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KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA 

Gabrovka 23, 1274 GABROVKA 

 Šifra PU:     81809 

MŠ: 5027012000 

DŠ: SI78160901 
Litija, dne 15. 2. 2022 

 

 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021 

s pojasnili k računovodskim izkazom 

 

 
1. POSLOVNO POROČILO KS GABROVKA ZA LETO 2021 
 

 

Poslovno poročilo o delu KS Gabrovka za leto 2020 zajema podatke poslovanja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.  
 
Svet KS se je v minulem letu sestal na 7 sejah, od tega so 3 potekale preko video-povezave. 8. seja sklicana v 
decembru ni bila sklepčna, zato se je prestavila v naslednje leto. 
 
Na vseh sedmih sejah je bila prisotna večina članov, tako da so seje lahko potekale po začrtanem dnevnem 
redu.  
 
Glavne dejavnosti KS v letu 2021 so bile:  

- urejanje pokopališča ter pogrebna dejavnost, vodenje katastra, 

- nabava RIPAGREEN sistema za uničevanje plevela na pokopališču, 

- sanacija ter rekonstrukcija pokopališkega zidu ter fasade stare MV, nabava oglasne deske,  

- izvedba akcije Manj svečk za manj grobov, 

- sodelovanje z VO  Štorovje ter Občino Litija, udeležba na sestankih pri reševanju problema 

zagotavljanja pitne vode na vodovodu Štorovje, vključitev v  območje  javnega vodovoda pod upravljanjem  

KSP, 

- reševanje prometne  problematike, posredovanje predlogov na Občino Litija  za večjo varnost 

ranljivih udeležencev v prometu na območju osnovne šole in vrtca, ob državni cesti ter predlogi za postavitev 

prometnih tabel (omejitev hitrosti, prometni znaki za omejitve in prepovedi), 

- sodelovanje z društvi ter šolo,  

- obdaritev 98 otrok v starosti do sedmega leta v prednovoletnem času, dedek Mraz, 

- prednovoletna okrasitev vaškega središča v Gabrovki, nabava novoletnih lučk, 

- nadaljevanje ureditve vaškega trga v Gabrovki; tlakovanje površin, namestitev treh svetilk JR, 

ureditev površin za igrišče ter nakup in namestitev novih igral, 

- priprava programa za modernizacijo cest, sestanki na terenu s posameznimi cestnimi odbori, 

- vzdrževanje javnih poti, posipanje, gredanje ter urejanje odvodnjavanja, 

- sofinanciranje pri modernizaciji dveh  JP na Brezovem ter JP v Moravški Gori, nakup peska za fini 

planum, 

- sodelovanje s Telekomom pri gradnji optike, 

- usklajevanje s predlagateljem OPPN-ja za dopolnitev oz. popravke  Odloka o OPPN za gospodarsko 

obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka,  

- priprava pripomb z obrazložitvami na Predlog in izhodišča za pripravo OPPN za obvoznico Gabrovka, 

- sodelovanje z upravljavcem  državnih cest CGP Novo mesto, realizacija sanacije ovinka pri Rihtarčku 

ter preplastitev R2 v Moravčah ter na delu med Pečicami in Lukovcem, 

- pisni dopisi poslani na DRSI glede stanja državnih cest  na območju KS: preplastitve,  pločniki in 

pohodne površine, odbojne ograje, 



Stran: 2 

- organizacija ter izvedba čistilne akcije, 

- sodelovanje pri organizaciji  cepljenja v KS. 

- 

 

Zbor krajanov v l. 2021 zaradi  omejitev v povezavi s koronavirusom ni bil organiziran. 

 
Pri vzdrževanju JP se še vedno srečujemo z enakimi problemi na terenu kot v preteklih letih, saj je še 44 % JP  
neasfaltiranih oz. 26 km. 
Makadamski klanci so 15 % ali še več (Gobnik, Laze, Lukovec - Brinje, Moravška Gora, Greben, del v Čateški 
Gori).  Prošnje, da se financiranje KS za ceste spremeni, tako da se upoštevajo tudi faktorji  terena in stanje 
cest (torej asfalt, makadam), se ne upoštevajo, čeprav je bil na občino podan   predlog z usmeritvami. 
 cest v makadamski izvedbi, obenem pa so tereni zelo raznoliki: strmi klanci brez ustreznega odvodnjavanja, 
neustrezna širina poti, neurejeno lastništvo, zaraščenost z drevjem in grmičevjem. 
 
S Pogodbo o financiranju dejavnosti urejanja JP v KS Gabrovka je bilo v l. 2021 za cca 52 km kategoriziranih JP 
zagotovljenih 22.722,11 EUR.  Polovica  tega zneska je bilo porabljenih za zaključni sloj (fini planum) pred 
nanosom asfalta  na Brezovem ter v Moravški Gori, preostanek sredstev pa za neasfaltirane odseke JP 
Lukovec - Brinje, Sp. Vodice – Moravška Gora, Nova Gora, Gabrska Gora, Gobnik, Laze, Hohovica,  Roje,  
Podpeč,  Čateška Gora- Rovine.  
  
Zelo velike težave imajo krajani z vzdrževanjem nekategoriziranih cest, ki jih je v KS še cca 14 km in vodijo 
do/ob cca 100 objektov s hišnimi številkami. Prošnje s strani uporabnikov redno prihajajo na naslov KS, a KS v 
ta namen nima zagotovljenih sredstev. Na ta problem se Občino opozarja že vsa leta, a do sprememb ni 
prišlo. Te ceste   po U r e d b i  o merilih za kategorizacijo javnih cest, 7. člen, izpolnjujejo najmanj tri od petih 
meril, ki so v 11. členu  te uredbe označena kot osnovna (skrajšano O) funkcija ali značilnost javne ceste 
določene kategorije, kar potrjuje mnenju KS, da bi jih Občina morala kategorizirati. V kolikor bi se ugotovilo, 
da predlagana trasa pelje po zemljišču v zasebni lasti, bi bila Občina dolžna tako cesto  tako kategorizirati kot 
tudi pridobiti zemljišče na katerem je cesta zgrajena. 
 
Tako na Občino Litija kakor na DRSC je bilo poslanih več dopisov, v katerih smo ustrezne službe opozorili na 
stanje cest na področju KS.  
 
Na vaškem trgu v Gabrovki se je namestila JR, speljani so bili kanalizacijski vodi, tlakovalo se je 550 m2 
površin, vgradila čistilna naprava ter  namestila  so se štiri športna orodja. Proračunska sredstva sta prispevali  
KS Gabrovka in  Občina Litija. Prejeli smo tudi 20 tisoč EUR donacije  s strani gospodarske družbe, katera so se 
porabila  za  namen ureditve vaškega trga z igriščem. 
Pridobili smo Elaborat potresne in statične sanacije za objekt na naslovu Gabrovka 24. 
 
Glede vodovoda Štorovje je z VO potekala redna korespondenca,  kjer se je skušalo poiskati možne rešitve 
glede prenosa vodovoda na Občino Litija. Realizacije še ni.  
 
V sodelovanju z občinsko upravo so potekala srečanja, na katerih smo izpostavili  pereče težave na različnih 
področjih delovanja: ceste, vodovod Gobnik, Štorovje, prometna varnost, pločniki oz. varne pohodne 
površine za pešce izven območja OŠ, a znotraj območja naselja Gabrovka, parkirišča v Gabrovki,  sanacija 
strehe v OŠ, optika v belih lisah, rekonstrukcija – preplastitve državnih cest, problem vzdrževanja lokalnih 
cest, odmere in nakupi zemljišč za potrebe modernizacije cest, javna razsvetljava ter utemeljevali potrebe po 
zagotovitvi sredstev v občinskem proračunu. 
 
V l. 2021 so se izvedle sledeče modernizacije cest na območju KS: 
- LC Brezovo, naselje, asfaltiranje 500 m 
- JP Moravška Gora, asfaltiranje 660 m 
- JP Brezovo 1, asfaltiranje 180 m 
- JP Brezovo 2, asfaltiranje 75 m 
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- Regionalna cesta Selo – Pečice – Lukovec, preplastitev, 3. del 300 m 
- Regionalna cesta Moravče, preplastitev, 1. del 350 m 
 
KS je oblikovala pripombe s podrobnimi obrazložitvami  na Predlog in izhodišča za pripravo OPPN za 
obvoznico Gabrovka. Splošno mnenje je, da se glede obvoznice ni upoštevalo predlogov podanih s strani KS.  

V maju 2021 je  KS Gabrovka kot NUP s predlagateljem OPPN-ja za IG-05 GA uskladila/izpogajala  dopolnitev 
tretjega odstavka, 8. člena, s čimer se je besedilo v deveti alineji dopolnilo sledeče: Uporabljajo se lahko samo 
sekanci po standardu EN ISO 17225- 4: 2021, s tem da kemično obdelanih lesnih ostankov, sestavin vlaken in 
lesa, mešanic in zmesi, ki so kemično obdelane (po klasifikaciji glede na poreklo in izvor 1.2.2 in 1.2.3), ni 
dovoljeno uporabljati kot kurivo/gorivo za potrebe/namene kogeneracije oz. pridobivanje električne in/ali 
toplotne energije.  

V preteklosti  smo za zatiranje plevelov, ki  rastejo ob robnikih in razpokah  ter na peskanih poteh po 
pokopališču, uporabljali škropiva - FFS. V l. 2021  smo se za ekološko veliko bolj sprejemljiv način zatiranja 
plevela, kar nam nalaga tudi zakonodaja, glede na to, da je pokopališče javna površina. Nabavil in uporablja 
se   sistem termičnega odstranjevanja plevela s hitrim pretokom vročega zraka RIPAGREEN.  

V oktobru 2021 so se  izvedla sanacijska dela na pokopališkem zidu v dolžini 137 m ter na fasadi 
nekdanje/stare poslovilne vežice (sanacija poškodb, barvanje zunanje fasade).  

Namestila se je tudi nova oglasna deska. V  njej je tudi obvestilo, iz katerega je razvidno, kateri grobovi oz. 
grobni prostori nimajo najemnika. Trenutno je 40 grobnih prostorov brez najemnika ter 14 grobnih prostorov, 
za katere so predhodni najemniki prekinili pogodbo o najemu. 

Za potrebe čiščenja poslovilnega objekta ter organizacije pogrebov imamo sklenjeni dve podjemni pogodbi. 

Po sklepu KS je bilo družini, ki ji je požar uničil hišo, odobren  transfer za nakup gradbenega materiala v višini 
500,0 EUR. 

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. 
 

 
 
     Alenka Mesojedec, 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. 2021. 

 

DOLGOROČNA SREDSTVA: 

 

Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS: 

opis Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja vrednost 

Zemljišča 4.730,00 0 4.730,00 

Skupaj gradbeni objekti (+investicije v 

teku): 
128.002,47 86.534,72 41.467,75 

Oprema 18.123,82 8.708,63 9.415,19 

Droben inventar 1.815,57 1.815,67 0 

Skupaj vsa OS: 152.671,86 97.058,92 55.612,94 

 

Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so v letu 2021 znašala 5.662,51 eur, od tega, nabava čistilne naprave 

3.075,32 eur, odstranjevalec plevela za pokopališče 2.407,50 eur, oglasna omarica za pokopališče 179,69 eur. 

Izvedena je bila ureditev in tlakovanje vaškega središča v vrednosti 20.000,19 eur. 

 

Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. Za leto 2021 je bila obračunana 

v višini 5.229,82 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).  V letu 2021 je bil odpisan tiskalnik iz leta 2015. 

Stopnja iztrošenosti znaša pri gradbenih objektih 67 %, pri opremi 58 %. 

 

KRATKOROČNA SREDSTVA:  

Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2021 znaša 71.039,17 eur, od tega: 

 na TRR KS Gabrovka: 47.348,31 EUR, 

 na TRR Vodovodni odbor Brezovo: 23.690,86 EUR. 

 

Gotovine v blagajni KS Gabrovka nima, v letu 2021 tudi ni poslovala z gotovino. 

 

Odprte kratkoročne terjatve do kupcev (sk. 12) znašajo 3.533,78 eur, in sicer: 

➢ grobnina in najem vežice 3.029,42 EUR, 

➢ vodarina VO Brezovo 400,94 EUR.  

 

Za terjatve do fizičnih oseb, ki kljub zapadlosti niso bile poravnane, so bili poslani opomini.  

 

Neplačani odhodki v sk. 18 po računih iz leta 2021 znašajo 30.095,01 eur. 

 

 

OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 

 

Odprte kratkoročne obveznosti znašajo 16.465,87 eur, in sicer: 

- Sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2021: 29.278,94 EUR, 

- Sk. 23 druge kratkoročne obveznosti (DDV, dajatve po podj. pog., idr.): 1.746,04 EUR,  

- Sk. 24 uporabniki EKN: 356,33 EUR (UJP, JZ). 

 

Obveznosti niso sporne, poravnane so bile v začetku leta 2022, ko so zapadle v plačilo.  

 

Neplačani prihodki (sk. 28) za zgoraj navedene odprte terjatve brez DDV znašajo 2.956,03 eur. 

 

 

Splošni sklad KS Gabrovka znaša 125.943,56 eur, od tega: 
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- splošni sklad za osnovna sredstva 55.612,94 EUR in je enak njihovi neodpisani vrednosti v aktivi, 

- presežek prihodkov za prenos v naslednje leto 70.330,62 EUR.   

 

Skupna aktiva oz. pasiva znaša 160.280,90 EUR, kar je za 15 % 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 2021 znašali 70.363,85 eur. 

  

 leto 2021 

KS Gabrovka 62.852,09 

Vodovodni odbor Brezovo 7.511,76 

Skupaj: 70.363,85 

 

 

Pregled prihodkov po ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 

konto namen realizacija 2021 

7103 Prihodki od najemnin in grobnin 8.995,90 

7130 Prihodki od prod.stor.- voda, pogrebne stor. 10.552,88 

730 Prejete donacije 20.000 

7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 30.815,07 
 - za vzdrževanje javnih poti 22.722,11 

 - za funkcionalne izdatke 8.092,96 

 - za ureditev mansarde nad vrtcem 0 

 SKUPAJ PRIHODKI: 70.363,85 

 

Skupni odhodki so v letu 2021 znašali 63.994,97 eur: 

 leto 2021 

KS Gabrovka 57.603,80 

Vodovodni odbor Brezovo 6.391,17 

Skupaj: 63.994,97 

 

 

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

konto namen realizacija 2021 

4020 pisarniški in splošni material 2.446,82 

4021 drobni inventar ter druge posebne storitve 772,46 

4022 energija, voda, komunalne stor. 6.087,19 

4023-4 izdatki za prevoz oz. službena potovanja 1.031,06 

4025 tekoče vzdrževanje 26.430,22 

4026 NUSZ 33,29 

4029 drugi operativni odhodki, NUSZ 1.828,76 

 Skupaj tekoči odhodki: 38.629,8 

411 Tekoči transferji 499,04 

420 Investicijski odhodki 24.866,13 

 SKUPAJ ODHODKI: 63.994,97 

   

 

 

Pregled prihodkov in odhodkov leta 2021 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 
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Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 603  0601 POSLOVANJE KS Prihodki   28.092,96 Odhodki 24.532,02 

Prihodki predstavljajo nakazilo iz proračuna Občine Litija za funkcionalno poslovanje 8.092,96 eur ter prejeto 

donacijo podjetja Ostria d.o.o. v višini 20.000 eur. 

 

Odhodki za poslovanje KS Gabrovka predstavljajo: 

Pisarniški in drug splošni material in storitve, novoletna okrasitev 1.757,96 

Elektrika, telekom 786,71 

nusz 33,29 

Plačilo drugih stroškov in plačilnega prometa UJP 4,83 

Tekoči transfer – donacija f.o. ob požaru 499,04 

Ureditev vaškega sredsišča s tlakovanjem 20.000,19 

Elaborat potresne snaacije objekta Gabrovka 24 (dokumentacija) 1.450,00 

 

 

2.) 603  1301 OBČINSKE CESTE Prihodki  22.722,11 Odhodki 23.669,03 

Iz proračuna Občine Litija je bilo skladno s pogodbo nakazano 22.722,11 eur sredstev za vzdrževanje javnih 

poti in lokalnih cest v KS Gabrovka. Sredstva za namen vzdrževanja cest so bila porabljena v višini 23.669,03 

eur. 

 

3.) 603  1401 PRIREDITVE Prihodki 0 Odhodki 0 

 

4.) 603  1604 POKOPALIŠČE Prihodki  12.037,02 Odhodki 8.574,00 

Prihodki od najemnin za grobove so znašali 8.995,90 eur, prihodki od storitev oddaje vežice pa 3.041,12 eur.  

 

Odhodki v zvezi s pokopališčem so bili porabljeni za: 

Splošni in drugi material in storitve  357,64 

Električna energija, komunalne storitve 3.359,45 

Stroški tekočega in inv. vzdrževanja 984,19 

Drugi operativni odhodki – podjemne pogodbe 1.285,53 

nakup opreme (odstranjevalec plevela) 2.587,19 

 

 

5.) 603  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki   Odhodki  0 

 

6.) 603  1605 VODOVODNI ODBOR BREZOVO Prihodki 7.211,76 Odhodki 6.391,17 

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 7.211,76 eur. 
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Skupni odhodki VO Brezovo so znašali 3.960,36 eur, porabljeni so bili za: 

Vodovodni material in storitve 408,44 

Laborat. analize pitne vode 695,24 

Električna energija 1.941,03 

Stroški prevoza, kilometrina 1.031,06 

Tekoče vzdrževanje 1.777,00 

Drugi odhodki – ujp, prenakazilo vodnega povračila  538,4 

 

 

Skupni rezultat poslovanja KS Gabrovka v letu 2021 je presežek prihodkov v znesku 6.368,88 EUR, ki je 

nastal zaradi računovodskega načela plačane realizacije. 

 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 

 KS 

Gabrovka 

VO Brezovo SKUPAJ 

Stanje sredstev na računu 1. 1. 2021 41.098,39 22.863,35 63.961,74 

Presežek prihodkov v letu 2021 5.248,29 1.120,59 6.368,88 

Stanje sredstev na računu za prenos v naslednje leto 41.098,39 22.863,35 70.330,62 

        

 

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          

                       


