,00 EUR.
Neplačani prihodki izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2014 v višini 18.031,00 EUR, ki še niso
bili plačani v letu 2014.
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12. 2014
znaša 178.648,00 EUR.
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so sredstva
prejeta v upravljanje Občine Zagorje ob Savi v znesku 8.000,00 EUR.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost
realizirala v letu 2014, in sicer v obdobju od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
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• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 70.099,00 EUR vseh prihodkov in sicer:
• iz občinskega proračuna 40.818,00 EUR
• sama pa je realizirala 29.281,91 EUR izvirnih prihodkov, in sicer 15,00 EUR iz naslova obresti,
17.396,00 EUR iz naslova najemnin in uporabnin, 9.596,49 EUR iz naslova prodaje storitev in
1.414,00 EUR je ustvarila z oglaševanjem v Izlaških novicah. 860,00 EUR je pridobila z
donacijami.
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 76.305,73 EUR vseh odhodkov, in sicer 9.294,47
EUR za plače in druge izdatke zaposlenih, 146,90 EUR za kolektivno zavarovanje in prispevke
delodajalcev za socialno varnost, 3.602,71 EUR izdatkov za pisarniški in režijski material
(pisarniški material, čistila, tiskarske storitve, stroški RK, stroški miklavževanja, pogostitve,
krajevni praznik), 1.351,46 EUR za drobni material, 6.521,65 EUR za električno energijo,
poštnino, telefon, poraba kuriv in stroški ogrevanja, odvoz smeti, 801,76 EUR za vzdrževanje in
popravila traktorja, registracija, zavarovalna premija ter prevozni stroški.
23.992,42 EUR smo porabili za tekoče vzdrževanje poslovnega objekta, cest, zavarovalne
premije za objekt, za tekoče vzdrževanje komunikacijske in računalniške opreme, druge
opreme, SAOP programov, internetne povezave in spletne strani. 10.685,28 EUR smo namenili
za kritje stroškov pogodbenim izvajalcem in provizijo.
19.641,79 EUR pa smo porabili za obnovo strešne kritine, strešnih oken na poslovni stavbi.
Krajevna skupnost Izlake je v letu 2014 vsa sredstva prejeta iz proračuna porabila za namene,
kot jih ta določa.
III/2. Presežek odhodkov nad prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala za 6.206,00 EUR več odhodkov kot prihodkov. Ta v
presežek odhodkov nad prihodki izhaja iz izvirnih prihodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek odhodkov
nad prihodki v višini 6.206,00 EUR in je rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravil:
Tanja Bebar

Predsednik KS:
Franc Ravnikar

Izlake, 23. 02. 2015
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5003 KS MLINŠE KOLOVRAT
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
KS Mlinše – Kolovrat je ena izmed največjih v naši občini Zagorje ob Savi, zato je tudi potrebnih
del veliko. Svet naše KS je spodbudil mnogo aktivnosti, ki so pomembne za naše krajane in
tiste, ki nas obiščejo. Mnogo začrtanih del ni bilo realiziranih, saj smo finančno omejeni v KS,
občini ter ostalih institucijah. Vsekakor pa se je novi svet KS zavezal, da se bo trudil spodbujati
že začrtane investicije in podpiral in iskal nove. Ker je bilo vsega veliko, bomo nanizali le večje
pridobitve po področjih.
Najbolj pereč problem za naše krajane predstavlja slaba asfaltiranost krajevnih cest. KS se trudi
kar najbolje vzdrževati krajevne ceste in hkrati spodbujati vzdrževanje občinskih cest, ki jih
vzdržuje KOP Zagorje. Na posamezne probleme ob in na državni cesti pa opozarjamo državne
inštitucije.
Osnovna cilja sta bila v letu 2014 organizacija zimske službe na krajevnih cestah, redno
vzdrževanje krajevnih cest le teh ter organizacija prireditev v krajevni skupnosti. Večina
temeljnih ciljev, ki jih investicijsko zmore naša krajevna skupnost, so bili realizirani, temu
primerni pa so bili v tem letu tudi stroški. Za izvajanje zimske službe ima KS s posamezniki in
enim podjetjem sklenjene pogodbe, ki so osnova iz izplačilo stroškov zimske službe.
Krajevna skupnost ima tudi potrebo po tajniških opravilih, preko katere ureja problematiko
krajanov, o le-tem obvešča ustrezne službe, skrbi za obveščanje krajanov o posameznih
aktivnostih. Stroški vsega naštetega so bili črpani iz funkcionalnih sredstev, ki smo jih pridobili s
strani proračuna Občine Zagorje ob Savi.
Iz sredstev, pridobljenih za cestni promet in vzdrževanje, pa smo v večini porabili sredstva za
kritje stroškov zimske službe ter redno in investicijsko vzdrževanje krajevnih cest.
Izvedlo se je tudi nekaj manjših in večjih investicijskih posegov v krajevne ceste.
V letu 2014 smo na področju vzdrževanja krajevnih cest izvedli kar nekaj sanacij oziroma
rekonstrukcij. Seveda so bile aktivnosti v pretežni meri usmerjene na makadamske ceste, ki
prevladujejo v naši KS.
Krajevna skupnost skrbi v okviru vodovodnega odbora za vzdrževanje vodovoda Mlinše. Iz
prejetih sredstev za vodarino, plača v isti višini tudi stroške jemanja vzorcev vode.
Oranje, pluženje, posipanje, rekonstrukcije krajevnih cest, odbojne ograje,
nabava obcestnih znakov

Vzdrževanje krajevnih cest
Zimska služba
Pometanje krajevnih cest

datum
23.1.2014
31.1.2014
28.2.2014
18.3.2014
31.3.2014

vrednost
prispevki
502,64
2.288,85
3.222,13
1.897,10
262,80

ZNESEK
EUR

SKUPAJ
EUR
502,64
2.288,85
3.222,13
1.897,10
262,80
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Zimska služba
Vzdrževanje krajevnih cest

Zimska služba
Vzdrževanje krajevnih cest

11.4.2014
11.4.2014
11.4.2014
25.3.2014
18.3.2014
11.4.2014
11.4.2014
11.4.2014
19.3.2014
23.4.2014
11.4.2014
31.5.2014
30.5.2014

1.120,00
112,00
224,00
946,44
92,72
80,00
96,00
160,00
80,00
48,00
96,00
100,04

28.6.2014
1.7.2014
8.6.2014
8.6.2014
11.7.2014
30.7.2014
31.7.2014
1.9.2014
29.9.2014
5.9.2014
30.9.2014
30.10.2014
31.10.2014
22.10.2014
21.11.2014
21.11.2014
21.11.2014
31.12.2014

512,40
707,60
2.690,10
1.166,32
366,00
120,00
268,40
102,48
250,00
372,10
1.037,00
85,40
85,40
420,90
312,00

512,40
707,60
2.690,10
1.166,32
366,00
120,00
268,40
102,48
250,00
372,10
1.037,00
85,40
85,40
420,90
312,00

2.004,46
1.698,82
23.528,10

2.004,46
1.698,82
25.075,69

da
da

*
*
*
946,44
92,72

da
da
da
da

*
*
*

da

*

147,82
88,69
2.720,40
100,04
606,68

Nabava obcestnih znakov
Vzdrževanje krajevnih cest
Nabava obcestne ograje
Vzdrževanje cest

Vzdrževanje cest
Zimska služba
SKUPAJ

0,00

Krajevna skupnost se financira izključno s sredstvi pridobljenih iz proračuna Občine Zagorje ob
Savi. Dohodkov, ki bi izhajali iz pridobitne dejavnosti, nima.
Svet KS meni, da je s sredstvi ravnal gospodarno in racionalno ter jih trošil za namene, ki jih
opravlja krajevna skupnost.
Sredstva namenjena za prireditve, so se namenila za načrtovane prireditve v organizaciji oz.
soorganizaciji:
- kulturni praznik,
- otroška maškarada
- krajevni praznik KS Mlinše-Kolovrat,
- srečanje starejših krajanov,
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-

srečanje najmlajših z dedkom Mrazom,
komemoracija,
decembrske prireditve,
očiščevalna akcija.

Krajevna skupnost vsako leto izda tudi krajevni bilten.
Presežek sredstev se prenaša v leto 2015 in je predviden za povrnitev stroškov zimske službe
krajanov, redno vzdrževanje krajevnih cest in drugih del. Poplačale se bodo tudi obveznosti do
dobaviteljev v preteklem letu, ostanek sredstev pa se porabi za redno dejavnost in večje
investicijske posege na področju krajevnih cest naše krajevne skupnosti, ki so predvidene v
letu 2015.
Iz Izkaza računa finančnih terjatev in naložb, Izkaza prihodov in odhodkov režijskih obratov ter
Stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb je razvidno, da krajevna skupnost le-teh ni imela.
Mlinše, 29.1.2015

Predsednica sveta KS Mlinše-Kolovrat:
Marija Ribič

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k
obema računovodskima izkazoma.
BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti
do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2014.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev,
• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sredstva
A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Vsa osnovna sredstva KS Mlinše-Kolovrat so amortizirana.
B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih
v bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter
druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 18.461 EUR
sredstev na rednem podračunu vodenem pri UJP.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do
proračunskih uporabnikov občin ali države. KS Mlinše – Kolovrat izkazuje terjatve do
Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na
dan 31.12.2014 v višini 1 EUR.
Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili
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poravnani do 31.12.2014. Neplačani odhodki na dan 31.12.2014 znašajo 3.974 EUR.
Obveznosti do virov sredstev
D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12 2014
3.936 EUR obveznosti do dobaviteljev.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja; KS na dan 31.12.2014 ne izkazuje obveznosti
iz naslova pogodb o delu.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo
obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2014 do občinskega proračuna, in sicer v višini 15.922
EUR, do PUPO (OŠ Ivana Kavčiča) v višini 20 EUR in do NUPD (Ministrstvo za notranje
zadeve-uporaba spletnega digitalnega potrdila) 18 EUR.
Vse zgoraj navedene obveznosti so nezapadle.
Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2014 v višini 1 EUR, ki še niso bili
plačani v letu 2014 (terjatve do EZR).
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2014
znaša 2.539 EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna
skupnost realizirala v letu 2014, in sicer v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 31.999 EUR vseh prihodkov in sicer:
• iz občinskega proračuna 30.772 EUR
• sama pa je realizirala 1.227 EUR izvirnih prihodkov, in sicer 7 EUR iz naslova
obresti, 160 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev (računi za vodo) in 1.060 EUR
drugih nedavčnih prihodkov (prispevki za novoletno obdaritev otrok)
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 31.980 EUR vseh odhodkov, in sicer 6.685 EUR za
pisarniški in splošni material in storitve, 840 EUR za elektriko, telefon, poštnino, 20.708 EUR za
tekoče vzdrževanje, 16 EUR za poslovne najemnine in zakupnine in 3.731 EUR za druge
operativne odhodke.
Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2014 iz občinskega proračuna 30.028 EUR
prihodkov (razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 16.666
EUR) in ne 30.772 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da
krajevna skupnost v letu 2014 ni porabila vseh razpoložljivih proračunskih sredstev (30.028 +
16.666 – 30.772 = 15.922 EUR) in bi morala neporabljeni del teh sredstev v višini 15.922 EUR
ob zaključku poslovnega leta 2014 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih
sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 15.922 EUR, na dan
31.12.2014, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni
strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2015 pa
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bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti
do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih
poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta,
ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.
Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje
odhodkov v letu 2014
vir

Razpoložljiva
sredstva
2014

1.
sredstva
iz
občinskega
proračuna
2.
neporabljena
sredstva preteklih let –
iz
občinskega
proračuna
3. sredstva iz naslova
izvirnih prihodkov
4.
neporabljena
sredstva preteklih let –
iz naslova izvirnih
prihodkov
SKUPAJ:

Porabljena
Sredstva
2014

Ostanek
Sredstev
31.12.2014

30.028

30.028

0

16.666

744

15.922

1.227

1.208

19

2.520

0

2.520

50.441

31.980

18.461

Krajevna skupnost je imela v letu 2014 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz
občinskega proračuna (30.028 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (1.227
EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (16.666 EUR iz občinskega
proračuna in 2.520 EUR iz izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 50.441 EUR
sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2014 porabila 31.980 EUR sredstev, neporabljenih pa je
ostalo 18.461 EUR sredstev od tega 15.922 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz
občinskega proračuna in 2.539 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot
lastne oziroma izvirne prihodke.
III/1 Presežek prihodkov nad odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala za 19 EUR več prihodkov kot odhodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja
v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini
19 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravila:
Irena Kralj
Zagorje ob Savi, 11. 02. 2015

Predsednica sveta KS Mlinše-Kolovrat:
Marija Ribič
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5004 KS KISOVEC LOKE
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
PREDSTAVITEV KS
Krajevna skupnost Kisovec – Loke meri po površini 9 km in ima 1057 gospodinjstev ter 2540
prebivalcev in je druga največja KS v občini Zagorje ob Savi. Krajevna skupnost obsega
naslednja naselja : Kisovec, Loke, Spodnji Šemnik , Strahovlje , Zavine, Čolnišče in Vrh.
Pretežni del prebivalcev živi v nižinskem urbanem naselju Kisovec in Lokah, najmanj pa v
visoko ležečem naselju Vrh.
Krajevno skupnost povezuje 8 km lokalnih cest, 9 km krajevnih cest ter 10 km urbanih javnih
poti , ki so pretežno asfaltirane.
Celotno območje krajevne skupnosti ima urejeno električno, telefonsko omrežje in javno ali
vaško vodovodno omrežje. Kanalizacijsko in kabelsko TV omrežje je urejeno v naselju Kisovec.
V delu urbanega naselja Kisovec je tudi delno urejeno plinovodno omrežje.
Za zadovoljevanje potreb prebivalcev krajevne skupnosti so v Kisovcu dva večja trgovska
podjetja z vsemi izdelki razen obutvijo, pošta, lokalna TV, storitvene dejavnosti, osnovna šola,
vrtec več gostinskih lokalov in župnijska cerkev.
V krajevni skupnosti deluje tudi 32 delovnih organizacij in 74 samostojnih podjetnikov.
Zelo aktivna so tudi naslednja društva in klubi: Gasilsko društvo Loke, Gasilsko društvo
Čolnišče, Pevski zbor Loški glas, Športno društvo Svoboda, Športno društvo Čolnišče, Kulturno
društvo Svoboda, Športno društvo Kisuc, Strelsko društvo , Smučarko društvo , Skakalni klub ,
Klub jadralnih padalcev KAVKA in Konjeniški klub Vajkald Valvazor. Delovanje društev in klubov
ter vzdrževanje objektov in opreme financirajo društva s svojimi sredstvi , prejetimi sredstvi
Zavoda za šport občine Zagorje ob Savi, s sredstvi donacij podjetij in delno tudi s pomočjo KS.
Poleg nalog s področja delovanja krajevne skupnosti (sprejem statuta KS, poslovnika KS in
drugih splošnih aktov, obravnavanja in sprejem finančnega načrta in zaključnega računa KS in
obravnavanja vseh vprašanj, pomembnih za delo in življenje krajanov ter oblikovanje stališč,
pobud in mnenj v zvezi s temi vprašanji ) opravlja KS v skladu s statutom predvsem naslednje
naloge :
1. S področja lokalnih javnih služb in prometa :
- dajanje predlogov za pripravo letnih programov na področju javne infrastrukture na območju
KS
- sodelovanje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za razna komunalna in druga dela s
področja javnih služb,
- sodelovanje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščitnih virov pitne
vode, financiranje ureditve in vzdrževanje javnih vodnjakov, javne razsvetljave, igrišč in drugih
športnih objektov, parkov in javnih zelenic ter drugih javnih površin, ki so dane v upravljanje KS,
- upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javnih služb, ki so dane v
upravljanje KS,
- izvajanje zimske službe na površinah, ki jih ima KS v upravljanju,
- dajanje pobud za dodatno prometno ureditev,
- razpisovanje, izvajanje ter nadzor nad deli iz programa KS, ki se financirajo s
sredstvi, s katerimi KS razpolaga.
2. S področja urejanja prostora in varstva okolja :
- sodelovanje in dajanje mnenj pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in
izvedbenih aktih, ki obravnavajo območja KS,
- oblikovanje pobud za spremembe prostorskih , planskih in izvedbenih aktov v skladu z
zakonom
- seznanjanje pristojnih organov občine s problemi in potrebami prebivalcev KS na
področju urejanja prostora in varstva okolja,
- evidentiranje in dajanje predlogov za sanacijo divjih odlagališč in
konkretna
sanacija teh, če krajevna skupnost razpolaga s potrebnimi sredstvi,
- dajanje predlogov, sodelovanje ali izvajanje olepševanja KS (ocvetličenje,
ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd. ).
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3. S področja družbene dejavnosti :
- spodbujanje in organizacijo kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih prireditev
ter
sodelovanje pri prireditvah, kadar je organizator občina,
- spremljanje socialne problematike na svojem področju, sodelovanje s Centrom za
socialno delo in razvijanje raznih oblik pomoči socialno ogroženim starejšim osebam,
- sodelovanje z javnimi zavodi in drugimi institucijami, organiziranimi na področju družbenih
dejavnosti,
4. S področja gospodarstva in kmetijstva :
- dajanje mnenj glede spremembe namembnosti prostora v KS glede gradenj
proizvodnih in drugih gospodarskih objektov,
- dajanje mnenj glede spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in za posege v kmetijski
prostor,
5. Opravljanje nalog s področja zaščite in reševanja
6. Upravljanje in razpolaganje s premoženjem občine, ki je dano KS v uporabo.
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s plačili za najemnino
poslovnih prostorov in oglaševanja v glasilu KS ter s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih
oseb..
Za delovanje oziroma financiranje krajevne skupnosti sprejme svet KS za vsako leto finančni
načrt. Finančni načrt krajevne skupnosti mora biti sestavni del občinskega proračuna.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja Nadzorni odbor občine.
POSLOVNO POROČILO
Za izvajanja nalog Krajevne skupnosti Kisovec – Loke za leto 2014 so bili v finančnem načrta
planirani prihodki iz proračuna Občine Zagorje ob Savi ter lastna sredstva. Sredstva za
funkcionalne stroške, izvedbo prireditev KS in redno vzdrževanje komunalne infrastrukture iz
proračuna Občine Zagorje ob Savi so bila v finančnem načrtu planirana v višini, kot so bila
planirana v proračunu. Lastna sredstva KS pa so bila planirana od oglaševanj v glasilu KS, ki
ga enkrat letno izdaja KS in najemnine za garažo. Celotna lastna sredstva predstavljala
približno 11 odstotkov vseh prihodkov.
V II.rebalansu finančnega načrta, ki ga je sveta KS sprejel 2. seji dne 11.12.2014 pa so bila
med prihodki tudi vključena prenesena sredstva leta 2013 in sicer iz proračuna občine v višini
3.187,84 EUR in lastna sredstva v višini 521,28 EUR. Prenesena sredstva iz proračuna občine
iz leta 2013 so bila v I. in rebalansu finančnega načrta vključena v funkcionalne stroške,
prireditve v KS in redno vzdrževanje komunalne infrastrukture, v II. rebalansu finančnega načrta
pa samo v funkcionalne stroške in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Prenesena lastna
finančna sredstva pa so bila vključena v postavko vzdrževanje javnih poti.
Skupni prihodki iz proračuna Občine Zagorje vključno s prenesenimi sredstvi iz leta 2013 so
znašali 17.573, 84 EUR , skupni lastni prihodki vključno s prenesenimi sredstvi iz leta 2013 pa
2.271,28 EUR
Na osnovi planiranih prihodkov so bili v II.rebalansu finančnega načrta planirani odhodki.
Prihodki, ki so bili v II. rebalansu finančnega načrta planirani iz občinskega proračuna za
funkcionalne stroške , so bili pri odhodkih planirani za pisarniški material in storitve, čistilni
material in storitve, založnistvo in tiskarske storitve, stroške oglaševalskih storitev,drugi splošni
material in storitve, drugi posebni material in storitve, elektriko, ogrevanje ( porabo plina ) ,
komunalne storitve, telefon in internet, poštnino in kurirske storitve, tekoče vzdrževanje strojne
opreme, provizijo UJP in NLB ter druge operativne odhodke. Odhodke za elektriko in porabo
plina so bili načrtovani na osnovi Pogodbe o prenosu investicije v upravljanju med Občino
Zagorje ob Savi in KS Kisovec - Loke v višini 15 odstotkov celotnih stroškov porabe elektrike in
plina skupaj s Knjižnico Zagorje Enota Kisovec.
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Prihodki za prireditve iz občinskega proračuna so bili pri odhodkih planirani za pisarniški
material in storitve, pogostitev udeležencev prireditev, drugi splošni material in storitve, drugi
posebni material in storitve , najemnine in zakupnine ter za delo preko študentskega servisa.
Zaradi krčenja sredstev za prireditve in prenosa na vzdrževanje komunalne infrastrukture je KS
v letu 2014 izvedla samo prireditve ob prazniku KS in srečanje starejših občanov skupaj z
Krajevno organizacijo rdečega križa . Celotni stroški izvedbe teh prireditev so znašali 1687,54
EUR. Pri izvedbi kresovanja, ki ga vsako leto organizirajo drugi organizatorji pa je sodelovala
samo z plačilom najemnine za uporabo opreme v višini 169,79 EUR.
Prihodki iz občinskega proračuna za redno vzdrževanje komunalne infrastrukture pa so bili pri
odhodkih planirani za tekoče letno in zimsko vzdrževanje komunalne infrastrukture. Pretežni
del odhodkov za vzdrževanje komunalne infrastrukture so bili kljub mili zimi porabljeni za zimsko
vzdrževanje krajevnih cest in sicer višini 3.902,58 EUR kar predstavlja 73 odstotkov vseh
porabljenih sredstev. Ostala sredstva pa so bila porabljena za letno vzdrževanje krajevnih cest.
V kolikor bi bila zima huda pa celotna sredstva za vzdrževanje komunalne infrastrukture ne bi
zadoščala za pokrivanje zimskega vzdrževanja lokalnih cest.
Lastni prihodki so bili pri odhodkih planirani za nekatere funkcionalne stroške in sicer izdajo
glasila KS, vzdrževanje javnih poti in vzdrževanje poslovnih prostorov KS. Odhodki za izdajo
glasila so bili realizirani v višini 1.015,00 EUR in za vzdrževanje poslovnih prostorov 641,88
EUR. Odhodki za vzdrževanje javnih poti niso bili realizirani.
Kisovec, februar/2015

Predsednik sveta KS
Marjan Kovač

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
Knjigovodske evidence Krajevne skupnosti Kisovec-Loke omogočajo ločen pregled prihodkov in
odhodkov, tako za proračunska sredstva kot za izvirne prihodke.
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k
obema računovodskima izkazoma.
BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do
virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2014.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sredstva
A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini 32.399
EUR.
B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v
bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter
druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 3.960 EUR sredstev
na rednem podračunu vodenem pri UJP.
Kratkoročne terjatve do kupcev; krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 1.350 EUR
kratkoročnih terjatev do kupcev. Ta znesek vključuje terjatve za najemnine poslovnih prostorov
in objave v glasilu KS.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do
proračunskih uporabnikov občin ali države na dan 31.12.2014. KS ne izkazuje terjatev do
Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu)
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izkazuje pa terjatve do Knjižnice Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi (za električno energijo in
ogrevanje) v višini 599 EUR.
Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili
poravnani do 31.12.2014. Neplačani odhodki na dan 31.12.2014 znašajo 3.372 EUR.
Obveznosti do virov sredstev
D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12 2014
3.371 EUR obveznosti do dobaviteljev.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti,
ki jih ima KS na dan 31.12.2014 do občinskega proračuna, in sicer v višini 3.431 EUR in do
UJP (obračun stroškov plačilnega prometa) v višini 1 EUR.
Vse zgoraj navedene obveznosti so nezapadle.
Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2014 v višini 1.949 EUR, ki še niso bili
plačani v letu 2014.
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2014
znaša 529 EUR.
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva; izkazujejo
znesek sredstev v višini 32.399EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost
realizirala v letu 2014 v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 15.807 EUR vseh prihodkov in sicer:
• proračunskih sredstev v višini 14.143 EUR
• izvirnih prihodkov v višini 1.664 EUR, in sicer 649 EUR prihodkov od premoženja
(najemnine poslovnih prostorov), in 1.015 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev
(objave v glasilu KS).
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 15.799 EUR vseh odhodkov, in sicer 12.599 EUR
izdatkov za blago in storitve (pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in
storitve, elektrika, telefon, komunalne storitve, poštnina, tekoče vzdrževanje, poslovne
najemnine in zakupnine in drugi operativni odhodki) in 3.200 EUR tekočih transferjev.
Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2014 iz občinskega proračuna 14.386 EUR
prihodkov (razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 3.188
EUR) in ne 14.143 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov.
Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2014 ni porabila vseh razpoložljivih
proračunskih sredstev (14.386 + 3.188 – 14.143 = 3.431) in bi morala znesek 3.431 EUR ob
zaključku poslovnega leta 2014 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih
sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 3.431 EUR, na dan
31.12.2014, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni
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strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2015 pa
bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti
do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih
poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta,
ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.
Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje
odhodkov v letu 2014
v EUR
Razpoložljiva
Porabljena
Ostanek
vir
sredstva
Sredstva
Sredstev
2014
2014
31.12.2014
1. sredstva iz
občinskega
14.386
14.143
243
proračuna
2. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz občinskega
3.188
0
3.188
proračuna
3. sredstva iz naslova
izvirnih prihodkov
1.664
1.656
8
4. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz naslova izvirnih
prihodkov

521

521

SKUPAJ:
19.759
15.799
3.960
Krajevna skupnost je imela v letu 2014 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz
občinskega proračuna (14.386 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (1.664
EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (3.188 EUR iz občinskega
proračuna in 521 EUR izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 19.759 EUR sredstev.
Krajevna skupnost je v letu 2014 porabila 15.799 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo
3.960 EUR sredstev, od tega 3.431 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz
občinskega proračuna in 529 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot
lastne oziroma izvirne prihodke.
III/1. Presežek prihodkov nad odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 8 EUR več prihodkov kot odhodkov. Ta presežek
prihodkov nad odhodki izhaja iz izvirnih prihodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja
v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 8 EUR
rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravila:
Irena Kralj
Zagorje ob Savi, 12. 02. 2015

Predsednik sveta KS
Marjan Kovač
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5005 KS PODKUM
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
Naša krajevna skupnost Podkum je del občine Zagorje ob Savi in leži na južnem hribovitem
delu občine. Smo ena večjih KS v občini in večina krajev in zaselkov leži na visoki nadmorski
višini. To nam predstavlja težavo predvsem v zimskem času pri izvajanju zimske službe.
Kot vsako leto doslej, smo tudi v letu 2014 poskrbeli za vzdrževanje in prevoznost javnih cest in
javnih poti. V prvih (zimskih) mesecih leta smo skrbeli za prevoznost cest tako, da smo ceste
ustrezno plužili in posipali, v kasnejših mesecih pa smo poskrbeli, da se je na ceste navozil
gramoz in sanirali poškodbe, katere so nastale na cesti kot posledica zime in neviht. S pomočjo
občine Zagorje ob Savi in pomočjo krajanov smo uspešno modernizirali cestni odsek SopotaBorovak. Finančna sredstva so prispevali krajani sami, občina Zagorje ob Savi in KS Podkum.
Redno smo skrbeli za izdajo glasila Podkumček. V mesecu septembru pa smo uspešno
organizirali in izvedli prireditev v počastitev krajevnega praznika naše KS Podkum. Prav tako
smo bili soorganizatorji pri nekaterih prireditvah znotraj KS (pustni sprevod, končni izlet PŠ
Podkum…) .
Za prihodnje želimo urediti in modernizirati čim več cest, postaviti še zaščitne ograje na
nevarnih odsekih cest, poskušali urediti avtobusne postaje na relaciji Podkum-Zagorje ob Savi
ter skrbeti za vzdrževanje cest. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi glede izgradnje
večnamenskega prostora v Podkumu, tako kot vedno pa bomo tudi v bodoče finančno odvisni
od dotacij občine Zagorje.
Podkum, 16.2.2015

Predsednik sveta KS Podkum
Roman Savšek

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k
obema računovodskima izkazoma.
BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do
virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2014.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Sredstva
A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti, in sicer v višini
78 EUR.
B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v
bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter
druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 8.010 EUR sredstev
na rednem podračunu vodenem pri UJP.
Kratkoročne terjatve do kupcev; krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 958
kratkoročnih terjatev do kupcev, in sicer iz naslova najemnin grobov.

EUR

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do
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proračunskih uporabnikov občin ali države. KS izkazuje 1 EUR terjatev do Zakladniškega
podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2014.
Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili
poravnani do 31.12.2014. Neplačani odhodki na dan 31.12.2014 znašajo 7.427 EUR.

Obveznosti do virov sredstev
D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12 2014
7.427 EUR obveznosti do dobaviteljev. Med temi je 2.655 EUR nezapadlih in 4.762 EUR
zapadlih obveznosti.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo
obveznosti, ki jih ima KS na dan 31.12.2014 do občinskega proračuna, in sicer v višini 1.890
EUR.
Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2014 v višini 959 EUR, ki še niso bili
plačani v letu 2014.
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2014
znaša 6.198 EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost
realizirala v leto 2014 v obdobju 01.01.2014 do 31.12.2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 32.106 EUR vseh prihodkov in sicer:
• iz občinskega proračuna je krajevna skupnost prejela 26.463 EUR
• 5.643 EUR izvirnih prihodkov, in sicer 3 EUR iz naslova obresti in 5.640 EUR prihodkov
iz premoženja (najemnina za grobove).
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 31.716 EUR vseh odhodkov, in sicer za pisarniški
in splošni material in storitve 2.236 EUR, za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije
2.544 EUR, za prevozne stroške in storitve 322 EUR, za tekoče vzdrževanje 26.610 EUR in za
druge operativne odhodke 4 EUR.
Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2014 iz občinskega proračuna 27.288 EUR
prihodkov (razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 1.065
EUR) in ne 26.463 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da
krajevna skupnost v letu 2014 ni porabila vseh razpoložljivih proračunskih sredstev (27.288 +
1.065 – 26.463 = 1.890 EUR) in bi morala neporabljeni del teh sredstev v višini 1.065 EUR ob
zaključku poslovnega leta 2014 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih
sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev v višini 1.890 EUR, na dan
31.12.2014, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni
strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2015 pa
bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti
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do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih
poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta,
ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.
Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje
odhodkov v letu 2014
v EUR
Razpoložljiva
Porabljena
Ostanek
vir
sredstva
Sredstva
Sredstev
2014
2014
31. 12. 2014
1. sredstva iz
občinskega
27.288
26.463
825
proračuna
2. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz občinskega
1.065
0
1.065
proračuna
3. sredstva iz naslova
izvirnih prihodkov
5.643
5.252
391
4. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz naslova izvirnih
prihodkov
SKUPAJ:

5.729

0

5.729

39.725

31.715

8.010

Krajevna skupnost je imela v letu 2014 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz
občinskega proračuna (27.288 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (5.643
EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (1.065 EUR iz občinskega
proračuna in 5.729 EUR iz izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 39.725 EUR
sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2014 porabila 31.715 EUR sredstev, neporabljenih pa je
ostalo 8.010 EUR sredstev, od tega 1.890 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz
občinskega proračuna in 6.120 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot
lastne oziroma izvirne prihodke.
III/1. Presežek prihodkov nad odhodki
V letu 2014 je KS imela 390 EUR več prihodkov kot odhodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja
v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 390
EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravila:
Irena Kralj
Zagorje ob Savi, 19. 02. 2015

Predsednik sveta KS Podkum
Roman Savšek
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5006 KS ŠENTGOTARD
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
Svet krajevne skupnosti, ki ga zastopa predsednik sveta, v skladu s Statutom opravlja naloge, ki
so v pristojnosti krajevne skupnosti. Člani sveta spremljajo potrebe in želje krajanov, jih na
sestankih proučijo in po možnostih vključijo v program dela in finančni načrt za prihodnje leto ter
ga posredujejo Občini Zagorje ob Savi.
Delovanje krajevne skupnosti se financira iz sredstev proračuna občine, za kritje stroškov
pokopališča so namenjena sredstva najemnin grobov. Svet krajevne skupnosti redno spremlja
nastale stroške in na podlagi teh ter v skladu z Zakonom določi višino najemnine za tekoče leto.
Svet krajevne skupnosti je na svojih sestankih razpravljal o vzdrževanju krajevnih poti
(gramoziranje, pluženje), urejanju pokopališča z okolico, očiščevalnih akcijah, o urejanju kraja,
o oskrbi s pitno vodo.
Tudi v letu 2014 je krajevna skupnost sodelovala s Turističnim društvom Šentgotard pri
organizaciji praznovanja materinskega dneva, Gotardovega sejma, miklavževanja, z Občinsko
organizacijo Rdečega križa pa pri srečanju ostarelih krajanov.
Krajevna skupnost Šentgotard se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo, dodeljena sredstva iz
občinskega proračuna pa porabi za funkcionalno delovanje krajevne skupnosti in vzdrževanje
krajevnih poti.
Šentgotard,

22.1.2015

Predsednik sveta KS
Simon Gaberšek

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
Knjigovodske evidence Krajevne skupnosti Šentgotard omogočajo ločen pregled prihodkov in
odhodkov, tako za proračunska sredstva kot za izvirne prihodke.
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k
obema računovodskima izkazoma.
BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do
virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2014.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sredstva
A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini 3.884
EUR.
B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v
bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter
druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 14.670 EUR sredstev
na rednem podračunu vodenem pri UJP.
Kratkoročne terjatve do kupcev; krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 1.079 EUR
kratkoročnih terjatev do kupcev. Ta znesek vključuje terjatve za najemnino grobov.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do
proračunskih uporabnikov občin ali države na dan 31.12.2014. KS izkazuje terjatve do
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Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) v
višini 1 EUR.
Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili
poravnani do 31.12.2014. Neplačani odhodki na dan 31.12.2014 znašajo 1.094 EUR.
Obveznosti do virov sredstev
D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12 2014
914 EUR obveznosti do dobaviteljev.
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja; KS izkazuje na dan 31.12.2014 179 EUR obveznosti,
ki izhajajo iz pogodbe o delu.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti,
ki jih ima KS na dan 31.12.2014 do občinskega proračuna, in sicer v višini 7.352 EUR in do
UJP (obračun stroškov plačilnega prometa) v višini 1 EUR.
Vse zgoraj navedene obveznosti so nezapadle.
Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2014 v višini 1.080 EUR, ki še niso bili
plačani v letu 2014.
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2014
znaša 11.202 EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost
realizirala v letu 2014 v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 14.133 EUR vseh prihodkov in sicer:
• proračunskih sredstev v višini 9.383 EUR
• izvirnih prihodkov v višini 4.750 EUR, in sicer 7 EUR iz naslova obresti, 4.743 EUR
prihodkov od premoženja (najemnine grobov, mrliške vežice).
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 14.021 EUR vseh odhodkov, in sicer 1.960 EUR
izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve, 67 EUR za posebni material in storitve,
1.068 EUR za elektrika, telefon, komunalne storitve, 8.636 EUR za tekoče vzdrževanje in 2.290
EUR za druge operativne odhodke.
Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2014 iz občinskega proračuna 10.101 EUR
prihodkov (razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 6.634
EUR) in ne 9.383 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov.
Razlika izhaja iz dejstva, da krajevna skupnost v letu 2014 ni porabila vseh razpoložljivih
proračunskih sredstev (10.101 + 6.634 - 9.383 = 7.352 EUR) in bi morala znesek 7.352 EUR ob
zaključku poslovnega leta 2014 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih
sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 7.352 EUR, na dan
31.12.2014, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni
strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2015 pa
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bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti
do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih
poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta,
ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.
Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje
odhodkov v letu 2014
v EUR
Razpoložljiva
Porabljena
Ostanek
vir
sredstva
Sredstva
Sredstev
2014
2014
31.12.2014
1. sredstva iz
občinskega
proračuna
2. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz občinskega
proračuna
3. sredstva iz naslova
izvirnih prihodkov
4. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz naslova izvirnih
prihodkov
SKUPAJ:

10.101

9.383

718

6.634

0

6.634

4.750

4.638

112

7.206

0

7.206

28.691

14.021

14.670

Krajevna skupnost je imela v letu 2014 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz
občinskega proračuna (10.101 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (4.750
EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (6.634 EUR iz občinskega
proračuna in 7.206 EUR iz izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 28.691 EUR
sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2014 porabila 14.021 EUR sredstev, neporabljenih pa je
ostalo 14.670 EUR sredstev, od tega 7.352 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz
občinskega proračuna in 7.318 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot
lastne oziroma izvirne prihodke.
III/1. Presežek prihodkov nad odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 112 EUR več prihodkov kot odhodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja
v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini
EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravila:
Irena Kralj
Zagorje ob Savi, 18. 02. 2015

112

Predsednik sveta KS
Simon Gaberšek
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5008 KS JOŽE MARN
LETNO POROČILO
KRAJEVNE SKUPNOSTI JOŽE MARN ZA LETO 2014
Letno poročilo drugega uporabnika enotnega kontnega načrta, to je Krajevne skupnosti Jože Marn
je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstva sestavljeno iz:
I. RAČUNOVODSKEGA POROČILA
II. POSLOVNEGA POROČILA
RAČUNOVODSKO
POROČILO
Računovodsko poročilo KS Jože Marn sestavljata:
a. RAČUNOVODSKA IZKAZA
- bilanca stanja in
- izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
b. POJASNILA K IZKAZOM
Obvezna priloga k bilanci stanja sta obrazca:
- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
Sestavna dela izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca:
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta vrednostnih pojasnil pa je evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov:
- izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.
Navedeni izkazi so bili predloženi Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, dne 24.2.2015.

POSLOVNO POROČILO

Poslovno poročilo vsebuje obrazložitve zaključnega računa KS Jože Marn za leto 2014
ter poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.
ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o javnih financah
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o računovodstvu
Statut Občine Zagorje ob Savi
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračunha ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
Odlok o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi
Statut Krajevne skupnosti Jože Marn
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PRIHODKI IN ODHODKI KS JOŽE MARN TER UGOTOVITEV REZULTATA
Krajevna skupnost Jože Marn je v letu 2014 doseglo naslednje prihodke in odhodke:
PRIHODKI POSLOVNEGA LETA
PRENOS PRESEŽKA IZ LETA 2013
ODHODKI POSLOVNEGA LETA

9.347,65
5.798,09
6.960,10

PRESEŽEK V LETU 2014:

8.185,64

Presežek na dan, 31.12.2014: 8.185.64 EUR.
Presežki po stroškovnih mestih:
13080-KS Jože Marn-funkcionalni stroški

€

13081-KS Jože Marn-prireditve v KS

€

13082-KS Jože Marn-izv.prih.-funkc,stroški

€

13280-KS Jože Marn-vzdrževanje javnih poti

€

13083-KS Jože Marn-admin. in računov.storitve

€

13283-KS Jože Marn-sredstva telekom.vlaganja

€
€

1.199,70
15,82
5.115,34
108,00
1.746,78
8.185,64

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Krajevna skupnost Jože Marn je prihodke planirala in pridobila iz proračuna Občine
Zagorje ob Savi za naslednje namene:
PRORAČUNSKA POSTAVKA
FUNKCIONALNI STROŠKI
VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
PRIREDITVE V KS
SREDSTVA TELEKOM.VLAGANJA
IZVIRNI PRIHODKI
ADMIN. IN RAČUN. STORITVE
SKUPAJ PRIHODKI:

PRIH. 2014

3.976,00
2.318,00
2.250,00
0,00
3,65
800,00
9.347,65

PRESEŽEK
2013

0,00
3.790,44
243,41
1.746,78
17,46
0,00
5.798,09

PORABA 2014

3.976,00
993,10
1.293,71
0,00
5,29
692,00
6.960,10

Med letom je bila izvedena prerazporeditev sredstev iz stroškovnega mesta "Vzdrževanje javnih
Poti na stroškovno mesto "Funkcionalni stroški" v višini 1.000,00 EUR.

ODHODKI
Odhodki v glavnem predstavljajo stroški za splošni material in storitve.
Stroški za splošni material sestavljajo: pisarniški in drugi splošni material za redno dejavnost,
računovodske in administrativne stroške in drugo.
Določena sredstva smo porabili za prireditev v času občinskega praznika, s katero hočemo zbližati
ljudi in ohraniti dediščino rudarjenja v Zagorju ob Savi ter v celotnem Zasavju. Pokrbimo pa tudi za
naše starejše krajane, ki jim pomagamo s podeljevanjem pomoči in s pogostitvijo krajanov starih
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nad 70 let.

TEKOČI ODHODKI
Stroški za pogodbe o delu
Izdatki za blago in storitve
Energija, telefon
Tekoče vzdrževanje
Bančni stroški

1.310,42
3.733,33
917,96
993,1
5,29

SKUPAJ ODHODKI:

6.960,10

POJASNILA K BILANCI STANJA
Sredstva na podračunu predstavljajo neporabljena sredstva proračuna, neporabljena izvirna
sredstva ter sredstva iz stroškovnega mesta "telekomunikacijska vlaganja".
Terjatve na dan, 31.12.2014 izkazujemo do zakladniškega podračuna EZR iz naslova obračunanih
obresti v višini 0,31 EUR.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so nastale v mesecu decembru 2014 zaradi roka plačila.
Kratkoročna obveznost do Občine Zagorje ob Savi je nastala zaradi presežka sredstev proračuna
Kratkoročna obveznost do Banke Slovenije v višini 0,18 EUR je iz naslova stroškov plačilnih
storitev.
Stanje na splošnem skladu je 1.762,60 EUR.

CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI
Dolgoročni cilji Krajevne skupnosti Jože Marn (kot neposrednega proračunskega
uporabnika)
Dolgoročni cilji KS Jože Marn so predstavljeni v Planu na komunalnem področju za
obdobje 2014-2018.
Letni cilji Krajevne skupnosti Jože Marn (kot neposrednega proračunskega uporabnika)
Letni cilji na komunalnem področju niso bili doseženi.
Ohranjanje dediščine rudarjenja v občini, skrb za starejše občane pa so bili v celoti realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo,
sociala, varstvo okolja,…)
Krajevna skupnost nima direktnega vpliva na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, urejanje prostora.
Neposredno pa smo vključeni pri pridobivanju pobud in pripomb v javnih obravnavah prostorskih
aktov ter zagotovitvi obveščenosti o postopkih priprave prostorskih aktov.
Krajevna skupnost skuša pomagati krajanom na različne načine: zagotoviti pomoč pri manjših
vzdrževanjih infrastrukture, posredovati pri strokovnih občinskih službah, zagotoviti jim skušamo
pomoč v hrani za najbolj ogrožene skupine krajanov ter drugo pomoč (merjenje krvnega tlaka,..).

Zagorje ob Savi, 31.12.2014

Pripravila:
Vida LIPEC

Predsednik sveta KS
Franc POGRAJC
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5009 KS FRANC FARČNIK
LETNO POROČILO
KRAJEVNE SKUPNOSTI FRANC FARČNIK
ZA LETO 2014
Letno poročilo drugega uporabnika enotnega kontnega načrta, to je Krajevne skupnosti Franc
Farčnik, je sestavljeno iz:
I. RAČUNOVODSKEGA POROČILA
II. POSLOVNEGA POROČILA

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodsko poročilo KS Franc Farčnik sestavljata:
a. RAČUNOVODSKA IZKAZA
V skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza:
- bilanca stanja in
- izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
b. POJASNILA K IZKAZOM
Obvezna priloga k bilanci stanja sta obrazca:
- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
Sestavna dela izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta obrazca:
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta vrednostnih pojasnil pa je evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov:
- izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.
Navedeni izkazi so bili predloženi Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, dne
25.02.2014.

POSLOVNO POROČILO
Poslovno poročilo vsebuje obrazložitve zaključnega računa KS Franc Farčnik za leto 2014 ter
poročilo o doseženih celjih in rezultatih.

ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o javnih financah
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračunha ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna
Zakon o računovodstvu
Statut Občine Zagorje ob Savi
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
Odlok o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi
Statut Krajevne skupnosti Franc Farčnik
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A. RAČUNOVODSKI IZKAZI

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV
Krajevna skupnost Franc Farčnik je v letu 2014 doseglo naslednje prihodke in odhodke:
PRIHODKI
v EUR

PRIHODKI
ODHODKI

15.538,85
12.187,36

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
Presežki po stroškovni mestih:
13110-Funkcionalni stroški
13111-Prireditve v KS
13313-Izv.sredstva-vzdrž. posl.stavbe
13310-Vzdrž.javnih poti
13114-Administrativne in računov.storitve

3.351,49

0,00
0,00
1.282,81
2.068,68
0,00
3.351,49

Krajevna skupnost Franc Farčnik je prihodke planirala in pridobila iz proračuna Občine
Zagorje ob Savi za naslednje namene:
v EUR

DOTACIJA-FUNKCIONALNI STROŠKI
DOTACIJA-PRIREDITVE V KS
DOTACIJA-VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
IZVIRNA SREDSTVA
PORABA RAČ. IN ADMINISTR. STORITEV
PRESEŽEK IZ LETA 2013-IZV.SREDSTVA

2.976,00
2.250,00
993,00
4.097,20
1.755,00
2.281,97

PRESEŽEK IZ LETA 2013-VZDRŽ. JAVNIH POTI

1.185,68

SKUPAJ PRIHODKI:

15.538,85

ODHODKI
Odhodki v glavnem predstavljajo stroški za splošni material in storitve ter investicijski stroški.
Stroški za splošni material sestavljajo: pisarniški in drugi splošni material za redno dejavnost,
računovodske in administrativne stroške in drugo.
Določena sredstva smo porabili za prireditev v času občinskega , s katero hočemo zbližati ljudi
in ohraniti dediščino rudarjenja v Zagorju ob Savi ter v celotnem Zasavju.
Organiziramo še druge prireditve, ki se jih udeležuje veliko krajanov.
TEKOČI ODHODKI
Pisarn. in spl.material in storitve
Energija, telefon
Tekoče vzdrževanje
Najemnine
Bančni stroški
SKUPAJ ODHODKI:

6.309,54
917,53
4753,47
202,80
4,02
12.187,36
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Krajevna skupnost Franc Farčnik nima nobenih finančnih terjatev in naložb.
C. RAČUN FINANCIRANJA
Povečanje sredstev na računu na dan, 31.12.2014 pomeni vključitev presežka v leto 2015
v višini 3.351,49 EUR.

POJASNILA K BILANCI STANJA
Sredstva na podračunu predstavljajo neporabljena sredstva proračuna občine in neporabljena
izvirna sredstva.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so nastale v mesecu decembru 2014 zaradi roka plačila,
ki zapade v januarju 2015..
Kratkoročna obveznost do Občine Zagorje ob Savi je nastala zaradi presežka sredstev proračuna
iz naslova "Vzdrževanje javnih poti".
Kratkoročna obveznost do Banke Slovenija je naslova stroškov plačilnih storitev.
Vrednost poslovne stavbe na dan, 31.12.2014 je 13.062,27 EUR. Vrednost sredstev dano v
upravljanje je 2.219,97 EUR in vrednost osnovnih sredstev je 0,00 EUR.
Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2014 je 14.345,08 EUR.

CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI
Dolgoročni cilji Krajevne skupnosti Franc Farčnik (kot neposrednega proračunskega
uporabnika) so predstavljeni v Planu na komunalnem področju za za obdobje
uporabnika) je realizacija plana za obdobje 2014-2018.
Letni cilji Krajevne skupnosti Franc Farčnik (kot neposrednega proračunskega uporabnika)
Letni cilji na komunalnem področju niso bili doseženi.
Ohranjanje dediščine rudarjenja v občini, skrb za starejše občane pa so bili v celoti realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo,
sociala, varstvo okolja,…)
Krajevna skupnost nima direktnega vpliva na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, urejanje prostora.
Neposredno pa smo vključeni pri pridobivanju pobud in pripomb v javnih obravnavah prostorskih
aktov ter zagotovitvi obveščenosti o postopkih priprave prostorskih aktov.
Krajevna skupnost skuša pomagati krajanom na različne načine: zagotoviti pomoč pri manjših
vzdrževanjih infrastrukture, posredovati pri strokovnih občinskih službah, zagotoviti jim skušamo
pomoč v hrani za najbolj ogrožene skupine krajanov ter drugo pomoč (merjenje krvnega tlaka,..).

Zagorje ob Savi, 25.02.2014

Pripravila:

Predsednik sveta KS:

Vida LIPEC

Stanko SIMONČIČ
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5010 KS RAVENSKA VAS
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
V letu 2014 smo dokaj uspešno izvedli vse naloge in aktivnosti, ki smo si jih zadali v programu.
Svet KS se je sestal na petih sejah, imeli pa smo tudi dve delovni akciji.
Po končani zimi smo uredili bankine, brežine krajevnih cest, očistili prepuste vode in cestne
mulde. Ob 1. maju smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi krajevnega praznika.
Ker so bile v oktobru lokalne volitve, smo pripravili vse potrebno za izvedbo. Na volitvah sta bila
v novi svet krajevne skupnosti izvoljena dva nova člana. 13. novembra smo imeli konstitutivno
sejo novega sveta kjer smo soglasno izvolili novega - starega predsednika Primoža Jermana.
V mesecu novembru smo izvedli sanacijo krajevne ceste v zaselek Zelena trava na kateri je
prišlo do zdrsa zelo strme zemljine, ki je ogrožala cesto. V ta namen smo postavili oporni zid in
odvod meteorne vode. Na krajevni cesti v zaselek Javor pa smo postavili cca. 50 m obcestne
ograje.
Skozi vse leto so potekale tudi naše aktivnosti na ekološkem področju, katere probleme smo
večkrat obravnavali na sestankih sveta KS ter o teh zadevah obveščali krajane Ravenske vasi.
Ob koncu leta smo organizirali srečanje starejših krajanov, pripravili otroško delavnico in
obdaritev otrok ob dedku Mrazu.
Po dogovoru s PGD Ravenska vas smo tudi v letu 2014 namesto najemnine za poslovne
prostore plačevali zgolj električno energijo in telefonske storitve. Dne 31.12.2014 nismo imeli
večjih odprtih postavk pa tudi tiste, ki so bile smo v začetku leta 2015 poravnali tako, da smo
leto 2014 pozitivno zaključili. Pripravili smo nekaj predlogov za nadaljnjo delo, ki jih bomo
predstavili na zboru krajanov v začetku leta 2015.
Ravenska vas, dne 26.1.2015

Predsednik SKS Ravenska vas
Primož Jerman

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
Knjigovodske evidence Krajevne skupnosti Ravenska vas omogočajo ločen pregled prihodkov
in odhodkov, tako za proračunska sredstva kot za izvirne prihodke.
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k
obema računovodskima izkazoma.
BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do
virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2014.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sredstva
A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini
1.381 EUR.

B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v
bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter
druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 4.701 EUR sredstev
na rednem podračunu vodenem pri UJP.
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Kratkoročne terjatve do kupcev; krajevna skupnost na dan 31.12.2014 ne izkazuje
kratkoročnih terjatev do kupcev.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do
proračunskih uporabnikov občin ali države na dan 31.12.2014. KS ne izkazuje terjatve do
Zakladniškega podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu).
Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili
poravnani do 31.12.2014. Neplačani odhodki na dan 31.12. 2014 znašajo 55 EUR.
Obveznosti do virov sredstev
D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12 2014
55 EUR obveznosti do dobaviteljev.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti,
ki jih ima KS na dan 31.12.2014 do občinskega proračuna, in sicer v višini 3.520 EUR.
Vse zgoraj navedene obveznosti so nezapadle.
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2014
znaša 2.562 EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost
realizirala v letu 2014 v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 5.484 EUR vseh prihodkov in sicer:
• proračunskih sredstev v višini 5.483 EUR
• izvirnih prihodkov v višini 1 EUR, in sicer iz naslova obresti
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 5.483 EUR vseh odhodkov, in sicer 1.460 EUR
izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve, 553 EUR za električno energijo in telefon,
1.292 EUR za tekoče vzdrževanje in 2.178 EUR za druge operativne odhodke.
Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2014 iz občinskega proračuna 6.844 EUR
prihodkov (razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 2.159
EUR) in ne 5.483 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da
krajevna skupnost v letu 2014 ni porabila vseh razpoložljivih proračunskih sredstev (6.844 +
2.159 – 5.483 = 3.520 EUR) in bi morala neporabljeni del teh sredstev v višini 3.520 EUR ob
zaključku poslovnega leta 2014 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih
sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 3.520 EUR, na dan
31.12.2014, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni
strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2015 pa
bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti
do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih
poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta,
ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.
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Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje
odhodkov v letu 2014
v EUR
Razpoložljiva
Porabljena
Ostanek
sredstva
sredstva
sredstev
vir
2013
2014
31.12.2014
1. sredstva iz
občinskega
proračuna
2. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz občinskega
proračuna
3. sredstva iz naslova
izvirnih prihodkov
4. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz naslova izvirnih
prihodkov

SKUPAJ:

6.844

5.483

1.361

2.159

0

2.159

1

0

1

1.179

0

1.179

10.183

5.483

4.700

Krajevna skupnost je imela v letu 2014 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz
občinskega proračuna (6.844 EUR) in sredstev, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (1 EUR)
še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (2.159 EUR iz občinskega proračuna in
1.179 EUR iz izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 10.183 EUR sredstev. Krajevna
skupnost je v letu 2014 porabila 5.483 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 4.700 EUR
sredstev, od tega 3.520 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz občinskega
proračuna in 1.180 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot lastne oziroma
izvirne prihodke.
III/1. Presežek prihodkov nad odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 1 EUR več prihodkov nad odhodki. Ta presežek
prihodkov nad odhodki izhaja iz izvirnih prihodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja
v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 1 EUR
rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravila:
Irena Kralj
Zagorje ob Savi, 26. 01. 2015

Predsednik SKS Ravenska vas
Primož Jerman
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5011 KS RUDNIK TOPLICE
LETNO POROČILO
KRAJEVNE SKUPNOSTI RUDNIK-TOPLICE
ZA LETO 2014
Letno poročilo drugega uporabnika enotnega kontnega načrta, to je Krajevne skupnosti RudnikToplice je sestavljeno iz:
I. RAČUNOVODSKEGA POROČILA
II. POSLOVNEGA POROČILA

RAČUNOVODSKO POROČILO
Računovodsko poročilo KS Rudnik-Toplice sestavljata:
a. RAČUNOVODSKA IZKAZA
- bilanca stanja in
- izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.
b. POJASNILA K IZKAZOM
Obvezna priloga k bilanci stanja sta obrazca:
- stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil.
Sestavna dela izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov pa sta obrazca:
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- izkaz računa financiranja.
Posebna vrsta vrednostnih pojasnil pa je evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov:
- izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.
Navedeni izkazi so bili predloženi Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.

POSLOVNO POROČILO
Poslovno poročilo vsebuje obrazložitve zaključnega računa KS Rudnik-Toplice za leto 2014 ter
poročilo o doseženih ciljih in rezultatih.
ZAKONSKE PODLAGE
Zakon o javnih financah
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o računovodstvu
Statut Občine Zagorje ob Savi

Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna
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Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
Odlok o krajevnih skupnostih Občine Zagorje ob Savi
Statut Krajevne skupnosti RudnikToplice

PRIHODKI IN ODHODKI KS RUDNIK-TOPLICE TER UGOTOVITEV REZULTATA
Krajevna skupnost Rudnik-Toplice je v letu 2014 dosegla naslednje prihodke in odhodke:
PRIHODKI TEKOČEGA LETA
PRESEŽEK PRIHODKOV IZ LETA 2013
ODHODKI TEKOČEGA LETA
PRESEŽEK TEKOČEGA LETA

Presežek na dan, 31.12.2014:

7.445,00
1.355,91
5.979,75
2.821,16

2.821,16 €

Presežki po stroškovnih mestih:
13070-Funkcionalni stroški
13071-Prireditve v KS
13271-Izv.sredstva-funkc.stroški
13270-Vzdrževnje javnih poti
13271-Admin. in račun. storitve

0,00
516,68
869,40
1.435,08
0,00
2.821,16 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI
Krajevna skupnost Rudnik-Toplice je prihodke planirala in pridobila iz proračuna Občine
Zagorje ob Savi za naslednje namene:
FUNKCIONALNI STROŠKI
PRIREDITVE V KS
VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
IZVIRNA SREDSTVA
ADMIN. IN RAČUNOV. STORITVE
IZVIRNA SREDSTVA-PRESEŽEK IZ LETA 2013
VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI-PRESEŽEK IZ LETA 2013

2.976,00
2.250,00
952,00
0,00
1.267,00
872,83
483,08

SKUPAJ PRIHODKI:

8.800,91

ODHODKI
Odhodki v glavnem predstavljajo stroški za splošni material in storitve ter investicijski stroški.
Stroški za splošni material sestavljajo: pisarniški in drugi splošni material za redno dejavnost,
računovodske in administrativne stroške in drugo.
Določena sredstva smo porabili za prireditev v času občinskega praznika, s katero hočemo zbližati ljudi
in ohraniti dediščino rudarjenja v Zagorju ob Savi ter v celotnem Zasavju.
TEKOČI ODHODKI
Stroški za pogodbe o delu

500,97
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Pisarniški in spl. material in storitve
Ogrevanje, telefon
Bančni stroški
SKUPAJ TEKOČI ODHODKI:

4.390,76
1.084,59
3,43
5.979,75

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Krajevna skupnost Rudnik-Toplice nima nobenih finančnih terjatev in naložb.
C. RAČUN FINANCIRANJA
Povečanje sredstev na računu na dan, 31.12.2014 pomeni vključitev presežka v
leto 2015 v višini 2.821,16 EUR.

POJASNILA K BILANCI STANJA
Sredstva na podračunu predstavljajo neporabljena sredstva proračuna in neporabljena izvirna
sredstva.
Sedanja vrednost osnovnih sredstev je na dan, 31.12.2014 je 0,00 EUR.
Terjatev na dan, 31.12.2014 KS Rudnik Toplice ne izkazuje.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so nastale v mesecu decembru 2014 zaradi roka plačila
v letu 2015 v višini 702,67 EUR.
Kratkoročne obveznosti do Občine Zagorje ob Savi so nastale zaradi presežka sredstev proračuna
na proračunski postavki "Vzdrževanje javnih poti" v višini 1.435,08 EUR in "Prireditve v KS" v
višini 516,68 EUR.
Kratkoročna obveznost do Banke Slovenije je iz naslova plačilnih storitev v višini 0,18 EUR.
Kratkoročne obveznosti do Banke Slovenije iz naslova plačilnih storitev iz decembra 2014 so v
višini 0,30 EUR.
Stanje na splošnem skladu je 869,40 EUR.
CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI
Dolgoročni cilji Krajevne skupnosti Rudnik-Toplice (kot neposrednega proračunskega
uporabnika) je realizacija plana v obdobju 2014-2018.
Letni cilji Krajevne skupnosti Rudnik-Toplice (kot neposrednega proračunskega uporabnika)
Letni cilji Krajevne skupnosti Rudnik-Toplice na komunalnem področju niso bili doseženi.
Ohranjanje dediščine rudarjenja v občini, skrb za starejše občane pa so bili v celoti realizirani.
Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja (gospodarstvo,
sociala, varstvo okolja,…)
Krajevna skupnost nima direktnega vpliva na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, urejanje prostora.
Neposredno pa smo vključeni pri pridobivanju pobud in pripomb v javnih obravnavah prostorskih
aktov ter zagotovitvi obveščenosti o postopkih priprave prostorskih aktov.
Krajevna skupnost skuša pomagati krajanom na različne načine: zagotoviti pomoč pri manjših
vzdrževanjih infrastrukture, posredovati pri strokovnih občinskih službah, zagotoviti jim skušamo
pomoč v hrani za najbolj ogrožene skupine krajanov ter drugo pomoč (merjenje krvnega tlaka,..).

Zagorje ob Savi, 31.12.2014

Pripravila:
Vida LIPEC

Predsednica sveta KS
Olga SIMONČIČ
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5012 KS KOTREDEŽ
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
V celoletnem delovanju KS Kotredež menimo, da je bilo intenzivno predvsem na komunalnem
področju kjer smo izvršili manjše in večje posege na:
- ureditvi kanalizacije meteornih vod nad stanovanjskim objektom Povirk, s tem v zvezi pa tudi
preprečitve večje materialne škode na samem stanovanjskem objektu
- izvedli smo obložitev Potočnice s kamnito zložbo v dolžini 25m zaradi nevarnosti poplav ob
neurjih
- zgradili smo temelj avtobusne postaje
- v celem letu pa se je na vseh makadamskih cestah v KS vršilo posipanje in vzdrževanje
- v zimskem času smo plužili in posipali vse ceste v KS
- pri objektu Kuder smo sanirali manjši plaz, ki je ogrožal porušenje dela objekta
- organizirali prvomajsko kresovanje in družabno srečanje s krajani
- organizirano je bilo srečanje starejših krajanov, RK in obiski zlatoporočencev
- popravilo in servis stroja za pluženje in posipanje cest
Kotredež, 3.2.2015

Predsednik KS
Jožef Kajbič

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k
obema računovodskima izkazoma.

BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do
virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2014.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sredstva
A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Vsa osnovna sredstva KS Kotredež so amortizirana.
B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v
bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter
druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 617 EUR sredstev na
rednem podračunu vodenem pri UJP.
Kratkoročne terjatve do kupcev; krajevna skupnost na dan 31.12.2014 ne izkazuje
kratkoročnih terjatev do kupcev.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do
proračunskih uporabnikov občin ali države. KS ne izkazuje terjatev do Zakladniškega
podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu).
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Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili
poravnani do 31.12.2014. Neplačani odhodki na dan 31.12.2014 znašajo 1.167 EUR.
Obveznosti

do virov

sredstev

D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12. 2014
1.167 EUR obveznosti do dobaviteljev. Vse obveznosti so nezapadle.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti,
ki jih ima KS na dan 31.12.2014 do občinskega proračuna, in sicer v višini 419 EUR.
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2014
znaša 198 EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost
realizirala v letu 2014 v obdobju 01.01.2014 do 31.12.2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 11.926 EUR vseh prihodkov.
Izvirnih prihodkov KS v letu 2014 ni imela, vse prihodke je prejela iz občinskega proračuna.
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 12.800 EUR vseh odhodkov, in sicer 1.299 EUR za
pisarniški in splošni material in storitve, 1.128 EUR za posebni material in storitve, 1.350 za
elektriko, vodo, komunalne storitve in komunikacijo, 220 EUR za prevozne stroške in storitve,
8.802 EUR za tekoče vzdrževanje in 1 EUR za druge operativne odhodke.
Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2014 iz občinskega proračuna 10.887 EUR
prihodkov (razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 1.458
EUR) in ne 11.926 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da
krajevna skupnost v letu 2014 ni porabila vseh iz občinskega proračuna prejetih sredstev
(10.887 + 1.458 – 11.926 = 419 EUR) in bi morala neporabljeni del teh sredstev v višini 419
EUR ob zaključku poslovnega leta 2014 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju
neporabljenih sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 419 EUR, na
dan 31.12.2014, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni
strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2015 pa
bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti
do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih
poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta,
ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.
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Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje
odhodkov v letu 2014
v EUR
Razpoložljiva
Porabljena
Ostanek
vir
sredstva
Sredstva
Sredstev
2014
2014
31.12.2014
1. sredstva iz
občinskega
proračuna
2. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz občinskega
proračuna
3. sredstva iz naslova
izvirnih prihodkov
4. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz naslova izvirnih
prihodkov

SKUPAJ:

10.887

10.887

0

1.458

1.039

419

0

0

0

1.072

874

198

13.417

12.800

617

Krajevna skupnost je imela v letu 2014 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz
občinskega proračuna (10.887 EUR) še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih
(1.458 EUR iz občinskega proračuna in 1.072 EUR iz izvirnih prihodkov); skupno je torej
razpolagala z 13.417 EUR sredstev. Krajevna skupnost je v letu 2014 porabila 12.800 EUR
sredstev, neporabljenih pa je ostalo 617 EUR sredstev.
III/2. Presežek odhodkov nad prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala za 874 EUR več odhodkov kot prihodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja
v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek odhodkov nad prihodki v višini
874 EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravila:
Irena Kralj
Zagorje ob Savi, 18. 02. 2015
Predsednik KS
Jožef Kajbič
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5013 KS ŠENTLAMBERT
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
Krajevna skupnost Šentlambert je v letu 2014 iz občinskega proračuna za leto 2014 prejela
27.433,00 €. Od tega je bilo za funkcionalne stroške predvidenih 1.985,00 €, za vzdrževanje
javnih poti 23.198,00 € in za prireditve 2.250,00 €.
Za zimsko službo je tako kot v preteklih letih skrbel Lanser d.o.o., medtem ko si je letno
vzdrževanje krajevnih cest delil s Tomažem Ocepkom s.p. iz Jablane. V sklopu letnega
vzdrževanja se je gramoziralo in utrdilo odseke krajevnih cest, poškodovane zaradi pluženja,
vremenskih vplivov in spravila lesa, ter očistilo obcestne pasove in prepuste. Hkrati se je na
kritičnih mestih nasulo in utrdilo bankine.
Zadnjo soboto v marcu smo organizirali prireditev ob dnevu žensk in materinskem dnevu
"Mama je ena sama". Finančna sredstva smo uporabili za pogostitev nastopajočih, pijačo za
udeležence ter nakup vrtnic, ki smo jih izročili vsem predstavnicam ženskega spola. Prvo
soboto v aprilu smo izvedli tradicionalno čistilno akcijo, kjer smo za vse udeležence priskrbeli
malico, medtem ko smo teden dni kasneje v sodelovanju s Komunalo Zagorje organizirali
zbiranje kosovnih odpadkov.
Drugo soboto v juniju smo v okviru krajevnega praznika ob sodelovanju športnega društva
organizirali vaški turnir v malem nogometu "Dobre vile". Na dan praznika (16. junija) smo položili
cvetje in prižgali svečo pod spominsko ploščo na domačiji Vrtačnik v Šentlambertu. Na
predvečer dneva državnosti in enotnosti pa smo izpeljali 11. Pohod po poteh KS, ki se je
zaključil s pogostitvijo udeležencev in kresovanjem v Zavšeniku. Zadnjo soboto v novembru je
bila na vrsti ustaljena prireditev "Veseli večer na vasi", medtem ko se je leto zaključilo s
srečanjem članic in članov sveta KS s predsedniki društev, ki delujejo na območju naše KS, in
drugimi osebami, ki pomembno vplivajo na utrip KS. Omeniti velja še prednovoletno
obdarovanje krajanov, ki so bodisi nepokretni bodisi oskrbovanci DSO Polde Eberl – Jamski na
Izlakah bodisi starejši od 90 let.
Sredstva na proračunski postavki 13130 – funkcionalni stroški – so bila namenjena izdajanju
Krajevnega lista, nabavi pisarniškega materiala ter izvedbi zgoraj omenjenega prednovoletnega
srečanja in obdarovanja krajanov. Glavni vir finančnih sredstev je občinski proračun,
malenkostni znesek dobimo še iz naslova obresti. Izvirnih prihodkov KS Šentlambert praktično
nima.
Šentlambert, 22.2.2015

Predsednik sveta KS
Boštjan Ocepek

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k
obema računovodskima izkazoma.
BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do
virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2014.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
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Sredstva
A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 nima prikazanih lastnih osnovnih sredstev.
B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v
bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter
druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 20.796 EUR sredstev
na rednem podračunu vodenem pri UJP.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do
proračunskih uporabnikov občin ali države. KS izkazuje terjatve do Zakladniškega podračuna
EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2014 v višini 1
EUR.
Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili
poravnani do 31.12.2014. Neplačani odhodki na dan 31.12.2014 znašajo 853 EUR.
Obveznosti

do virov

sredstev

D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12 2014
853 EUR obveznosti do dobaviteljev. Vse obveznosti so nezapadle.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti,
ki jih ima KS na dan 31.12.2014 do občine, in sicer v višini 18.003 EUR.
Neplačani prihodki; izkazujejo prihodke po stanju 31.12.2014 v višini 1 EUR, ki še niso bili
plačani v letu 2014.
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2014
znaša 2.793 EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost
realizirala v letu 2014 v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 35.988 EUR vseh prihodkov in sicer:
• iz občinskega proračuna je krajevna skupnost prejela 35.976 EUR
• izvirnih prihodkov je realizirala v višini 12 EUR, in sicer vse iz naslova obresti
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 35.980 EUR vseh odhodkov, in sicer 5.560 EUR
izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve, 794 EUR za električno energijo in
komunalne storitve, 29.571 EUR za tekoče vzdrževanje, 51 EUR za poslovne najemnine in 4
EUR za druge operativne odhodke.
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Dejansko je krajevna skupnost prejela v letu 2014 iz občinskega proračuna 27.433 EUR
prihodkov (razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 26.547
EUR) in ne 35.976 EUR kot izkazuje Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz dejstva, da
krajevna skupnost v letu 2014 ni porabila vseh razpoložljivih proračunskih sredstev (27.433 +
26.547 - 35.976 = 18.004 EUR) in bi morala neporabljeni del teh sredstev v višini 18.004 EUR
ob zaključku poslovnega leta 2014 vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih
sredstev v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 18.004 EUR, na dan
31.12.2014, evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni
strani in zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2015 pa
bomo vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti
do občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih
poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta,
ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.
Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje
odhodkov v letu 2014
v EUR
Razpoložljiva
Porabljena
Ostanek
vir
sredstva
Sredstva
Sredstev
2014
2014
31.12.2014
1. sredstva iz
občinskega
27.433
27.433
0
proračuna
2. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz občinskega
26.547
8.543
18.004
proračuna
3. sredstva iz naslova
izvirnih prihodkov
4. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz naslova izvirnih
prihodkov

SKUPAJ:

12

4

8

2.784

0

2.784

56.776

35.980

20.796
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Krajevna skupnost je imela v letu 2014 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz
občinskega proračuna (27.433 EUR) in sredstva, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (12 EUR)
še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (26.547 EUR iz občinskega proračuna in
2.784 EUR iz izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 56.776 EUR sredstev. Krajevna
skupnost je v letu 2014 porabila 35.980 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 20.796 EUR
sredstev od tega 18.004 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz občinskega
proračuna in 2.784 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot lastne oziroma
izvirne prihodke.

III/1. Presežek prihodkov nad odhodki
V letu 2014 je KS imela 8 EUR več prihodkov kot odhodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja
v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 8 EUR
rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravila:
Irena Kralj
Zagorje, 22. 01. 2015

Predsednik sveta KS
Boštjan Ocepek
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5013 KS TIRNA
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014
Svet KS Tirna se je v letu 2014 sestal na šestih sejah. V vodstvu sveta je po lokalnih volitvah
prišlo do zamenjave dveh članic sveta in popolnitvi manjkajočega člana.
Aktivnosti:
- osrednja aktivnost je bila praznovanje 860 letnice naše KS. Izvedli smo naslednje prireditve:
Petek, 25. 7. 2014 ob 18.00 uri: veteranski nogometni turnir na igrišču ŠD Tirna.
Sobota, 26. 7. 2014 ob 11.00 uri: Sveta maša v počastitev 860 letnice Tirne v cerkvi Sv.
Primoža in Felicijana v Tirni. Mašo je daroval vojaški vikar dr. Jože Plut ob somaševanju
gospoda Maksa Kozjeka.
Sobota, 26. 7. 2014 od 12.00 do 12.45: pogostitev pred cerkvijo v organizaciji kmečkih žena
Tirne.
Sobota, 26. 7. 2014 ob 13.00: župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je predal v
uporabo asfaltirano cesto Selce Tirna.
Sobota, 26. 7. 2014 od 13.30 do 15.00: pogostitev gostov, ki so jo izvedli krajani Selc.
Sobota, 26. 7. 2014 od 15.30 do 16.00: kulturni program na igrišču ŠD Tirna z nagovorom
župana Matjaža Švagana in predsednika KS Tirna.
Sobota, 26. 7. 2014 ob 16.00: veselica z ansamblom bratov Dobrovnik.
- za otroke naše KS smo organizirali obisk dedka mraza s skupino v izvedbi DPM Zagorje, naši
animatorki pa sta pripravili igrico za otroke. V zaključku prireditve so otroci prejeli darila,
- izvedeno je bilo srečanje žensk ob 8. marcu s kulturnim programom,
- ob 1. maju je bila organizirana postavitev mlaja in druženje za krajane,
- delegacija KS je ob novoletnih praznikih obiskala je najstarejšega krajana in krajanko,
- ustanovili smo medgeneracijsko skupino, ki jo vodit Boža in Janez Prestor,
- krajani so bili obveščeni o delu KS in dogodkih z glasilom Novice iz Tirne, ki so izšle trikrat,
- informiranje krajanov poteka tudi preko spletne strani naše KS,
- KS preko svojega predstavnika aktivno sodeluje v Društvu za razvoj podeželja
- vodstvo KS se je na skupnem sestanku z vodstvom PGD Tirna in športnim društvom
dogovorilo in uskladilo skupne aktivnosti v letu 2015.
ZIMSKA SLUŽBA:
V KS je zimsko službo in vzdrževanje javnih cest opravljalo podjetje LANSER d.o.o.. Z izvedbo
del in pluženjem smo zadovoljni, vsa opravila so bila opravljena v roku, prav tako so bili s strani
KS poravnani vsi računi.
Tirna, 23.1.2015

Predsednik sveta KS Tirna
Jože Čibej

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014
Pojasnila k računovodskim izkazom
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k
obema računovodskima izkazoma.
BILANCA STANJA
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazati resnično in pošteno stanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja izkazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do
virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, torej po stanju na dan 31.12.2014.
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
• Pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
• Pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
Sredstva
A). Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
V tej skupini so prikazana lastna osnovna sredstva krajevne skupnosti in sicer v višini 196 EUR.
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B). Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah; izkazujejo dobroimetja na računih v
bankah in drugih finančnih organizacijah, izločena denarna sredstva, depozitne račune ter
druga denarna sredstva. Krajevna skupnost na dan 31.12.2014 izkazuje 1.805 EUR sredstev
na rednem podračunu vodenem pri UJP.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo terjatve do
proračunskih uporabnikov občin ali države. KS ne izkazuje terjatev do Zakladniškega
podračuna EZR Občine Zagorje ob Savi (obresti za sredstva na podračunu) na dan 31.12.2014.
Neplačani odhodki; so na osnovi računov ali obračunov izkazane obveznosti za nabavljeno
blago ali opravljeno storitev do 31.12.2014 in zaradi predpisanih plačilnih rokov niso bili
poravnani do 31.12.2014. Neplačani odhodki na dan 31.12.2014 znašajo 1.275 EUR.
Obveznosti do virov sredstev
D). Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev; krajevna skupnost evidentira na dan 31.12.2014
1.275 EUR obveznosti do dobaviteljev. Vse navedene obveznosti so nezapadle.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta; izkazujejo obveznosti,
ki jih ima KS na dan 31.12.2014 do občinskega proračuna, in sicer v višini 1.804 EUR.
E). Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Splošni sklad; izkazuje znesek lastnih virov sredstev, njegova vrednost na dan 31.12.2014
znaša 197 EUR.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje vse prihodke in odhodke, ki jih je krajevna skupnost
realizirala v letu 2014 v obdobju od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov so:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
• Izkaz računa financiranja.
I. Skupaj prihodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 10.209 EUR vseh prihodkov in sicer:
• iz občinskega proračuna je krajevna skupnost prejela 10.208 EUR
• izvirnih prihodkov je realizirala 1 EUR, in sicer iz naslova obresti
II. Skupaj odhodki
Krajevna skupnost je v letu 2014 realizirala 12.784 EUR vseh odhodkov, in sicer 2.106 EUR
izdatkov za pisarniški in splošni material in storitve, 10.586 EUR za tekoče vzdrževanje, 51 EUR
za poslovne najemnine in zakupnine ter 41 EUR za druge operativne odhodke.
Dejansko je Krajevna skupnost Tirna prejela v letu 2014 iz občinskega proračuna 8.080 EUR
prihodkov (razpolagala je tudi z ostankom proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 3.932
EUR) in ne 10.208 EUR kot kaže Izkaz prihodkov in odhodkov. Razlika izhaja iz naslednjega:
KS je imela v letu 2014 med prihodki iz občinskega proračuna knjižen ostanek neporabljenih
proračunskih sredstev iz leta 2013 v višini 3.932 EUR in sredstva, ki jih je prejela iz občinskega
proračuna v letu 2014 v višini 8.080 EUR. Ker KS v letu 2014 ni porabila vseh razpoložljivih
proračunskih sredstev (3.932 + 8.080 – 10.208 = 1.804 EUR), bi morala neporabljen del teh
sredstev v višini 1.804 EUR vrniti v občinski proračun. V izogib vračanju neporabljenih sredstev
v občinski proračun, smo presežek teh sredstev, v višini 1.804 EUR, na dan 31.12.2014,
evidentirali kot obveznost krajevne skupnosti do občinskega proračuna na eni strani in
zmanjšanje prihodkov krajevne skupnosti na drugi strani. V proračunskem letu 2015 pa bomo
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vzpostavili prvotno stanje in sicer bomo za ta znesek zaprli obveznost krajevne skupnosti do
občinskega proračuna in povečali prihodke krajevne skupnosti. Ta znesek se v mesečnih
poročilih ne bo izkazoval kot prihodek tekočega leta, ampak se upošteva samo ob koncu leta,
ko ugotavljamo rezultat porabe proračunskih sredstev.
Tabela: Sredstva oziroma viri, ki jih je imela krajevna skupnost na razpolago za financiranje
odhodkov v letu 2014
v EUR
Razpoložljiva
Porabljena
Ostanek
vir
sredstva
Sredstva
Sredstev
2014
2014
31.12.2014
1. sredstva iz
občinskega
8.080
8.080
0
proračuna
2. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz občinskega
3.932
2.128
1.804
proračuna
3. sredstva iz naslova
izvirnih prihodkov
1
1
0
4. neporabljena
sredstva preteklih let –
iz naslova izvirnih
prihodkov

SKUPAJ:

2.575

2.574

1

14.588

12.783

1.805

Krajevna skupnost je imela v letu 2014 na razpolago poleg sredstev, ki jih je prejela iz
občinskega proračuna (8.080 EUR) in sredstva, ki jih je realizirala z izvirnimi prihodki (1 EUR)
še sredstva, ki so ostala neporabljena v preteklih letih (3.932 EUR iz občinskega proračuna in
2.575 EUR iz izvirnih prihodkov); skupno je torej razpolagala z 14.588 EUR sredstev. Krajevna
skupnost je v letu 2014 porabila 12.783 EUR sredstev, neporabljenih pa je ostalo 1.805 EUR
sredstev, od tega 1.804 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost dobila iz občinskega
proračuna in 1 EUR sredstev, ki jih je krajevna skupnost realizirala sama kot lastne oziroma
izvirne prihodke.
III/1. Presežek odhodkov nad prihodki
V letu 2014 je KS imela 2.575 EUR več odhodkov kot prihodkov.
Glede na to, da:
• Izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
• Izkaz računa financiranja
v letu 2014 ne izkazujeta prometa, predstavlja presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.575
EUR rezultat poslovanja krajevne skupnosti v letu 2014.
Pripravila:
Irena Kralj
Zagorje, 11. 02. 2015

Predsednik sveta KS Tirna
Jože Čibej
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