5. Finančni načrti krajevnih skupnosti
5001 KS Čemšenik
Finančni načrt 2017
SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

-

DELOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI (elektrika, telefon, materialni stroški)

-

VZDRŽEVANJE, GRAMOZIRANJE IN UTRJEVANJE MAKADAMSKIH CEST

-

ZIMSKA SLUŽBA NA KRAJEVNIH CESTAH (pluženje, posipanje)

-

STROŠKI TAJNICE – plača 4 ure

-

PRIREDITEV »VEČER NA VASI«, SREČANJE ZA STAREJŠE KRAJANE, V
DECEMBRU PREDSTAVA ZA OTROKE V PROSVETNEM DOMU

IZVIRNI PRIHODKI

-

VZDRŽEVANJE IN OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE

-

VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA

-

ODVOZ ODPADKOV IZ POKOPALIŠČA

-

UREJANJE VODOVODNIH SISTEMOV V KS

Čemšenik, oktober/2016
Predsednica sveta KS
Ana REŽUN

5002 KS Izlake
Finančni načrt 2017
13121 – KS Izlake – prireditve v KS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za
organiziranje in izpeljavo prireditev v KS. Sredstva za: pisarniški ter splošni material, glasba,
poštnina in druge operativne odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
Statut Občine Zagorje ob Savi
Cilj: Zagotavljanje dobrih pogojev dela za organiziranje prireditev v KS.

13323 – KS Izlake – poraba izvirnih prihodkov - prireditve v KS
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS ustvari z prodajo oglasov v krajevnem časopisu. Z njimi
pokriva stroške tiskanja, pisarniškega materiala, reprezentance, telefona, poštnine in druge
operativne odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
Statut Občine Zagorje ob Savi
Cilj: Zagotavljanje dobrih pogojev dela za izdajo krajevnega časopisa in zagotavljanje dobrih
pogojev dela pri nastajanju tega.
13329 – KS Izlake – poraba izvirnih prihodkov – vzdrževanje poslovne stavbe
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi iz naslova zaračunavanja najemnin in uporabnin
najemnikom, v stavbi, ki je last KS. Ustvarjeni prihodki krijejo, menjavo strešne kritine, stroške
vzdrževanja stavbe, čiščenja, elektrike, ogrevanja in druge operativne odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
Statut Občine Zagorje ob Savi
Cilj: Zagotavljanje dobrih pogojev dela najemnikom in s čimer prihodek od najemnin namenimo
za vzdrževanje stavbe in opreme.
13120 – KS Izlake – funkcionalni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za delovanje
KS v okviru programa administrativne službe in sicer sredstva za: pisarniški ter splošni material,
obratovalne stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje) in druge operativne
odhodke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
Statut Občine Zagorje ob Savi
Cilj: Zagotavljanje dobrih pogojev dela za nemoteno delovanje KS.
13322 – KS Izlake – poraba izvirnih prihodkov - funkcionalni stroški
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Del izvirnih prihodkov bo KS porabila za financiranje funkcionalnih stroškov (čistila in čiščenje,..)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
Statut Občine Zagorje ob Savi

Cilj: Solidno vzdrževanje parkirišč, otroških in športnih igrišč, zgradb in ostalih površin v lasti KS.
13324 – KS Izlake – stroški dela
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Te prihodke bo KS porabila za financiranje stroškov dela. Zajema sredstva, ki jih KS dobi direktno
iz občinskega proračuna, kjer so zagotovljena sredstva za pokrivanje te proračunske postavke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
Statut Občine Zagorje ob Savi
Cilj: Zagotovitev izplačila stroškov dela.
13320 – KS Izlake – vzdrževanje javnih poti
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema vsa sredstva, ki jih KS dobi neposredno iz občinskega proračuna za solidno
vzdrževanje (čiščenje snega, posipanje cest, urejevanje odtočnih kanalov, jaškov,..)
makadamskih in asfaltiranih lokalnih poti ter javnih površin (otroška igrišča, športno igrišče,
travniki, asfaltirana in makadamska parkirišča, pločniki,…)
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob
Savi
Statut Občine Zagorje ob Savi
Cilj: Solidno vzdrževanje lokalih poti, pločnikov in ostalih površin v lasti KS.
13328 – KS Izlake – poraba izvirnih prihodkov – vzdrževanje infrastrukture
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Te izvirne prihodke bo KS porabila za financiranje storitev in materiala. Prihodek se ustvarja z
izdajo računov za storitve in material v okviru opravljanja komunalne dejavnosti.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Navezave ni.
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje
preko NRP
Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
Statut Občine Zagorje ob Savi
Cilj: Solidno vzdrževanje lokalih poti, pločnikov in ostalih površin v lasti KS.
Izlake, 30.11.2016
PREDSEDNIK SVETA KS

Franc Ravnikar

5003 KS Mlinše Kolovrat
Finančni načrt 2017
Iz celotno področje iz postavke prireditve,
izdaja krajevnega časopisa,
redno vzdrževanje krajevnih cest ter precejšnji del nujnih investicij (plazovi),
odprava posledic po neurjih,
zamenjava luči v Žvaruljah – investicija občine,
dodatna razsvetlitev ob državni cesti na Mlinšah in merilec hitrosti – investicija občine,
redno vzdrževanje občinskih cest - občina,
ureditev odvodnjavanja ter delno asfaltiranje na področju občinske ceste Prevalja –
Kolovrat – občina.
ureditev odvodnjavanja v Žvaruljah je v izvajanju.
Vse ostale aktivnosti so bile nerealizirane, na kar KS nima vpliva, saj je šlo predvsem za sredstva
iz občinskega oz. državnega proračuna.
V letu 2017 bi bilo potrebno izvesti sledeče aktivnosti.
 Asfaltiranje občinskih cest
Utrditev in asfaltiranje odseka na občinski cesti Kandrše – Peške Kandrše (300 m), da se
že pričeti projekt zaključi, Borje pri Mlinšah.
Popravilo asfalta na dveh krajših odsekih cca 100 m na občinski cesti Mlinše-Žvarulje
(posledice neurij in poseda).
Nadaljevati aktivnosti in vzpostavitev načrta za asfaltiranje ostalih občinskih cest na
področju Kolovrata in Žvarulj.
 Ureditev ostalih javnih površin
Ureditev pločnika v Kandršah ter ureditev centra, križišča Kandrš (asfaltiranje).
Postavitev pokritega avtobusnega postajališča v Kandršah.
Protiprašna ureditev občinske ceste Tesno.
Ureditev odvodnjavanja na občinski cesti Medija-Žvarulje.
Opomba: Predlagamo, da se investicija asfaltiranje ceste Kandrše-Peške Kandrše ter ureditev
centra, križišča Kandrš umesti v proračun za leto 2017. Predračun za protiprašno ureditev je že
pridobljen v letu 2015 in poslan na Občino Zagorje ob Savi. Znesek je v višini 7.000 eur.
 Organizacija in izvedba zimske službe
Zimska služba bo organizirana na podlagi pogodb z izvajalci.
 Vzdrževanje krajevnih cest
- redno vzdrževanje,
- gramoziranje,
- sanacija manjših plazenj ob krajevnih cestah.
 Asfaltiranje krajevne ceste
Sofinanciranje asfaltiranja ene izmed krajevnih cest.


Cestne označbe in prometna signalizacija

Označbe avtobusnih postajališč na občinski cesti: Briše-Medija-Kolovrat (načrt je že bil
vzpostavljen, a še vedno ne realiziran s strani občinskih služb).
 Javna razsvetljava
Predlagamo pripravo projektov javne razsvetljave na področju križišča:
-

Vidrga,
Razpotje.

 Pokrito avtobusno postajališče v Kandršah, saj otroci čakajo na izpostavljenem mestu ob
slabem vremenu.
 Ureditev ekoloških otokov v Vidrgi in na Razpotju.
Opomba: Na te potrebne investicije ponovno opozarjamo ter predlagamo, da se umestijo v NRP
za prihodnja leta.
 Nadaljevanje projekta Prehod za pešce na Mlinšah
Realizacija projekta Prehod za pešce na Mlinšah.
Opomba: Predlagamo, da se pospešijo aktivnosti glede prehoda, saj šolarji in ostali krajani
prečkajo državno cesto, kar pomeni še večjo nevarnost vseh udeležencev v prometu.
Predlagamo, da se izvede nakup potrebnih zemljišč še v letu 2016
ter projekt izvede v letu 2017, saj bo časovno zapadel, zato bo potrebno ponovno pridobiti
vsa soglasja.
 Spodbujanje ureditev brežin potokov Medije in Kandrščice
Občini predlagamo, da spodbudi državne službe, da čim prej odstranijo posledice po neurjih, saj
je kamenje še vedno navoženo na kmetijska zemljišča, kar povzroča škodo posameznikom.
 Sanacija plazenj na področju KS Mlinše-Kolovrat
Nesaniran je ostal plaz na Mlinšah – nad Krznarjevimi … Neurje je v letu 2016 prizadelo področje
Mlinš, med drugim je prišlo do plazenja nad krajevno cesto Zg. Mlinše. Predlagamo, da občina
pristopi k investiciji, ter nadaljnje plazenje prepreči, saj ogroža najmanj dva objekta.
Večji plaz Mlinše je že evidentiran, kar ogroža več stanovanjskih hiš, zato je potrebno na tem
področju pričeti vsaj z ureditvijo odvodnjavanja.

-

Vodovodi v KS Mlinše-Kolovrat
Sodelovali bomo pri nadaljevanju aktivnosti za pripravo dokumentacije vodovodov.
Spodbujali bomo obnovitve posameznih vodovodov v KS.

Opomba: Nujno je potrebno pospešiti aktivnosti na področju posodobitve vodovoda
Mlinše, saj je poraba v poletnih mesecih velika. Na tem področju so odjemalci tudi šola,
zobozdravstvena ordinacija, gostišča, zato je odgovornost toliko večja…

 Nabava oz. sofinanciranje obcestnih ogledal ter ostalih potrebnih cestnih označb na
nevarnih odsekih
Potrebno je umiriti hitrost prometa na odseku cestišča ob gostišču Vidrga, v centru Kandrš, centru
Mlinš (na občinski cesti Mlinše-Žvarulje in državni cesti) …


Izdaja biltena KS Mlinše-Kolovrat: december 2017



Postavitev nove spletne strani KS Mlinše-Kolovrat


-

Organizacija oz. soorganizacija prireditev in aktivnosti v KS Mlinše-Kolovrat:
prireditev ob kulturnem prazniku,
soorganizacija predavanja o zdravju,
prireditve ob krajevnem prazniku KS Mlinše-Kolovrat,
komemoracija,
srečanje starejših krajanov,
novoletne prireditve,
očiščevalna akcija,
ostale nenačrtovane prireditve oz. soorganizacija le-teh z ostalimi društvi in organizacijami.
PLANIRANI PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

 FUNKCIONALNI STROŠKI
1.985,00 €
Funkcionalne stroške bomo porabili za namene kritja stroškov: pisarniškega materiala, elektrike,
telefona, kurjave, fotokopiranja, poštnine ... KS ima tudi svojo spletno stran, ki pa jo namerava v
letu 2017 posodobiti, zato tudi dodatni stroški. Načrtovana je bila že v letu 2016, a zaradi velikih
stroškov na ostalih postavkah do realizacije ni prišlo. Stroške najema na strežniku načrtujemo iz
postavke funkcionalnih sredstev.
 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
30. 722, 00 €
S sredstvi, pridobljenimi za vzdrževanje javnih poti, bomo krili stroške vzdrževanja (gramoziranja,
ureditev odvodnjavanja) krajevnih cest, zimske službe ... Sanirali bomo krajevne ceste ter eno
izmed njih tudi pripravili za asfaltiranje. S sredstvi za vzdrževanje javnih poti bomo krili plačilo
pogodbenih del, sklenjenih za vzdrževanje zimske službe. Prav tako bomo pokrili tudi stroške
tajniških opravil za delovanje osnovnih nalog sveta KS.
 PRIREDITVE: KS MLINŠE-KOLOVRAT
2.250, 00 €
S sredstvi pridobljenimi za prireditve se bodo sofinancirale prireditve in aktivnosti, ki se načrtujejo
v organizaciji ter soorganizaciji KS Mlinše-Kolovrat ter ostalih društev v KS.
Prireditve:
- praznovanje krajevnega praznika KS Mlinše-Kolovrat (maj),
- srečanje starejših krajanov (november),
- soorganizacija predavanja o zdravju (januar),
- novoletne prireditve za najmlajše (december),
- komemoracija (28. oktober),
- očiščevalna akcija (april),
- kulturni praznik (februar),
- maškarada za najmlajše …
V mesecu decembru bomo izdali bilten, ki ga bodo prejela vsa gospodinjstva.

PLAN IZVIRNIH PRIHODK0V V LETO 2017________________________ 1.450, 00 €
 KS Mlinše-Kolovrat načrtuje prihodke, ki jih bomo pridobili kot donacije za organizacijo
novoletne prireditve za najmlajše krajane naše KS Mlinše-Kolovrat.
 Načrtujemo tudi prihodke, ki bodo ustvarjeni na sistemu vodovoda Mlinše.
 Načrtuje se nekaj prihodkov od obresti.
NAČRTOVANA PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV V LETU 2017
 Prihodke, ki jih bo KS pridobila kot izvirne prihodke z dotacijami in obrestmi, bomo porabili
za novoletno prireditev oz. prireditve za najmlajše.
 Prihodke, pridobljene na področju vodovoda, bomo namenili za plačilo pregleda ustreznosti
kvalitete vode na vodovodnem omrežju Mlinše.
Mlinše, 24.11.2016
Predsednica sveta KS Mlinše-Kolovrat:
Marija Ribič

5004 KS Kisovec Loke
Finančni načrt 2017
Za izvajanja nalog Krajevne skupnosti Kisovec – Loke za leto 2017 s področja delovanja občinskih
javnih služb in prometa, urejanja prostora in varstva okolja, delovanja družbenih dejavnosti,
gospodarstva in kmetijstva, izvajanja nalog s področja zaščite in reševanja ter organiziranja
vzdrževanja javnih poti in javnih površin v KS Kisovec - Loke so v finančnem načrtu planirani
prihodki, ki jih bo KS prejela iz proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2017za funkcionalne
stroške KS in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter sredstva za izvedbo prireditev KS in
lastna sredstva KS.
Na osnovi planiranih funkcionalnih stroškov bodo planirana sredstva za redno vzdrževanje
komunalne infrastrukture zadoščala le v primeru, da bo v sezoni
2016 -2017 mila zima, s tem, da so sredstva za redno letno vzdrževanje krajevnih cest planirana
samo za najnujnejše vzdrževanje. KS Kisovec – Loke namreč običajno več kot 80 odstotkov
sredstev za redno vzdrževanje komunalne infrastrukture namenja za zimsko vzdrževanje
krajevnih cest.
Lastna sredstva KS planira iz naslova najemnin poslovnih prostorov in prihodkov od prodaje (
oglaševanj v glasilu KS, ki ga enkrat letno izdaja KS ). Celotna lastna sredstva predstavljajo
približno 10 odstotkov vseh prihodkov.
.
Prihodki, ki so v finančnem načrtu planirani za funkcionalne stroške , so pri odhodkih planirani za
pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, založništvo in tiskarske storitve, izdajo
glasila, drugi splošni material in storitve, drugi posebni material in storitve, elektriko, ogrevanje (
porabo plina ), komunalne storitve, telefon in internet, poštnino in kurirske storitve, zavarovanje
prostorov, tekoče vzdrževanje računalniške opreme, provizijo UJP in NLB in plačilo denarnih
nagrad .

Odhodki za splošni material in storitve so planirani za nabavo poštnih znamk, voščilnic, cvetličnih
aranžmajev in pokalov, odhodki za drugi posebni material pa so planirani za vzdrževanje dvigala
in pregled gasilnih naprav in dimnikarske storitve. Odhodke za elektriko in porabo plina pa plačuje
KS 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
Mileta Klopčiča Enota Kisovec.
Prihodki, ki so v finančnem načrtu planirani iz občinskega proračuna za redno vzdrževanje
komunalne infrastrukture so pri odhodkih planirani samo za tekoče letno in zimsko vzdrževanje
krajevnih cest.
Prihodki za prireditve so v finančnem načrtu planirani za izvedbo praznika KS, izvedbo kresovanja
in letnega srečanja starejših občanov KS.
Lastni prihodki iz prodaje so pri odhodkih planirani za izdajo glasila KS, prihodki iz najemnin pa
za vzdrževanje poslovnih prostorov.
Kisovec,3..11.2016
Predsednik sveta KS
Marjan Kovač

5005 KS Podkum
Finančni načrt 2017

5006 KS Šentgotard
Finančni načrt 2017
V prilogi Vam pošiljamo finančni načrt za leto 2017, iz katerega je razvidno načrtovanje in poraba
sredstev občinskega proračuna ter izvirnih prihodkov KS.
Sredstva občinskega proračuna namenjena za redno vzdrževanje krajevnih cest in poti bomo
porabili za razvoz gramoza na predele poti, kjer bo to potrebno, del sredstev pa bomo namenili
za ureditev in čiščenje obcestnih jarkov, brežin ter pluženje snega.
Krajevna skupnost bo v letu 2017 s sredstvi, ki jih bo dobila iz občinskega proračuna kupila nov
prenosni računalnik.
Stroške pisarniškega materiala, elektrike, bančnih storitev bomo poravnali s sredstvi občinskega
proračuna, ki so namenjena za funkcionalno delovanje KS.
Za kulturne prireditve, proslave, srečanja in delovne akcije na območju krajevne skupnosti pa
bomo porabili sredstva, ki so namenjena za prireditve.
Prihodek najemnine grobov je namenjen za pokrivanje stroškov vzdrževanja pokopališča z
mrliško vežico (zavarovanje objekta, odvoz smeti, čiščenje in urejanje pokopališča z okolico).
Šentgotard, 29.11.2016
Predsednik sveta KS
Simon Gaberšek

5008 KS Jože Marn
Finančni načrt 2017
V KS JOŽE MARN bodo v letu 2017 zasledovani naslednji cilji:
1. Informiranje krajanov.
2. Aktiviranje in vzdrževanje spletne strani KS Jože Marn.
3. Obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
4. Praznovanje krajevnega praznika in ohranjanja rudarske tradicije v občini Zagorje ob
Savi.prireditev »Perkmandelc vabi v svojo deželo« skupaj s krajevnimi skupnostmi in
Turističnim društvom Ruardi ,
5. Sodelovanje pri srečanju starejših občanov skupaj z OO RK Zagorje ob Savi.
6. Sodelovaje pri aktivnostih društev.
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje NU:
Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih
cestah, Statut Občine Zagorje ob Savi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih
za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ,…
2. NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2017
Načrtovani prihodki za leto 2017 so:
Sredstva iz občinskega proračuna-za funkc.stroške:
Prireditve v KS:
Poraba sredstev- telekom. vlaganja
Skupaj načrtovani prihodki:

2.976,00 €
2.250,00 €
1.746,78 €
6.972,78 €

3. NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPOSTI V LETU 2017
3.1. 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov
Proračunska postavka: 13081- KS Jože Marn–prireditve v KS: 2.250,00 €.
Skupaj načrtovani odhodki:

2.250,00 €

Načrtovana sredstva za izvedbo prireditev v KS Jože Marn bodo porabljena namensko, to je za
ohranjanje rudarske dediščine, omogočanje rekreacije krajanom, druženje in pomoč starejšim
krajanom in otrokom.
3.2. 06029001 Delovanje ožjih delov občin
Proračunska postavka: 13080 – KS Jože Marn - funkcionalni stroški: 2.976,00 €
Planirani stroški vključujejo: pokrivanje materialnih stroškov, stroškov plačilnega prometa in
drugih materialnih stroškov, ki se pojavijo med letom.
3.4. Proračunska postavka – 13283 – KS Jože Marn-poraba sredstev telekom.vlaganja
Načrtovana sredstva iz naslova telekomunikacijskih vlaganj so v višini 1.746,78 €.
Poraba teh sredstev je namenska na podlagi sklepov sveta KS Jože Marn..
ZAKLJUČEK:

Predstavniki Občine Zagorje ob Savi in predstavniki krajevnih skupnosti so se na sestanku dne,
21.11.2016 dogovorili, da bo občina pri pripravi 2. predloga proračuna za leto 2017 upoštevala
nov odlok z novimi merili o financiranju krajevnih skupnosti.
Nov odlok predvideva, da se sredstva iz variabilnega dela proračuna – tekoče vzdrževanje
komunalne in druge infrastrukture za Krajevno skupnost Jože Marn od 1.1.2017 dalje ukinejo in
porazdelijo, glede na predpisana merila, drugim krajevnim skupnostim, ki so do njih upravičeni.
Zagorje ob Savi, 26.11.2016
Predsednik sveta KS:
Franc Pograjc

5009 Franc Farčnik
Finančni načrt 2017
KS Franc Farčnik bodo v letu 2017 zasledovani naslednji cilji:
1. INFORMIRANJE KRAJANOV - OBVEŠČANJE S PISMENIMI OBVESTILI PO VSEH
GOSPODINJSTVIH V KRAJEVNI SKUPNOSTI.
7. AKTIVIRANJE IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS FRANC FARČNIK,
8. PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA.
2. PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE » OBISK BOŽIČKA V KRAJEVNI SKUPNOSTI«.
3. ORGANIZACIJA SREČANJA STAREJŠIH OBČANOV SKUPAJ Z OZ RDEČEGA KRIŽA
ZAGORJE OB SAVI, NUDENJE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM KRAJANOM,…
4. SODELOVANJE S KO RDEČEGA KRIŽA KS FRANC FARČNIK PRI RAZLIČNIH
AKTIVNOSTIH- OBDARITEV STAREJŠIH KRAJANOV.
5. ORGANIZACIJA REKREACIJE ZA KRAJANE.
6. UREDITEV POSLOVNE STAVBE IN OKOLICE Z LASTNIMI SREDSTVI IZ NASLOVA
NAJEMNINE.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje NU:
1.Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih
cestah, Statut Občine Zagorje ob Savi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in
postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih
skupnosti, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ,…
NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2017
Načrtovani prihodki za leto 2017 so:
Sredstva iz občinskega proračuna-za funkc.stroške:
Sredstva iz občinskega proračuna-prireditve v KS:
Izvirni prihodki:
Skupaj načrtovani prihodki:

2.976,00 €
2.250,00 €
2.000,00 €
7.226,00 €

NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPOSTI V LETU 2017
04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov
Proračunska postavka: 13111- KS Franc Farčnik – prireditve v KS:
Skupaj načrtovani odhodki:

2.250,00 €.
2.250,00 €

06029001 Delovanje ožjih delov občin
Proračunska postavka: 13110 – KS Franc Farčnik - funkcionalni stroški: 2.976,00 €
Skupaj načrtovani odhodki:
2.976,00 €
Planirani stroški vključujejo: pokrivanje materialnih stroškov, stroškov plačilnega prometa,
administrativne naloge, pokrivanje stroškov poslovnih prostorov in drugi materialni stroški.
Če planirana sredstva ne bodo zadostovala, bomo ob morebitnem povečanju obveznosti opravili
prerazporeditev med posameznimi proračunskimi postavkami na odhodkovni strani.
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Proračunska postavka: 13313 – KS Franc Farčnik-poraba izvirnih prihodkovvzdrževanje poslovne stavbe
Skupaj načrtovani odhodki:
2.000,00 €
Načrtovana izvirna sredstva za vzdrževanje poslovne stavbe je proračunska postavka, ki
vključuje vsa sredstva, ki jih KS Franc Farčnik pridobi iz naslova najemnin. Sredstva bomo porabili
za nujno potrebne izboljšave poslovnih prostorov, prav tako pa je potrebno urediti tudi okolico
poslovne stavbe.
ZAKLJUČEK:
Predstavniki Občine Zagorje ob Savi in predstavniki krajevnih skupnosti so se na sestanku dne,
21.11.2016 dogovorili, da bo občina pri pripravi 2. predloga proračuna za leto 2017 upoštevala
nov odlok z novimi merili o financiranju krajevnih skupnosti.
Nov odlok predvideva, da se sredstva iz variabilnega dela proračuna – tekoče vzdrževanje
komunalne in druge infrastrukture za Krajevno skupnost Franc Farčnik od 1.1.2017 dalje ukinejo
in porazdelijo, glede na predpisana merila, drugim krajevnim skupnostim, ki so do njih upravičeni.
Zagorje ob Savi, 26.11.2016
Predsednik sveta KS:
Stanko Simončič

5010 KS Ravenska vas
Finančni načrt 2017
V KS Ravenska vas bomo v letu 2017 pridobljena sredstva iz občinskega proračuna porabili za:
• 13062 – prireditve v KS
Organizacija dedka mraza
Otroška delavnica
Srečanje starejših krajanov
Organizacija krajevnega praznika ob 1. maju
Urejanje spomenika NOB
• 13060 – funkcionalni stroški
Pisarniški material
Stacionarni telefon
Porabljena električna energija
Plačila bančnih stroškov
Čistila
• 1320 – vzdrževanje javnih poti
Plačila po podjemni pogodbi za pluženje in posipavanje krajevnih cest
Vzdrževanje in sanacija krajevnih cest
Ravenska vas, 8.10.2016

Predsednik sveta KS
Primož Jerman

5011 KS Rudnik Toplice
Finančni načrt 2017
CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2017
V KS Rudnik-Toplice bodo v letu 2017 zasledovani naslednji cilji:
1. Informiranje krajanov
2. Aktiviranje in vzdrževanje spletne strani KS Jože Marn.
3. Obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
4. Praznovanje krajevnega praznika in ohranjanja rudarske tradicije v občini Zagorje ob Savi
5. Prireditev »Perkmandelc vabi v svojo deželo« skupaj s krajevnimi skupnostmi in
Turističnim društvom Ruardi ,
6. Sodelovanje pri srečanju starejših občanov skupaj z OO RK Zagorje ob Savi,
7. Sodelovanje s KO Rdečega križa KS Rudnik Toplice pri različnih aktivnostih,
8. organizacija rekreacije za krajane.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje NU:
Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih
cestah, Statut Občine Zagorje ob Savi, Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih
za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ,…
NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2017
Načrtovani prihodki za leto 2017 so:
Sredstva iz občinskega proračuna-za funkc.stroške:
Prireditve v KS:
Skupaj načrtovani prihodki:

2.976,00 €
2.250,00 €
5.226,00 €

NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPOSTI V LETU 2017
04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov
Proračunska postavka: 13071- KS Rudnik Toplice–prireditve v KS: 2.250,00 €.
Skupaj načrtovani odhodki:

2.250,00 €

V sprejetem proračunu za leto 2017 je predvidenih 2.250 € sredstev, ki bodo porabljena izključno
za ta namen.
06029001 Delovanje ožjih delov občin
Proračunska postavka: 13070 – KS Rudnik Toplice - funkcionalni stroški: 2.976,00 €
Planirani stroški vključujejo: pokrivanje materialnih stroškov, stroškov poslovnega prostora,
stroškov sveta KS, administrativne storitve in drugih materialnih stroškov, ki se pojavijo med
letom.
Če planirana sredstva ne bodo zadostovala, bomo ob morebitnem povečanju obveznosti opravili
prerazporeditev med posameznimi proračunskimi postavkami na odhodkovni strani.
ZAKLJUČEK:

Predstavniki Občine Zagorje ob Savi in predstavniki krajevnih skupnosti so se na sestanku dne,
21.11.2016 dogovorili, da bo občina pri pripravi 2. predloga proračuna za leto 2017 upoštevala
nov odlok z novimi merili o financiranju krajevnih skupnosti.
Nov odlok predvideva, da se sredstva iz variabilnega dela proračuna – tekoče vzdrževanje
komunalne in druge infrastrukture za Krajevno skupnost Rudnik Toplice od 1.1.2017 dalje ukinejo
in porazdelijo, glede na predpisana merila, drugim krajevnim skupnostim, ki so do njih upravičeni.
Zagorje ob Savi, 26.11.2016

Predsednik sveta KS:
Željko Železnik

5012 KS Kotredež
Finančni načrt 2017

5013 KS Šentlambert
Finančni načrt 2017
Krajevna skupnost Šentlambert načrtuje, da bo v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2016
iz občinskega proračuna prejela 1.985,00 EUR za funkcionalne stroške, 23.684,00 EUR za redno
vzdrževanje komunalne infrastrukture in 2.950,00 EUR za izvedbo krajevnih prireditev, skupaj
torej 28.619,00 EUR.
Znesek bo namenjen za plačilo storitev UJP-ja v okviru proračunske postavke "13131 KS
Šentlambert – poraba izvirnih prihodkov – funkcionalni stroški" in analitičnega konta "402930
Plačila storitev organov, pooblaščenih za plačilni promet". Za sredstva, pridobljena iz občinskega
proračuna, v višini 28.619,00 EUR pa načrtujemo naslednjo porabo:
na proračunski postavki "13132 KS Šentlambert – prireditve v KS" nameravamo porabiti
2.950,00 EUR. Celotna poraba bo izvedena v okviru analitičnega konta "402099 Drugi splošni
material in storitve". Z načrtovanimi sredstvi bomo kupili pijačo za prireditve ob krajevnem
prazniku (vaški turnir v malem nogometu "Dobre vile" in pohod po poteh KS s kresovanjem) ter
praznovanje materinskega dne ("Mama je ena sama") in skorajšnjega vstopa v veseli december
("Veseli večer na vasi"). Poleg tega bomo plačali fotokopiranje in razpošiljanje vabil za omenjene
prireditve. Postavko smo malo povečali, saj imamo namen spodbuditi društva k turistični
dejavnosti, kar smo prakticirali v 2016 in se nam je izkazalo za odlično priložnost za razvoj
podeželja;
na proračunski postavki "13130 KS Šentlambert – funkcionalni stroški" nameravamo porabiti
1.985,00 EUR. 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja", "402009 Izdatki
za reprezentanco" ter "402099 Drugi splošni material in storitve". Z načrtovanimi sredstvi bomo
kupili pisarniški material (papir, črnilo za tiskalnik itd.), poravnali račune za urejanje in lektoriranje
Krajevnega lista ter kupili novoletna darila za nepokretne krajane in še kakšno priložnostno darilo;
na proračunski postavki "13330 KS Šentlambert – vzdrževanje javnih poti" načrtujemo
porabo sredstev v višini 23.684,00 EUR. Ves denar na postavki "13330 KS Šentlambert –
vzdrževanje javnih poti" bomo porabili v okviru analitičnega konta "402599 Drugi izdatki za tekoče
vzdrževanje in zavarovanje". Namenili ga bomo namreč za tekoče zimsko in letno vzdrževanje
krajevnih cest. Milejša kot bo zima, bolj kakovostno bomo lahko opravili letno vzdrževanje, in
obratno. Zgodilo se je že, da so bila dodeljena sredstva za vzdrževanje javnih poti v celoti
porabljena za poplačilo izvajalca zimske službe – takrat so nas reševala prihranjena sredstva iz
prejšnjih let.

Upam, da bomo lahko v letu 2017 izpeljali kakšen večji projekt, kot so na vidiku:
asfaltiranje ceste Vodice
asfaltiranje ceste Požarje
vodovod Mala peč ion Vodice
interes pa nam je tudi odprtje jam Šangovec.
Predsednik sveta KS
Boštjan Ocepek

5014 KS Tirna
Finančni načrt 2017
1. KS Tirna – funkcionalni stroški
pisarniški material in storitve 200€
drugi splošni material in storitve 100€
najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 100€
članarina v domačih neprofitnih organizacijah (LAS Zasavje) 50€
najemnina za prostore 543€
Skupno za funkcionalne stroške v KS Tirna: 993 €
2. KS Tirna – vzdrževanje javnih poti
vzdrževanje in pluženje cestišč KS Tirna 5952,00€
označba krajev in zaselkov v KS Tirna 150€
Skupno za vzdrževanje javnih poti v KS Tirna: 6102 €
3. KS Tirna – prireditve v KS:
V letu 2017 načrtujemo izvedbo naslednjih prireditev v sklopu naše KS:
- praznovanje dneva KS 500 €
- praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti 300€
- pohod na Zasavsko Sveto goro ob dnevu KS 300€
-prireditev za otroke z obiskom dedka mraza 300€
- prireditev ob dnevu žena 300€
- gledališka predstava 300€
-pomladna akcija čiščenja okolja 200€
- obisk najstarejše krajanke in kraja ob njunem rojstnem dnevu 50€
Skupno za prireditve v KS Tirna: 2250 €
Predsednik sveta KS
Jože Čibej

