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KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA 

Gabrovka 23, 1274 GABROVKA 

 Šifra PU:     81809 

MŠ: 5027012000 

DŠ: SI78160901 
Litija, dne 20. 2. 2018 

 

 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 

s pojasnili k računovodskim izkazom 

 

 
1. POSLOVNO POROČILO KS GABROVKA ZA LETO 2017 
 

Poslovno poročilo o delu KS Gabrovka za leto 2017 zajema podatke poslovanja za čas od 1. 1. 2017 do 31. 12. 

2017. 

 

Svet KS se je v minulem letu sestal na 7 rednih sejah. 

Na vseh sejah je bila prisotna večina članov, tako da so seje lahko potekale po začrtanem dnevnem redu. 

 

Glavne dejavnosti KS v letu 2017 so bile:  

- vzdrževanje javnih poti, 

- osvetlitev poti na pokopališče,  urejanje pokopališča ter pogrebna dejavnost,  

- pozivanje neplačnikov k plačilu obveznosti, 

- aktivnosti v sodelovanju z Občino Litija za sanacijo stavbe zdravstvenega doma ter pričetek  

adaptacije stavbe za potrebe vrtca, 

- problematika pitne vode, 

- organizacija prireditve in obdaritve otrok za dedka Mraza, 

- sodelovanje z občino glede modernizacije cest, asfaltiranje, 

- prednovoletna okrasitev krajevnega središča, 

- sodelovanje z društvi in ustanovami.  

 

V KS je še mnogo javnih poti, ki so v makadamski izvedbi. S Pogodbo o financiranju dejavnosti 

urejanja JP v KS   Gabrovka je bilo v l. 2017 za cca 52 km kategoriziranih  JP zagotovljenih    13.123,59 EUR. 

Od tega zneska je bilo   porabljenih  8.500 EUR  za  zaključni sloj (fini planum) pred nanosom asfalta  za ceste 

Čateška Gora, Kržišče in Lukovec, preostanek sredstev pa za neasfaltirane odseke JP Brinje, Sp. Vodice – 

Moravška Gora,  Gabrska Gora, Čateška Gora, Kržišče.   

 

KS  Gabrovka je v novembru  2017 vzpostavila komunikacijo z izvajalcem vzdrževalnih del  CGP Novo mesto 

ter izpostavila problematiko najbolj perečih odsekov  omenjene ceste, ki jih je potrebno v najkrajšem času 

sanirati. Odziv je bil zelo hiter, saj so že v naslednjem tednu asfaltirali odsek    Moravče (transformator)  -  

Klanec.   

 

KS si je prizadevala, da se župan  na sestanku  na  državnem nivoju zavzame, da bo omenjena državna  cesta v 

najkrajšem času v čim večji meri  sanirana, obenem pa se dorečejo tudi zadeve glede obvoznice Gabrovka, da 

bo Direkcija  RS za infrastrukturo  omenjeno obvoznico uvrstila v Načrt razvojnih programov  za l. 2018, 

Občina Litija pa pripravila vso potrebno dokumentacijo za Komisijo DRS za infrastrukturo, ki odloča o 

uvrstitvi v NRP. 

 

Na Občino Litija je bil poslan obširen predlog za rešitev problema parkirišč v okolici šole ter površin za 

otroško igrišče. 

 

V oktobru smo ob vhodu na pokopališče (pri poslovilni vežici) vgradili LED luči ter sanirali steno zidu s 

fasadnim slojem,   oblazinili   klopi v poslovilni vežici in nabavili dve klopi, ki sta namenjeni  za uporabo  pred 

vežico. 
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V prednovoletnem času smo organizirali že tradicionalno obdaritev otrok ob prihodu dedka Mraza v starosti od 

enega do sedmega leta.  Obisk dedka Mraza je popestrila gledališka predstava. Sredstva so poleg KS prispevali 

tudi donatorji. 

 

Zaradi gradnje vrtce smo  od pomladi 2017 brez poslovnih prostorov. Občina Litija je pridobila projekt za 

adaptacijo poškodovanih prostorov KS Gabrovka v pritličju stavbe vrtca, kateri se bodo sanirali v letu 2018.  

Upamo, da  bodo zadeve stekle v smeri dogovorov in ciljev. 

 

Zbor krajanov je bil  22. 4. 2017. 

 

Na 21. seji je bila izglasovana razrešitev predsednika Uroša Resnika. Za predsednico KS Gabrovka je bila 

izvoljena Alenka Mesojedec, za podpredsednico in obenem tajnico Mateja Blažič. 

Vse leto smo dobro sodelovali  z vsemi službami na Občini Litija.  

 

 

 

Predsednica Sveta KS Gabrovka: Alenka Mesojedec 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2017 IN POJASNILA K IZKAZOM 
 

 

I. BILANCA STANJA 

 

Bilanca stanja KS Gabrovka izkazuje vsa sredstva in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2017. 

 

DOLGOROČNA SREDSTVA: 

 

Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS: 

opis Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja vrednost 

Poslovilna vežica Gabrovka 96.098,40 71.243,16 24.855,24 

Montažna avtobusna postaja 1.043,23 461,64 581,59 

Črpališče Bistrica - VO Brezovo 1.134,27 121,99 1.012,28 

oporni zid ob pokopališču Gabrovka 8.787,11 615,12 8.171,99 

Skupaj gradbeni objekti: 107.063,01 72.441,91 34.621,10 

Oprema 6.179,03 4.653,46 1.525,57 

Droben inventar 61,00 61,00 0 

Skupaj vsa OS: 113.303,04 77.156,37 36.146,67 

 

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so v letu 2017 znašala 320,00 eur – nabavljeni sta bili dve leseni 

klopi za poslovilno vežico. 

Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. Za leto 2017 je bila obračunana 

v višini 3.381,44 eur in je v celoti bremenila splošni sklad. Za obračun so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika 

o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 

do 100/15).  

Stopnja iztrošenosti znaša pri gradbenih objektih 68 %, pri opremi 75 %. 

 

KRATKOROČNA SREDSTVA:  

Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2017 znaša 41.338,47 eur, od tega: 

 na TRR KS Gabrovka št. 01260-6450818016 po izpisku št. 135 z dne 29. 12. 2017: 25.173,74 EUR, 

 na TRR Vodovodni odbor Brezovo št. 01260-6000000719 po bančnem izpisku št. 68 z dne 29. 12. 2017: 

16.164,73 EUR. 

 

Gotovine v blagajni KS Gabrovka nima, v letu 2017 tudi ni poslovala z gotovino. 

 

Odprte kratkoročne terjatve do kupcev (sk. 12) znašajo 7.202,72 eur, in sicer: 

➢ grobnina 5.512,70 EUR, 

➢ vodarina KS iz pret. let 835,51 EUR. Od leta 2014 je vodovod Gabrovka v upravljanju JP KSP Litija. 

➢ vodarina VO Brezovo 854,51 EUR.  

 

Odprte terjatve do pravnih oseb so bile usklajene z IOP obrazci. Za terjatve do fizičnih oseb, ki kljub 

zapadlosti niso bile poravnane, so bili poslani opomini.  

 

Neplačani odhodki v sk. 18 po računih iz leta 2017 znašajo 5.635,74 eur. 

 

OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 

 

Odprte kratkoročne obveznosti znašajo 7.384,37 eur, in sicer: 

- Sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2017: 5.722,57 EUR, 

- Sk. 23 druge kratkoročne obveznosti – za DDV 1.660,49 EUR,  

- Sk. 24 uporabniki EKN: 1,31 EUR (UJP provizija plačilnega prometa). 

 

Obveznosti niso sporne, poravnane so bile v začetku leta 2018, ko so zapadle v plačilo. Največja posamična 

obveznost je do Gradbene mehanizacije Resnik za urejanje janih poti v znesku 2.679,91 eur. 

 

Neplačani prihodki (sk. 28) za zgoraj navedene odprte terjatve brez DDV znašajo 6.161,60 eur. 
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Splošni sklad KS Gabrovka znaša 76.777,63 eur, od tega: 

- splošni sklad za osnovna sredstva 36.146,67 EUR in je enak njihovi neodpisani vrednosti v aktivi, 

- presežek prihodkov za prenos v naslednje leto 40.630,96 EUR.   

 

Skupna aktiva oz. pasiva znaša 90.323,60 EUR, kar je za 17 % več kot v preteklem letu. 

 

 

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 

 

Skupni prihodki KS Gabrovka so v letu 2017 znašali 37.185,66 eur, to je za 4 % več kot leta 2016: 

  

 leto 2016 leto 2017 

KS Gabrovka 30.877,26 30.362,94 

Vodovodni odbor Brezovo 4.746,32 6.822,72 

Skupaj: 35.623,58 37.185,66 

 

Pregled prihodkov po ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 

konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 

7103 Prihodki od najemnin in grobnin 9.706,87 9.359,56 96 

7130 Prihodki od prod.stor.- voda, pogrebne stor. 5.777,90 7.754,49 134 

730 Prejete donacije 450,00 480,00 107 

7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 19.688,81 19.591,61 100 

 - za vzdrževanje javnih poti 13.137,20 13.123,59 100 

 - za funkcionalne izdatke 6.551,61 6.468,02 99 

 SKUPAJ PRIHODKI: 35.623,58 37.185,66 104 

 

Večja odstopanja glede na realizacijo preteklega leta so pri plačilu vodarine in pogrebnih storitev, ker so bile 

poplačane tudi stare terjatve. 

 

 

Skupni odhodki so v letu 2017 znašali 22.662,42 eur, to je za 19 % manj kot leta 2016: 

 leto 2016 leto 2017 

KS Gabrovka 25.551,26 19.363,49 

Vodovodni odbor Brezovo 2.315,00 3.298,93 

Skupaj: 27.866,26 22.662,42 

 

 

Pregled odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 

konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 

4020 pisarniški in splošni material 6.572,02 2.720,99 41 

4021 drobni inventar ter druge posebne storitve 998,36 367,40 37 

4022 energija, voda, komunalne stor. 4.419,65 3.974,62 90 

4023-4 izdatki za prevoz oz. službena potovanja 0 1.030,86 / 

4025 tekoče vzdrževanje 11.060,71 9.576,82 87 

4026 najem. in zakupnine 74,52 0 / 

4029 drugi operativni odhodki 4.741,00 2.790,43 59 

 Skupaj tekoči odhodki: 27.866,26 20.461,12 73 

41 Tekoči transferi 0 850,00 / 

420 Investicijski odhodki 0 1.351,30 / 

 SKUPAJ ODHODKI: 27.866,26 22.662,42 81 
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Glede na preteklo leto je manjša realizacija vseh tekočih odhodkov, večji pa so tekoči transferi in investicijski 

odhodki. 

 

Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 

SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 

SALDO 

1.1.2017 

PRIHODKI 

2017 

ODHODKI 

2017 

RAZLIKA 

L. 2017 

SALDO 

31.12.2017 

603  0601 POSLOVANJE KS 19.772,19 6.468,02 1.307,10 5.160,92 24.933,11 

603  0701 GASILSTVO -3.000,00 0 0 0 -3.000,00 

603  1301 OBČINSKE CESTE   8,81 13.123,59 9.116,82 4.006,77 4.015,58 

603  1401 PRIREDITVE -5.071,00 0 0 0 -5.071,00 

603  1601 VODOVOD GABROVKA 7.268,15 129,45 0 129,45 7.397,60 

603  1501 VODOVOD VODICE -8.164,98 0 0 0 -8.164,98 

603  1604 POKOPALIŠČE 8.598,89 10.161,88 6.977,58    3.184,30 11.783,19 

603  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK -6.119,49 480,00 1.961,99 -1.481,99 -7.601,48 

 

KS GABROVKA SKUPAJ: 13.292,57 30.362,94 19.363,49 10.999,45 24.292,02 

6031605 VODOVODNI ODBOR BREZOVO 12.815,15 6.822,72 3.298,93 3.523,79 16.338,94 

 

SKUPAJ: 26.107,72 37.185,66 22.662,42 14.523,24 40.630,96 
 

 

 

Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 603  0601 POSLOVANJE KS Prihodki   6.468,02 Odhodki 1.307,10 

Sredstva za funkcionalno poslovanje KS Gabrovka v znesku 6.468,02 eur so bila nakazana iz proračuna 

Občine Litija. 

 

Odhodki za tekoče poslovanje KS Gabrovka so znašali 1.307,10 eur, in sicer: 

Pisarniški in drug splošni material in storitve 248,22 

Električna energija, poštnina 389,68 

Plačila po podjemni pogodbi za tajniška dela – bruto 665,16 

Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 4,04 

 

 

2.) 603  1301 OBČINSKE CESTE Prihodki  13.123,59 Odhodki 9.116,82 

Iz proračuna Občine Litija je bilo skladno s pogodbo nakazano 13.123,59 eur sredstev za vzdrževanje javnih 

poti in lokalnih cest v KS Gabrovka. Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 9.116,82 eur. 

 

 

3.) 603  1501-1601 VODOVOD GABROVKA, VODICE Prihodki 129,45 Odhodki 0 

Po prenosu vodovnega sistema Gabrovka in Vodice v upravljanje JP KSP Litija, ki je bil izveden 31. 1. 2014, 

KS Gabrovka ni imela več stroškov z vodovodom. Plačilo odprte stare terjatve je znašalo 129,45 eur, še vedno 

pa je odprtih 835,51 eur terjatev za vodarino. 

 

 

4.) 603  1604 POKOPALIŠČE Prihodki  10.161,88 Odhodki   6.977,58 

Prihodki od najemnin za grobove so znašali 9.359,56 eur, prihodki od pogrebnih storitev pa 802,32 eur.  

 

Odhodki v zvezi s pokopališčem so v letu 2017 znašali 6.977,58 eur, in sicer za: 

Splošni material, čistila, zemlja, pesek, škropiva 729,96 

Električna energija, komunalne storitve 2.327,55 

Stroški tekočega vzdrževanja 460,00 

Plačilo po podjemnih pogodbah - bruto 1.608,77 

Tekoči transfer društvom - MPZ 500,00 

Investicijski odhodki – nakup opreme  320,00 

Investicijsko vzdrževanje 1.031,30 
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5.) 603  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki 480,00 Odhodki  1.961,99 

Za decembrske prireditve in obdaritve otrok je KS Gabrovka pridobila 480,00 eur prihodkov od donacij 

pravnih in fizičnih oseb. 

Za nakup daril ter izvedbo prireditve je bilo porabljenih 1.961,99 eur. 

 

 

6.) 603  1605 VODOVODNI ODBOR BREZOVO Prihodki 6.822,72 Odhodki 3.298,93 

Vodovodni odbor Brezovo posluje preko svojega TRR v okviru KS Gabrovka kot pravne osebe. V poslovnih 

knjigah so prihodki in odhodki VO Brezovo evidentirani na posebnem stroškovnem nosilcu. Prihodki VO 

Brezovo (vodarina) so znašali 6.822,72 eur. 

 

Skupni odhodki VO Brezovo so znašali 3.298,93 eur, namenjeni so bili za: 

Splošni material – vodomeri 130,82 

Laborat. analize pitne vode 367,40 

Električna energija 1.257,39 

Stroški prevoza, kilometrina 1.030,86 

Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 0,98 

Drugi odhodki – prenakazilo vodnega povračila 2016 511,48 

Skupaj: 3.298,93 

 

Skupni rezultat poslovanja KS Gabrovka v letu 2017 je presežek prihodkov v znesku 14.523,24 EUR, ki je 

nastal zaradi računovodskega načela plačane realizacije. 

 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 

 KS Gabrovka VO Brezovo SKUPAJ 

Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017 13.292,57 12.815,15 26.107,72 

Presežek prihodkov v letu 2017 10.999,45 3.523,79 14.523,24 

Stanje sredstev na računu za prenos v naslednje leto 24.292,02 16.338,94 40.630,96 

        

 

KS Gabrovka je zavezanka za DDV za svojo obdavčljivo dejavnost, za katero vodi ločeno knjigovodstvo, z 

obveznostjo trimesečnega poročanja. KS Gabrovka ne zaposluje delavcev in ni zavezanka za davek od 

dohodkov pravnih oseb. 

 

Računovodska in finančna opravila se skladno s Statutom Občine Litija od 1. 1. 2012 opravljajo v 

računovodstvu Občine Litija. 

 

 

 

 

Pojasnila pripravil: 

Gašper Simončič          
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