
Stran: 1 

KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA 

Gabrovka 23, 1274 GABROVKA 

 Šifra PU:     81809 

MŠ: 5027012000 

DŠ: SI78160901 
Litija, dne 24. 2. 2020 

 

 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 

s pojasnili k računovodskim izkazom 

 

 
1. POSLOVNO POROČILO KS GABROVKA ZA LETO 2019 
 

 

Svet KS se je v minulem letu sestal na devetih rednih ter eni izredni seji.  

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

 

Glavne dejavnosti KS v letu 2019 so bile:  

 

VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI 

Redna vzdrževalna dela so se izvedla predvsem na makadamskih JP, in sicer  v višini 13.237,43 EUR, ki so 

bila zagotovljena s pogodbo za cca 50 km kategoriziranih JP. Na območju KS so bila v poletnem času tudi 

neurja. V ta namen je bilo za popravilo JP  iz proračuna zagotovljenih dodatnih 10 tisoč EUR. Z rebalansom 

proračuna za l. 2019  so bila odvzeta sredstva za modernizacijo JP in LC. Pripravila se je le projektna 

dokumentacija. 

Sredstva so se porabila  za  gramoziranje,   gredanje ter urejanje propustov  v Štorovju, Moravški Gori, Čateški 

Gori, Gobniku, Lazah, Tihaboju, Brezovu. 

Predlagali smo kategorizacije cest v JP, kajti nekategorizirane poti, ki jih je v KS  še okoli cca 16 km, so 

nerešena zadeva iz preteklih desetletij. Zelo velik problem je, da te poti niso odmerjene in  v mnogih primerih 

potekajo po zasebnih zemljiščih, kar pa onemogoča  kategorizacije v občinske ceste.  

Tako na Občino Litija kakor na DRSC je bilo poslanih več dopisov, v katerih smo ustrezne službe opozorili na 

stanje cest na področju KS.  

 

 

UREJANJE POKOPALIŠČA TER POGREBNA DEJAVNOST 

Na pokopališču se je izvedla rekonstrukcija  vodovodne napeljave ter tlakovanje poti. Za potrebe pogrebov ter 

prireditev se je nabavilo povsem novo ozvočenje. Naročila se je sodna cenitev nepremičnine v lasti Župnišča 

SV. Križ-Gabrovka, na kateri stoji poslovilni objekt, ki pa je v lasti KS Gabrovka, G. župnik ter Škofija Novo 

mesto soglašata, da se sklene prodajna pogodba za nakup nepremičnine. Pridobili smo vso dokumentacijo ter 

nakup uvrstili v plan pridobivanja nepremičnin za l. 2020. 

Skozi leto smo redno vzdrževali pokopališče ter objekt MV. Zbrana sredstva ob dnevu spomina na mrtve bodo  

namenjena za nabavo  defibrilatorja  v KS. 

 

UREJANJE MANSARDE NAD VRTCEM IN PROSTORI KS 

V l. 2019 smo pridobili veljavno gradbeno dovoljenje, sama ureditev prostorov bo sledila v naslednjem letu. 

KS je  sodelovala pri aktivnostih  pridobivanja projektne dokumentacije. 

 

 

VODOOSKRBA 

 KS je koordinirala dogovore med krajani Pečic in Brgleza  ter Občino Litija za prevzem vodovodnega 

omrežja, za katerega vodni vir je na območju občine Mirna, v upravljanje KSP Litija, s čimer je to vodovodno 

omrežje  s pogodbo preneseno med javne vodovode v upravljanju KSP Litija. 

Na območju KS je še mnogo vodovodov, ki niso javni. Problem je predvsem zdravstveno neoporečna pitna 

voda, kar  marsikje ni zagotovljeno. V KS smo bili o problemih seznanjeni za naselja Gobnik, Lukovec ter 

Štorovje. 
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Pred petimi leti sta vodovoda Vodice in Gabrovka prešla v upravljanje KSP Litija, a smo mnenja, da 

vzdrževanje omenjenih vodovodov ne zadosti dogovorom zapisanih v pogodbi ob prenosu upravljanja. Na 

vodovodu Vodice je že več kot pol leta obvestilo o prekuhavanju vode, v Gabrovki so še vedno azbestne cevi. 

 

Vodovodni odbor Brezovo  je skrbel za optimalno delovanje vodovodnega omrežja. 

 

ORGANIZACIJA PRIREDITVE IN OBDARITVE OTROK ZA DEDKA MRAZA, POGOSTITEV 

KRAJANOV PO PRIREDITVAH 

KS je realizirala nabavo daril in izvedbo predstave za otroke od enega do sedmega leta ters pogostitve krajanov 

po prireditvah.  

 

UREDITEV KRAJEVNEGA SREDIŠČA GABROVKA 

KS je koordinirala dogovore do podpisa pogodbe za nakup dveh nepremičnin v krajevnem središču, ki sta 

predstavljali nevarnost mimoidočim ter kvarili izgled kraja.  

KS je  sodelovala pri aktivnostih za projekt rušitve objektov  ter ureditve parkirišča in opornega zidu. Eden 

izmed objektov je bil porušen, drugi objekt bo v l. 2020. 

 

KS Gabrovka je svoje delo opravljala po sprejetem  Programu dela KS za l. 2019. Poleg zgoraj obrazloženih 

del je bilo realizirano tudi: 

- Oblikovanje Pripomb za OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 Gabrovka, poslano na 

Občino Litija 

- Zbor krajanov, marec 2019 

- Izredni  zbor krajanov, junij 2019 

- Ureditev in asfaltiranje avtobusnega obračališča 

- Oblikovanje smernic za obvoznico, poslano na Občino Litija 

- Sodelovanje s Telekomom pri gradnji optike 

 

Krajevna skupnost Gabrovka je kljub omejenim proračunskim sredstvom za svoje delovanje v preteklem letu 

uspešno delovala in izpolnila zastavljen program dela. Svet KS je skrbel, da so se proračunska sredstva 

uporabila namensko in v skladu z začrtanim finančnim planom. 

 

 

 

      Mesojedec Alenka, predsednica KS Gabrovka 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO IN POJASNILA K IZKAZOM 
 

 

I. BILANCA STANJA 

 

Bilanca stanja KS Gabrovka izkazuje vsa sredstva in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2019. 

 

DOLGOROČNA SREDSTVA: 

 

Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS: 

opis Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja vrednost 

Skupaj gradbeni objekti (+investicije v 

teku): 
124.440,07 79.388,72 45.051,35 

Oprema 12.356,91 5.711,74 6.645,17 

Droben inventar 1.635,88 1.635,88 0 

Skupaj vsa OS: 138.432,86 86.736,34 51.696,52 

 

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so v letu 2019 znašala 9.909,66 eur, od tega: 

- ureditev prostorov mansarde nad vrtcem (investicija v teku) 5.343,60 eur, 

- nabava opreme in DI 4.566,06 eur, 

 

Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. Za leto 2019 je bila obračunana 

v višini 4.865,03 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 64 %, pri opremi 53 %. 

 

KRATKOROČNA SREDSTVA:  

Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2019 znaša 53.338,78 eur, od tega: 

 na TRR KS Gabrovka št. 01260-6450818016: 33.242,54 EUR, 

 na TRR Vodovodni odbor Brezovo št. 01260-6000000719: 20.096,24 EUR. 

 

Gotovine v blagajni KS Gabrovka nima, v letu 2019 tudi ni poslovala z gotovino. 

 

Odprte kratkoročne terjatve do kupcev (sk. 12) znašajo 3.343,49  eur, in sicer: 

➢ grobnina in najem vežice 2.924,10 EUR, 

➢ vodarina VO Brezovo 419,39 EUR.  

 

Za terjatve do fizičnih oseb, ki kljub zapadlosti niso bile poravnane, so bili poslani opomini. V letu 2019 je bil 

izveden odpis neizterljivih zapadlih terjatev iz naslova grobarin in vodarine iz obdobja 2011-2016. 

 

Neplačani odhodki v sk. 18 po računih iz leta 2019 znašajo 6.556,92 eur. 

 

 

OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 

 

Odprte kratkoročne obveznosti znašajo 6.895,88 eur, in sicer: 

- Sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2019: 4.659,70 EUR, 

- Sk. 23 druge kratkoročne obveznosti: 1.933,84 EUR,  

- Sk. 24 uporabniki EKN: 302,34 EUR (UJP, JZ). 

 

Obveznosti niso sporne, poravnane so bile v začetku leta 2020, ko so zapadle v plačilo. Največja posamična 

obveznost je do družbe Čuri muri, Ljubljana za igrače za obdaritev otrok v znesku 2.071,71 eur. 

 

Neplačani prihodki (sk. 28) za zgoraj navedene odprte terjatve brez DDV znašajo 2.781,69 eur. 
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Splošni sklad KS Gabrovka znaša 105.258,14 eur, od tega: 

- splošni sklad za osnovna sredstva 51.696,52 EUR in je enak njihovi neodpisani vrednosti v aktivi, 

- presežek prihodkov za prenos v naslednje leto 53.561,62 EUR.   

 

Skupna aktiva oz. pasiva znaša 114.935,71 EUR, kar je za 5 % 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 2019 znašali 41.298,29 eur. 

  

 leto 2019 

KS Gabrovka 35.752,27 

Vodovodni odbor Brezovo 5.546,02 

Skupaj: 41.298,29 

 

 

Pregled prihodkov po ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 

konto namen realizacija 2019 

7103 Prihodki od najemnin in grobnin 7.664,25 

7130 Prihodki od prod.stor.- voda, pogrebne stor. 6.864,11 

730 Prejete donacije 250,00 

7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 26.519,93 
 - za vzdrževanje javnih poti 13.123,59 

 - za funkcionalne izdatke 8.052,74 

 - za ureditev mansarde nad vrtcem 5.343,60 

 SKUPAJ PRIHODKI: 41.298,29 

 

Večja odstopanja glede na realizacijo preteklega leta so pri plačilu grobnin, saj se bile lani poplačane tudi 

nekatere stare terjatve. 

 

Skupni odhodki so v letu 2019 znašali 39.779,70 eur: 

 leto 2019 

KS Gabrovka 35.864,92 

Vodovodni odbor Brezovo 3.914,78 

Skupaj: 39.779,70 

 

 

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

konto namen realizacija 2019 

4020 pisarniški in splošni material 4.051,24 

4021 drobni inventar ter druge posebne storitve 678,66 

4022 energija, voda, komunalne stor. 5.526,15 

4023-4 izdatki za prevoz oz. službena potovanja 922,18 

4025 tekoče vzdrževanje 17.689,43 

4029 drugi operativni odhodki, NUSZ 1.575,33 

 Skupaj tekoči odhodki: 30.442,99 

420 Investicijski odhodki 9.336,71 

 SKUPAJ ODHODKI: 39.779,70 

   

 

Glede na preteklo leto je manjša realizacija tekočih odhodkov, večji pa so investicijski odhodki. 
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Pregled prihodkov in odhodkov leta 2019 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 

 

 

Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 603  0601 POSLOVANJE KS Prihodki   13.396,34 Odhodki 6.877,28 

Prihodki so bili nakazani iz proračuna Občine Litija za: 

- funkcionalno poslovanje 8.052,74 eur, 

- ureditev prostorov mansarde nad vrtcem Gabrovka 5.343,60 eur. 

 

 

Odhodki za tekoče poslovanje KS Gabrovka predstavljajo: 

Pisarniški in drug splošni material in storitve 955,30 

Poštnina, tekoče vzdrževanje 494,91 

nusz 33,29 

Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 5,19 

Investicijski odhodki: nakup opreme 44,99 

Invest. Stroški ureditve mandarde (dokumentacija) 5.343,60 

 

 

2.) 603  1301 OBČINSKE CESTE Prihodki  13.123,59 Odhodki 13.237,43 

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 13.237,43 eur. 

 

 

3.) 603  1401 PRIREDITVE Prihodki 0 Odhodki 400,00 

Za pogostitev ob Materinskem dnevu je bilo porabljeno 400,00 eur. 

 

4.) 603  1604 POKOPALIŠČE Prihodki  8.982,34 Odhodki   13.319,35 

Prihodki od najemnin za grobove so znašali 7.664,25 eur, prihodki od pogrebnih storitev pa 1.318,09 eur.  

 

Odhodki v zvezi s pokopališčem so bili porabljeni za: 

Splošni in drugi material in storitve 906,23 

Električna energija, komunalne storitve 3.433,81 

Stroški tekočega in inv. vzdrževanja 4.022,00 

Drugi operativni odhodki – podjemne pogodbe 1.009,19 

nakup opreme (ozvočenje, svetilka, križ) 3.948,12 

 

 

5.) 603  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki  250 Odhodki  2.030,86 

Sredstva od donacij je KS gabrovka porabila za decembrske prireditve in obdaritve otrok. 
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6.) 603  1605 VODOVODNI ODBOR BREZOVO Prihodki 5.546,02 Odhodki 3.914,78 

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 5.546,02 eur. 

 

Skupni odhodki VO Brezovo so znašali 3.914,78 eur, porabljeni so bili za: 

Splošni material in storitve 123,85 

Laborat. analize pitne vode 313,66 

Električna energija 1.597,43 

Stroški prevoza, kilometrina 922,18 

Tekoče vzdrževanje 430,00 

Drugi odhodki – ujp, prenakazilo vodnega povračila  527,66 

 

 

Skupni rezultat poslovanja KS Gabrovka v letu 2019 je presežek prihodkov v znesku 1.518,59 EUR, ki je 

nastal zaradi računovodskega načela plačane realizacije. 

 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 

 KS Gabrovka VO Brezovo SKUPAJ 

Stanje sredstev na računu 1. 1. 2019 33.378,59 18.664,44 52.043,03 

Presežek prihodkov v letu 2019 -112,65 1.631,24 1.518,59 

Stanje sredstev na računu za prenos v naslednje leto 33.265,94 20.295,68 53.561,62 

        

 

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          

                       


