Finančni načrti krajevnih skupnosti
5001 KS Čemšenik
Finančni načrt 2020
CILJI KRAJEVNE SKUPNOSTI:
-

vzdrževanje krajevnih cest
organizacija zimske službe
spodbujanje rešitev na področju prometne varnosti
spodbujanje rešitev za asfaltiranje krajevnih cest
spodbujanje k urejanju vodovodnih sistemov
organizacija, soorganizacija in sofinanciranje humanitarnih, kulturnih in športnih
aktivnosti ter prireditev
zagotoviti opravljanje osnovnih nalog sveta KS

SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

- FUNKCIONALNI STROŠKI: 1.400,00 €
Funkcionalne stroške bomo porabili za namene kritja stroškov: pisarniškega materiala,
elektrike, telefona, kurjave, poštnine…stroške najema na strežniku – spletna stran.
- VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI: 26.225,00 € + 6.500,00 € ost. pre. leta
S sredstvi, pridobljenimi za vzdrževanje javnih poti, bomo krili stroške nabave gramoza
različnih struktur, gramoziranja in strojnega utrjevanja makadamskih cest, obnovo jaškov ob
cestah, nameščanje prepustov za vodo, redno čiščenje odtokov in muld.
S sredstvi za vzdrževanje javnih poti bomo krili tudi plačilo pogodbenih del, sklenjenih za
vzdrževanje zimske službe (pluženje in posipanje).
- PRIREDITVE V KS: 2.250,00 €
S sredstvi pridobljenimi za prireditve se bodo sofinancirale prireditve in aktivnosti, ki se
načrtujejo v organizaciji ter soorganizaciji KS Čemšenik in ostalih društev v KS. Prireditve:
Večer na vasi, srečanje starejših krajanov, novoletne prireditve za najmlajše in obisk dedka
Mraza, oratorij…
- PLAČE: 7.800,00 €
Del sredstev bomo namenili za plačo tajnici – polovični delovni čas.
PLAN IZVIRNIH PRIHODKOV
KS Čemšenik načrtuje prihodke od najemnin za mrliško vežico, od najemnin grobov ter
prihodke pridobljene na področju vodovoda.
NAČRTOVANA PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV
Prihodke, ki jih bo KS pridobila od najemnin za grobove in od najemnin za mrliško vežico,
bomo porabili za vzdrževanje mrliške vežice (elektrika, potrošni material) in urejanje okolice,
vzdrževanje pokopališča, odvoz sveč in bioloških odpadkov s pokopališča…..
Prihodke, pridobljene na področju vodovoda, bomo porabili za plačilo pregleda ustreznosti
kvalitete pitne vode na vodovodnih sistemih v KS.

ZADEVA: UMESTITEV PROJEKTOV V PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2020
-

Dokončanje dostopnih stopnic in obnova vhodnih stopnic pri PŠ Čemšenik (varnost
otrok)
Fasada pri podružnični šoli Čemšenik – varčevanje z energijo in toploto,
Zamenjava radiatorjev, ki zaradi starosti ne delujejo optimalno
Asfaltiranje dvorišča pred šolo
Obnova asfaltnega cestišča Gamberk – Bregar (KS Čemšenik in KS Izlake)
Obnova Prosvetnega doma v Čemšeniku – edini večji prostor za obisk kulturnih
prireditev (zelo aktivna društva) in srečanje krajanov
Asfaltiranje ceste Lovski dom Čemšenik - Mejč
Sanacija plazu na Vrheh, ki ogroža stanovanjsko hišo Šmid – dolgoletna prizadevanja
KS
Nabava oz. sofinanciranje obcestnih ograj na nevarnih odsekih - NUJNO (v Ržišah
nad Virantom in ovinek pod mostom Bokal Čemšenik 32)

Čemšenik, oktober/2019
Predsednica sveta KS
Ana REŽUN

5002 KS Izlake
Finančni načrt 2020
Izlake,
PREDSEDNIK SVETA KS

5003 KS Mlinše Kolovrat
Finančni načrt 2020

Iz plana del KS Mlinše-Kolovrat je bilo v letu 2019 realizirano:
– celotno področje iz postavke prireditve (sredstva KS),
– izdaja krajevnega časopisa (sredstva KS),
– redno vzdrževanje krajevnih cest ter precejšnji del nujnih investicij (plazovi) (sredstva
KS),
– odprava posledic po neurjih (sredstva občine, države in KS),
– redno vzdrževanje občinskih cest – (sredstva občine),
– organizirana zimska služba (sredstva KS in občine),
- Realizacija projekta Prehod za pešce na Mlinšah.
- Asfaltiranje dela ceste Žaga Osredek skupaj s pomočjo krajanov navedenih zaselkov.
V letu 2019 smo bili deležni treh velikih nalivov, ki so nam odnesli praktično vse makadamske
ceste v naši KS, Kar nekaj cest smo sanirali sami, v veliko pomoč pa je so bili ukrepi občine
Zagorje, ki so prevzelo res velik del stroškov, ki so z odpravami posledic nastali. Kar trikrat
smo morali sanirati makadamske ceste, na dveh mestih je celo odneslo asfaltno cesto, ki je
trenutno ravno v postopku sanacije, Veliko težavo nam predstavljajo neurejeni vodotoki ter
neurejene in neočiščene struge potokov in pritokov.
..
PLANIRANI PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA v letu 2020

 FUNKCIONALNI STROŠKI

1.500,00 €

Funkcionalne stroške bomo porabili za namene kritja stroškov: pisarniškega materiala,
elektrike, telefona, kurjave, fotokopiranja, poštnine ... Stroške najema na strežniku načrtujemo
iz postavke funkcionalnih sredstev.
 VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI

31.207, 00 €

S sredstvi, pridobljenimi za vzdrževanje javnih poti, bomo krili stroške vzdrževanja
(gramoziranja, ureditev odvodnjavanja) krajevnih cest, zimske službe ... 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 financirale prireditve in aktivnosti, ki se načrtujejo
v organizaciji ter soorganizaciji KS Mlinše-Kolovrat oz. ostalih društev v KS.
Prireditve:
– kulturni praznik (februar),
– maškarada za najmlajše,
– očiščevalna akcija (april),
– praznovanje krajevnega praznika KS Mlinše-Kolovrat (maj),
– komemoracija (26. oktober),
– srečanje starejših krajanov (november),
– novoletne prireditve za najmlajše (december).
V mesecu decembru bomo izdali bilten, ki ga bodo prejela vsa gospodinjstva naše KS.
PLAN IZVIRNIH PRIHODK0V V LETO 2020________________________ 1.600, 00 €

–

KS Mlinše-Kolovrat načrtuje prihodke, ki jih bomo pridobili kot donacije za organizacijo
novoletne prireditve za najmlajše krajane naše KS Mlinše-Kolovrat.

PLAN IZVIRNIH PRIHODK0V V LETO 2020 - vodovod________
–

_ 2. 300, 00 €

Načrtujemo tudi prihodke, ki bodo ustvarjeni na sistemu vodovoda Mlinše.

NAČRTOVANA PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV V LETU 2020
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, plačilu stroškov elektrike ter
rednemu investicijskemu vzdrževanju.
Sredstva, ki so prenesena iz prejšnjih let, se prenesejo na enako postavko v leto 2019 in bodo
koriščena kot strogo namenska sredstva.
–

KRATKOROČNI CILJI – LETO 2020
 Asfaltiranje občinskih cest
– Asfaltiranje odseka na občinski cesti Žvarulje-Medija z ureditvijo odvodnjavanja, vsaj do
Vodlana in asfaltiranje z odvodnjavanjem klanca v dolžini vsaj 110m
– Asfaltiranje odseka na občinski cesti Medija-Borje pri Mlinšah, vsaj klanec.
– Nadaljevati aktivnosti in vzpostavitev načrta za asfaltiranje ostalih občinskih cest na
področju Kolovrata. Žvarulj in Mlinš. Na Mlinšah predvsem vsaj del ceste Mlinše-Zahrib,
KJER VSAKO NEURJE ODNESE NAVEDENI DEL CESTE IN TAKO POSTANE
NEPREVOZNA..
 Ureditev ostalih javnih površin
– Ureditev odvodnjavanja ob krajevni cesti Pšenk.
– Ureditev pločnika v Kandršah, razsvetljave ter ureditev centra, križišča Kandrš
(asfaltiranje).
– Postavitev pokritega avtobusnega postajališča v Kandršah.
– Popravilo že asfaltirane občinske ceste Prevalja na najbolj kritičnih odsekih.
– Ureditev parkirišč na Mlinšah ob zadružnem domu in šoli.
 Organizacija in izvedba zimske službe
 Vzdrževanje krajevnih cest
- redno investicijsko vzdrževanje:
- gramoziranje,
- sanacija plazenja ob krajevnih cestah.
 Sofinanciranje afaltiranje krajevne ceste
Sofinanciranje asfaltiranja ene izmed krajevnih cest.
Prva na prioritetni listi je cesta Medija-Kal.
 Spodbujanje ureditev brežin potokov Medije in Kandrščice in njunih pritokov
Občini predlagamo, da spodbudi državne inštitucije, da čim prej odstranijo posledice po
neurjih.
– Nujno potrebno je spodbuditi državne inštitucije, da se uredijo brežine potokov
Medija na področju Briše 1, 2, 3, kjer potok vedno poplavi bližnje hiše.
– Urediti je potrebno brežino potoka ob občinski cesti Briše-Zahrib pri domačiji
Razpotnik, saj potok spodjeda neasfaltirano cesto.

–

–

–
–
–

–

Poglobiti in sanirati je potrebno celotno strugo potoka Medije – center Medije, z
okolico, Razor ter ob ostalih domačijah vzdolž struge, saj le ta poplavlja
stanovanjske objekte, ogroža občinsko cesto ter uničuje kmetijske površine.
Resno je potrebno nadaljevati z ureditvami hudourniških voda, še predvsem na
področju Medija-Plavišnik, Strma Njiva, saj te vode redno odnašajo neasfaltirana
cestišča, kmetijska zemljišča … Le to pa povzroča velike stroške sanacij občini in
krajevni skupnosti.
Potrebno je urediti odvodnjavanje na področju Žvarulj v sklopu modernizacije
makadamske ceste v smeri Medije,
Nujno je potrebno urediti in poglobiti strugi potokov skozi naselje Mlinše, kakor tudi
razbremeniti tok vode za šolo v središču Mlinš.
Potrebno je povečati presek betonskih cevi za hišo na naslovu Mlinše 10 in naprej
od Vrbajsa, in tako ob večjih nalivih preprečiti zalivanje nižje ležečih prostorov in
razlivov voda čez regionalno cesto nasproti športnega igrišča na Mlinšah.
Nujno je potrebno urediti brežine potoka Kandrščica, še predvsem na delu dovoza
Prašnikar na Vidrgi, kjer je že pred dvema letoma odneslo most in dolvodno pri
starem Mlinu, kjer je letos spodkopalo most in vogal hiše in ki močno ogroža
stanovalca objekta, ki sta starejša in onemogla.

 Sanacija plazenj na področju KS Mlinše-Kolovrat
Večji plaz Mlinše je že evidentiran, kar ogroža več stanovanjskih hiš, zato je potrebno na tem
področju pričeti vsaj z ureditvijo odvodnjavanja. Načrtuje se tudi sanacija manjših plazov.
 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 … Prav tako je potrebno dokonćno urediti
vodovod v Peških Kandršah, za kar se je v letošnjem letu nakazala verjetno najboljša rešite
problema Pitno vodo je potrebno zagotoviti tudi za ostala področja: Dobrljevo, Lepiš, Kandrše
…
 Nabava oz. sofinanciranje 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 v Peških Kandršah.
Glede na novo asfaltno prevleko od Razpotja skozi naselje Mlinše, skoraj do Vidrge, je
omenjena cesta postala pravo dirkališče za nevestne voznike, zato načrtujemo postavitev
omarice za peremični radar.
 Izdaja biltena KS Mlinše - Kolovrat: december 2019
 Organizacija oz. soorganizacija prireditev in aktivnosti v KS Mlinše-Kolovrat
 Nadaljevanje postopka za izgradnjo mrliške vežice v Kolovratu
Program del je okvirni, saj v letošnjem letu nastopi nov svet KS Mlinše-Kolovrat, zato je prav,
da zastavi svojo vizijo in cilje.
Občini Zagorje ob Savi se zahvaljujemo za vsa namenska sredstva za KS Mlinše-Kolovrat v
letu 2019 in vsa sredstva, ki se še bodo namenila izboljšavi življenjskih pogojev v letu 2020.
Mlinše, 9.10.2019

Predsednik sveta KS
Roman Smrkolj

5004 KS Kisovec Loke
Finančni načrt 2020
Krajevna skupnost Kisovec – Loke bo v letu 2020 izvajala naloge v skladu z statutom in finančnim
planom KS.
Iz plana dela za leto 2019 je bilo v letu 2019 realizirano:
– celotno področje iz postavke prireditve ,
– izdaja glasila KS ,
– odprava posledic po neurjih – nujna dela (sredstva občine in KS),
– redno letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin – (sredstva občine),
– redno letno in zimsko vzdrževanje krajevnih cest ,
PLANIRANI PRIHODKI IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA v letu 2020:
FUNKCIONALNI STROŠKI
7.200,00 €
VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI
7.166,00 €
PRIREDITVE
2.250,00 €
PLAN IZVIRNIH PRIHODKOV
1.570,00 €
PLAN PORABE PRIHODKOV
Sredstva za funkcionalne stroške bomo porabili za namene kritja stroškov: pisarniškega
materiala, elektrike, telefona, kurjave, fotokopiranja, poštnine
Vzdrževanje javnih poti – s temi sredstvi bomo skladno s finančnim planom in programom
opravljali letno zimsko vzdrževanje javnih poto na območju KS Kisovec – Loke
Zimsko službo (pluženje snega in posipanje) opravlja pogodbeni izvajalec. Glede na to, da je
večina javnih poti nad nadmorsko višino 500 m je vzdrževanje dokaj zahtevno in je povezano tudi
z višjimi stroški. Raven izvajanja pa je enaka kot v nižinskih predelih.
Prireditve, sredstva bomo namenili za :
sodelovanje pri izvedbi maškarade za otroke v Domu kulture Kisovec
praznovanje krajevnega praznika ( tekmovanje v streljanju z zračno puško ter
tekmovanje sankačev , osrednja prireditev ob prazniku KS v Dvorani doma kulture Kisovec ,
srečanje krajanov naselja Čolnišče in Vrha ter druge manjše prireditve)
kresovanje ob prazniku 1. maja
srečanje starejših krajanov
sodelovanje pri izvedbi novoletne prireditve PŠ Kisovec
Lastni prihodki – plan izvirnih prihodkov iz naslova najemnine poslovnih prostorov (garaže) in
prihodkov od prodaje oglasnega prostora v glasilu KS, ki izide ob koncu leta. Lastna sredstva
predstavljajo približno 10 odstotkov vseh prihodkov, ki jih KS sprejme iz proračuna občine
Zagorje.
Lastni prihodki iz prodaje so pri odhodkih planirani za izdajo glasila KS, prihodki iz najemnin pa
za vzdrževanje poslovnih prostorov.
KRATKOROČNI CILJI – LETO 2020
izgradnja rampe pri brvi čez potok Medija za Vrtcem v Kisovcu
pričetek urejanja regionalne ceste R-221/1218 skozi Kisovec
delna ureditev začasnega otroškega igrišča na« Čebinovem travniku«
izdelava geodetskega posnetka za izdelavo idejnega projekta za ureditev prometa in
avtobusnega postajališča v Čolniščah
sanacija odseka ceste Bregar – Pušave
sanacija ceste Čolnišče – Vrh JP 981131 prenova asfaltne prevleke… in izgradnja
izogibališč do športnega doma

sanacija poškodovanega asfalta na javnih površinah v Kisovcu in Čolniščah
preplastitev asfalta na Tonkovi cesti
ureditev parkirišča na Rudarski cesti
sanacija udora na košarkarskem igrišču v Naselju na Šahtu
asfaltiranje dovozne ceste pri Športnem domu Kisovec
ureditev javne razsvetljave v Čolniščah JP 981161, JP 981171 in JP 981191 do hišne
številke Čolnišče 42c
Pripravil tajnik sveta KS:
Ivan Zore
Kisovec, 3.10.2019

Predsednik sveta KS
Marjan Kovač

5005 KS Podkum
Finančni načrt 2020
V vezi finančnega načrta KS Podkum za leto 2020 vam v nadaljevanju podajamo kratke
obrazložitve glede porabe finančnih sredstev katera bodo pridobljena iz občinskega
proračuna.
-Prvi del so sredstva namenjena za prireditve v KS Podkum in jih bomo porabili za financiranje
raznih manjših prireditev, organizacijo in izvedbo prireditve v okviru krajevnega praznika in
prireditve ob zaključku leta sveta KS in predsednikov društev, ki delujejo na območju KS
Podkum.
-Drugi del so funkcionalni stroški, katere bomo porabili za pisarniški material, plačilo tiskarskih
storitev in plačilo stroškov za obveščanje krajanov.
-Tretji del so sredstva, katere bomo porabili za vzdrževanje in posodobitve javnih poti. V okviru
tega bomo sredstva porabili za tekoče vzdrževanje, za plačilo storitve izvajanja zimske službe,
letno vzdrževanje javnih poti, gramoziranje in plačilo transportnih stroškov. V kolikor bi
sredstva ostala neporabljena jih bomo namenili za posodobitev odseka javnih poti v dogovoru
z svetom KS Podkum.
Podkum, 10.10.2019

Predsednik sveta KS
Roman Savšek

5006 KS Šentgotard
Finančni načrt 2020
Sredstva občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture v
KS bodo namenjena za posipanje makadamskih poti z gramozom, za ureditev in čiščenje
obcestnih jarkov in brežin ter pluženje snega in zimsko posipanje cest.
Sredstva namenjena za funkcionalno delovanje KS bodo porabljena za stroške pisarniškega
materiala, električne energije in bančnih storitev.
S sredstvi za prireditve v KS bomo krili stroške kulturnih prireditev, srečanj in delovnih akcij na
območju krajevne skupnosti Šentgotard.
Prihodki iz najemnine grobov bodo namenjeni izključno tekočemu vzdrževanju pokopališča z
mrliško vežico (zavarovanje objekta, odvoz smeti, čiščenje in urejanje pokopališča z okolico).
Šentgotard, 7.10.2019
Predsednik sveta KS
Martin Gaberšek

5008 KS Jože Marn
Finančni načrt 2020
V KS JOŽE MARN bodo v letu 2020 zasledovani naslednji cilji:
1. Informiranje krajanov.
- aktiviranje in vzdrževanje spletne strani KS Jože Marn.
2. 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 ,
3. Sodelovanje pri srečanju starejših občanov skupaj z OO RK Zagorje ob Savi.
4. Sodelovaje pri aktivnostih društev.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje NU:
Pri sestavi finančnega plana je potrebno upoštevati vse pravne podlage s področja javnih
financ in računovodstva. Upoštevati je potrebno Pravilnik o enotnem kontnem planu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020
Načrtovani prihodki za leto 2020 so:
Sredstva iz občinskega proračuna-za funkc.stroške:
Prireditve v KS:
Vzdrževanje javnih poti-ostanek prejšnjih let
sredstev- telekom. vlaganja-ostanek preteklih let
Skupaj načrtovani prihodki:

2.976,00
2.250,00
1.497,22
1.746,78
8.470,00

NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPOSTI V LETU 2020
- 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 zajemajo sredstva, ki jih
krajevna skupnost pridobi iz občinskega proračuna. Porabljena bodo izključno za prireditve,
to je za ohranjanje rudarske dediščine, druženje in pomoč starejšim krajanom in otrokom.
Izhodišča za porabo teh sredstev:
Statut Občine Zagorje ob Savi
Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
- 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.

Proračunska postavka – 13283 – KS Jože Marn-poraba sredstev telekom. vlaganja
Načrtovana so sredstva iz naslova telekomunikacijskih vlaganj v višini 1.746,78 in so
ostanek prejšnjih let.
Poraba teh sredstev je namenska na podlagi sklepov sveta KS Jože Marn..

Proračunska postavka – 13280 - Vzdrževanje javnih poti.
Načrtovana sredstva iz naslova Vzdrževanje javnih poti so v višini 1.497.22 in so ostanek
prejšnjih leti.
Poraba teh sredstev je namenska na podlagi sklepov sveta KS Jože Marn.
Pripravila: Vida Lipec
Zagorje ob Savi, 10.10.2019
Predsednik sveta KS:
Franc Pograjc

5009 Franc Farčnik
Finančni načrt 2020
V KS Franc Farčnik bodo v letu 2020 zasledovani naslednji cilji:
1. INFORMIRANJE KRAJANOV - OBVEŠČANJE S PISMENIMI OBVESTILI PO VSEH
GOSPODINJSTVIH V KRAJEVNI SKUPNOSTI.
5. AKTIVIRANJE IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI KS FRANC FARČNIK,
6. PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA S SODELOVANJEM KRAJEVNIH
SKUPNOSTI IN TURISTIČNIM DRUŠTVOM RUARDI.
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:
Pri sestavi finančnega plana je potrebno upoštevati vse pravne podlage s področja javnih
financ in računovodstva, Pravilnik o enotnem kontnem planu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava,
Zakon o lokalni samoupravi
Statut Občine Zagorje ob Savi,
Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020
Načrtovani prihodki za leto 2020 so:
Sredstva iz občinskega proračuna-za funkc.stroške:
Sredstva iz občinskega proračuna-za prireditve v KS:
Sredstva iz občinskega proračuna-za vzdrž.kom.infras.:
(ostanek ob koncu leta)
Izvirni prihodki:
Skupaj načrtovani prihodki:

2.976,00
2.250,00
1.617,93,
6.833,36
13.677,29

NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPOSTI V LETU 2020
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 in drugi materialni stroški.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunska postavka: 13310- KS Franc Farčnik-vzdrž. javnih poti:
1.617,93
To so načrtovana sredstva ostanka ob koncu leta, ki smo jih vključili v leto 2020.
Skupaj načrtovani odhodki:
1.617,93
Poraba teh sredstev je namenska, na podlagi sklepov sveta KS Franc Farčnik
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Proračunska postavka: 13313 – KS Franc Farčnik-poraba izvirnih prihodkovvzdrževanje poslovne stavbe
Načrtovan ostanek ob koncu leta::
3.233,36
Načrtovani odhodki:
3.600,00
Skupaj načrtovani odhodki:
6.833,36
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.
Pripravila: Vida Lipec
Zagorje ob Savi, 10.10.2019
Predsednik sveta KS:
Stanko Simončič

5010 KS Ravenska vas
Finančni načrt 2020
Podajamo sledečo obrazložitev za pripravo finančnega načrta za leto 2020:
NAČRTOVANI PRIHODKI
KS Ravenska vas nima izvirnih prihodkov, zato načrtuje le prihodke iz sredstev občinskega
proračuna. Slednji so načrtovani skladno s prejetimi izhodišči ter Odlokom o osnovah in merilih
za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi, Ur. l. RS, št. 85/2016 (v nadaljevanju
»Odlok«). Načrtujemo prihodke za financiranje prireditev v KS v znesku 2.250,00 € in prihodke
za financiranje funkcionalnih stroškov krajevne skupnosti ter tekoče vzdrževanje krajevnih cest v
znesku 5.794,00 €, skupaj vsi prihodki 8.044,00 €. Prihodki za funkcionalne stroške ter tekoče
vzdrževanje krajevnih cest so načrtovani skladno z merili in izhodišči po Odloku, upoštevajoč
točkovanje vrste in dolžine krajevnih cest. Prenosa neporabljenih sredstev proračuna KS
Ravenska vas iz leta 2019 v leto 2020 ne načrtujemo, ker ocenjujemo porabo celotnih sredstev
do konca leta za dela na krajevnih cestah – izvajanje v teku, ter za ostale funkcionalne stroške,
ter prireditve do konca leta 2019.
NAČRTOVANI TEKOČI ODHODKI
Proračunska postavka prireditve v KS: načrtujemo izvedbo praznovanja praznika krajevne
skupnosti, dedka mraza, tematskih predavanj, organizacijo pohodov, sodelovanje na prireditvah
društev v krajevnih skupnostih.
Proračunska postavka funkcionalni stroški v KS: načrtujemo administrativne stroške, stroške
plačilnega prometa, ter tekoče stroške vezane na delovanje KS – organizacija zbora krajanov,
organizacija čistilne akcije, tekoče vzdrževanje pri uporabi najetih prostorov KS.
Proračunska postavka tekoče vzdrževanje krajevnih cest v KS: vključuje plačilo po podjemni
pogodbi za izvajanje zimske službe (posip in pluženje), skupaj s pripadajočimi dajatvami, plačilo
za letno pometanje cest, obrezovanje cestnih brežin, ter organizacijo delovnih akcij na krajevnih
cestah.
NAČRTOVANI INVESTICIJSKI PRIHODKI IN ODHODKI
Skladno s 6. členom Odloka v tej fazi priprave proračuna še nismo načrtovali sredstev za
investicijsko vzdrževanje krajevnih cest. Višina sredstev za ta namen se usklajuje z županom in
strokovnimi službami občine in določi ob sprejemu proračuna občine. KS Ravenska vas ocenjuje,
da se bo obseg načrtovanih investicijskih sredstev uskladila z županom in strokovnimi službami
do sprejema proračuna občine.
Ravenska vas, 10.10.2019

Predsednica sveta KS
mag. Saša Jerman

5011 KS Rudnik Toplice
Finančni načrt 2020
V KS Rudnik-Toplice bodo v letu 2020 zasledovani naslednji cilji:
7. INFORMIRANJE KRAJANOV
- aktiviranje in vzdrževanje spletne strani KS Rudnik-Toplice,
- obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.
8. SODELOVANJE PRI SREČANJU STAREJŠIH OBČANOV SKUPAJ Z OZ RDEČEGA
KRIŽA ZAGORJE OB SAVI.
9. SODELOVANJE S KO RDEČEGA KRIŽA KS RUDNIK-TOPLICE PRI RAZLIČNIH
AKTIVNOSTIH.
Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje NU:
1. Pri sestavi finančnega plana krajevne skupnosti je potrebno upoštevati vse pravne
podlage s področja javnih financ in računovodstva, Pravilnik o enotnem kontnem planu
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
2. Zakon o lokalni samoupravi
3. Statut Občine Zagorje ob Savi
4. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
NAČRTOVANI PRIHODKI KRAJEVNE SKUPNOSTI V LETU 2020
Načrtovani prihodki za leto 2020 iz občinskega proračuna:
Sredstva iz občinskega proračuna-za funkc.stroške:
Sredstva iz obč. proračuna za prireditve v KS:
Sredstva iz obč. proračuna za vzdrževanje javnih poti
(ostanki ob koncu leta)
Skupaj načrtovani prihodki:

2.976,00
2.250,00
2.684,56
7.910,56

NAČRTOVANI ODHODKI KRAJEVNE SKUPOSTI V LETU 2020
- 04039002- Izvedba protokolarnih dogodkov
Proračunska postavka: 13071- KS Rudnik-Toplice–prireditve v KS:
Skupaj načrtovani odhodki:

2.250,00 .
2.250,00

V načrtovanem proračunu za leto 2020 je predvidenih 2.250,00 sredstev, ki bodo porabljena
izključno za ta namen. Krajevna skupnost Rudnik Toplice načrtuje prireditve za krajane:
-

Srečanje krajank za 8. marec in materinski dan,
Srečanje krajanov v času krajevnega praznika,
Srečanje starejših krajanov v DD Zagorje ob Savi skupaj z OZ Rdečega križa Zagorje
ob Savi

- 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.

- 13029001-Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
Proračunska postavka: 13270 – KS Rudnik Toplice – Vzdrževanje javnih poti: 2.684,56
Planirani stroški so iz načrtovanih prihodkov ostanka na koncu leta.
Poraba teh sredstev je namenska in se bodo porabila na podlagi sklepov sveta KS Rudnik
Toplice.
Zagorje ob Savi, 10.10.2019
Pripravila: Vida Lipec

5012 KS Kotredež
Finančni načrt 2020

5013 KS Šentlambert
Finančni načrt 2020

Predsednik sveta KS:
Željko Železnik

5014 KS Tirna
Finančni načrt 2020
1.
KS Tirna – funkcionalni stroški
pisarniški material in storitve 50€
najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov 100€
članarina v domačih neprofitnih organizacijah (LAS Zasavje) 25€
plačila storitev organizacijam za plačilni promet 2
Skupno za funkcionalne stroške v KS Tirna: 177 €
2. KS Tirna – vzdrževanje javnih poti
vzdrževanje in pluženje cestišč KS Tirna 8826,00€
Skupno za vzdrževanje javnih poti v KS Tirna: 8826€
3.
KS Tirna – prireditve v KS:
V letu 2019 načrtujemo izvedbo naslednjih prireditev v sklopu naše KS:
- praznovanje dneva KS 800 €
-prireditev za otroke z obiskom dedka mraza 600€
- prireditev ob dnevu žena 300€
- gledališka predstava 300€
-pomladna akcija čiščenja okolja 100€
- kresovanje 100€
- obisk najstarejše krajanke in kraja ob njunem rojstnem dnevu 50€
Skupno za prireditve v KS Tirna: 2250 €
Tirna, oktober/2019
Predsednik sveta KS
Jože Čibej

