
KRAJEVNA SKUPNOST BESNICA 
Dvor 2, Zg.Besnica 
4201 Zg. Besnica 

Številka: 3/2008 
Datum: 14.02.2008 

MESTNA OBČINA KRANJ 
Oddelek za finance 
Slovenski trg I 
4000 Kranj 

ZADEVA : OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA 
ZA LETO 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

a) Prihodki: 
Glavni viri prihodkov v letu 2007 so bili prejeta sredstva MO Kranj namenjena za 
Osnovno dejavnost, sredstva namenjena za vzdrževanje javnih poti, ter sredstva ki 
smo jih prejeli na natečaju MO Kranj za obnovo javnih poti. 
Primerjava realizacije plana glede na prejeta sredstva v letu 2007 in v letu 2006 beležimo 
povečanje sredstev v letu 2007 za 68% več v primerjavi z letom 2006. Odstopanja glede 
na leto 2006 so predvsem zaradi pridobljenih sredstev na natečaju MOK in delnem 
povečanju sredstev za vzdrževanje javnih poti in pridobljenih sredstev od najemnin za 
grobove ter predvidenih prihodkov od prodaje zemljišč pri gasilskem domu, da bi uredili 
lastnino GD. Do realizacije pa ni prišlo zaradi novih planov KS, v katerih je planirana 
novogradnja doma KS in GD. 

b) Odhodki- 
Odhodki so dosegali 75,7% planiranih sredstev v letu 2007 in 19,5 % preseganje 
sredstev v letu 2006. 
Največji del odhodkov predstavljajo tekoči stroški objektov skupne rabe, tekoče 
vzdrževanje cest, in investicijsko vzdrževanje cest in investicijsko vzdrževanje javne 
razsvetljave ter pogodbena dela preko študentskega servisa ter predvidenih odhodkov 
od nakupa zemljišč pri gasilskem domu. 
Do realizacije pa ni prišlo zaradi novih planov KS, v katerih je planirana novogradnja 
doma KS in GD. 
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c) Prenos neporabljenih sredstev 
Na dan 31.12.2007 je bilo na računu KS stanje sredstev v višini 19.012,26 EUR. 
Sredstva se bodo porabila za vzdrževalna dela in investicijsko dejavnost v letu 2008 in 
Letu 2009.. 

d) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 
V finančnem načrtu KS ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane 
obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
Svet krajevne skupnosti ocenjuje, da so bili v letu 2007 realizirani vsi zastavljeni cilji, 
ki jih je sprejel svet krajevne skupnosti in so bili odvisni od planiranih in prejetih sredstev 
MOK. 
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Številka: MOK-F/08-1 
Datum: 13.02.2008 

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA 
NAČRTA KS BITNJE ZA LETO 2007 

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

A. PRIHODKI 

Prihodki Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: KS Bitnje) v letu 2007 (v 
nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli 1. 

TABELA 1:  Prihodki KS Bitnje v  let ih 2006 in 2007 (  v  C) 

Realizacija 

2006 

Veljavni 

FN 

2007 2007 

R e a

l i z a

c i j a
3/2 

VRSTA 
PRIHODKA 

1 2 3 4 5 

A Nedavčni prihodki 242 119 4.1601.721 3.496

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 119 119 244 205 205

Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov 53 0 O O 0

Prihodki od reklamnih oglasov 70 0 3.825 5.500 0

Odškodnine zavarovalnic 0 0 90 0 0

B Kapitalski prihodki 42 0 0 0 0

Prihodki od prodaje računalniške opreme 42 O 0 0 0

C Transferni prihodki Mestne občine Kranj 53.747 70.413 70.413 131 100
1 Prejeta sredstva MO Kranj - za tekočo porabo 25.409 30.335 30.335 119 100

1.1. Osnovna dejavnost 8.008 8.208 8.208 102 100

1.2. Osnovna dejavnost - ostalo 292 2.898 2.898 992 100

1.3. Vzdrževanje komunalnih objektov 1.252 1.286 1.286 103 100

1.4. Vzdrževanje javnih poti 15.857 16.274 16.274 103 100

1.5. Vzdrževanje športna igrišča O 1.669 1.669 0 100

2 Prejeta sredstva MO Kranj - za investicije 
(natečaj) 

28.338 40.078 40.078 141 100

2.1. Obnova javnih poti - natečaj 17.918 17.130 17.130 96 100

2.2. Obnova komunalnih objektov - natečaj 10.421 22.948 22.948 220 100

PRIHODKI SKUPAJ (A+B+C): 54.03170.532 74.573 138 106
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Realizirani prihodki so višji od načrtovanih za 6% zaradi prihodkov od reklamnih 
oglasov, prejete odškodnine od zavarovalnice in obresti od sredstev na TRR ter 
znašajo skupaj 74.573 €, kar je za 38% več kot v letu 2006. 

Prihodke sestavljajo: 
- nedavčni prihodki (5,6% vseh prihodkov), 
- prejeta sredstva Mestne občine Kranj (94,4% vseh prihodkov). 
Nedavčni prihodki so za 1.621% višji v primerjavi z letom 2006, transferni prihodki 
Mestne Občine Kranj pa so višji za 31% v primerjavi z letom 2006. 
 
TABELA 2: Deleži  posameznih vrst prihodkov v skupnih prihodkih KS Bitnje v let ih 2006 in 
2007 ( v EUR) 

 

Realizacija 
2006 

Delež 
 v skupnih 
prihodkih 
 2006 

Realizacija 
2007 

Delež 
 v skupnih 
prihodkih 
 2007 

VRSTA 
PRIHODKA 

1 2 3 4 

A  NEDAVČNI PRIHODKI  242 0,45% 4.160 5,58%

B KAPITALSKI PRIHODKI 42 0,08% 0 0,00%

C TRANSFERNI PRIHODKI  53.747 99,47% 70.413 94,42%

Prejeta sredstva MO Kranj 

 - za tekočo porabo 
25.409 47,03% 30.335 40,68%

Prejeta sredstva MO Kranj 

 - za investicije (natečaj) 
28.338 52,45% 40.078 53,74%

SKUPAJ (A+B+C): 54.031 100,00% 74.573 100,00%

 

Glavni vir prihodkov KS Bitnje v letu 2007 so bili enako kot v letu 2006 transferni 
prihodki občinskega proračuna (94,4% vseh prihodkov). 53,7% vseh prihodkov 
občinskega proračuna je bilo investicijskih prihodkov, 40,7% pa prihodkov za tekočo 
porabo (za osnovno dejavnost ter vzdrževanje javnih poti, komunalnih objektov in 
športnega igrišča). 

Stran 2 
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B .  O D H O D K I  

Odhodki KS Bitnje v letu 2007 (v nadaljevanju: odhodki) so prikazani v tabeli 3. 

TABELA 3 :  Odhodk i  KS  Bi tn je  v  l e t ih  2006  in  2007  (  v  C )  

Realizacija 
2006 

Veljavni FN 
2007 

Realizacija 
2007 

Indeks 
3 / 1  

Indeks 
3 / 2  ODHODKI 

1 2 3 4 5 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 25.330 32.036 31.343 124 98
PROSLAVE, PRIREDITVE KS 340 1.260 1.259 370 100
GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI 396 O O O O
MATERIALNI STROŠKI In STORITVE KS 3.024 4.700 4.297 142 91
TEKOČ/ STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE 6.727 5.158 4.983 74 97
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDR. 9.370 14.679 14.679 157 100
AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 198 972 972 491 100
JAVNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 1.461 568 558 38 98
POG. DELA, DELO PREKO ŠS - TAIDELA 3.814 3.770 3.674 96 97
KOŠNJA TRAVE 0 929 921 0 99

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 1.947 0 0 O O
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 1.947 O 0 O O

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 30.042 42.388 41.290 137 97
OBJEKTI SKUPNE RABE 1.703 2.310 1.212 71 52
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INV.VZDRZEVANJE 17.919 17.130 17.130 96 100
JAVNA RAZSVETLJAVA- INV.VZDRžEVANJE 

10.421 22.948 22.948 220 100

ODHODKI SKUPAJ: 57.319 74.424 72.633 127 98 

Realizirani odhodki KS Bitnje v letu 2007 so za 2% nižji od načrtovanih 'n znašajo 
skupaj 72.633 C, kar je za 27% več kot v letu 2006. Višji realizirani odhodki v letu 
2007 so posledica večjih izdatkov za: 
• Nakup in gradnjo osnovnih sredstev - 37 % v primerjavi z letom 2006 (Posledica 

vlaganj v računalniško opremo za potrebe delovanja krajevne skupnosti ter višjih 
pridobljenih sredstev na natečaju pri Mestni obč ini Kranj za investicijsko 

vzdrževanje cest in javne razsvetljave kot v letu 2006). 
• Blago in storitve - 24% v primerjavi z letom 2006 (Posledica večjih izdatkov za 

proslave in prireditve, materialnih stroškov in storitev KS, tekočega vzdrževanje - 
cest in avtobusnih postaj). 

S t r a n  3  
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TABELA 4:  Delež i  posa meznih vrst  odhodkov v  skupnih odhodkih KS Bitnje v  le t ih  2006 
in 2007  (  v  C )  

Realizacija 
2006 

Delež v 
skupnih 

odhodkih 
realizacije 

2006 

Realizacija 

2007 

Delež v 
skupnih 

odhodkih 
realizacije 

2007 
ODHODKI - 

popopopo  podskupinah  podskupinah  podskupinah  podskupinah odhoodhoodhoodhodkovdkovdkovdkov  oz. izdatkov oz. izdatkov oz. izdatkov oz. izdatkov    

1 2 3 4 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 25.330 44,19% 31.343 43,15%
PROSLAVE, PRIREDITVE KS 340 0,59% 1.259 1,73%

GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI 396 0,69% O 0,00%

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS 3.024 5,27% 4.297 5,92%

TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE 6.727 11,74°/a 4.983 6,86%

CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 9.370 16,35% 14.679 20,21%

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 198 0,35% 972 1,34%

JAVNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 1.461 2,55% 558 0,77%

POG. DELA, DELO PREKO ŠS - TAIDELA 3.814 6,65% 3.674 5,06%

KOŠNJA TRAVE O 0 , 0 0% 921 1,27%

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 1.947 3,40% 0 0,00%
TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 1.947 3,40% 0 0 , 0 0 %

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 30.042 52,41% 41.290 56,85%
OBJEKTI SKUPNE RABE 1.703 2,97% 1.212 1,67%

CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INV.VZDRŽEVANJE 17.919 31,26% 17.130 23,58%

JAVNA RAZSVETLJAVA - INV.VZDRŽEVANJE 10.421 18,18% 22.948 31,59%

ODHODKI SKOPAJ: 57.319 100,00% 72.633 100,00% 

57% vseh odhodkov KS Bitnje v letu 2007 je bilo namenjenih nakupu in gradnji 
osnovnih sredstev, 43 % vseh odhodkov pa izdatkom za blago in storitve. 

V primerjavi z letom 2006 je delež odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v 
vseh odhodkih za 5% višji, delež izdatkov za blago in storitve v vseh odhodkih pa za 1 
% nižji v primerjavi z letom 2006. 

S t r a n  4  
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C. PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV 

TABELA  5 ;  S t a n j e  s r e d s t e v  K S  B i t n j e  n a  d a n  3 1 . 1 2 . 0 6  i n  3 1 . 1 2 . 0 7  (  v  C )  

31.12.2006 31.12.2007 Razlika 
2007/2006

Indeks 
2007/2006 STANJE SREDSTEV 

2 3= 2-1 4=(2/1.100) 

Stanje sredstev na TRR KS Bitnje 3.892 5.818 1.926 149 
Stanje depozitov v bankah 0 0 0 0 
SKUPAJ: 3.892 5.818 1.926 149  

Stanje neporabljenih sredstev KS Bitnje na dan 31.12.2007 je znašalo 5.818 EUR, kar je 
za 1.926 EUR več, kot 31.12.2006. 

Razlogi za neporabljena sredstva ob koncu proračunskega leta: 

• manjši realizirani odhodki od načrtovanih, 
• neporavnane obveznosti ob koncu leta 2007, ki so zajete v finančnem načrtu 

krajevne skupnosti za leto 2008. 
Neporabljena sredstva iz leta 2007 bomo na podlagi Načrta dela KS Bitnje za leto 
2008 porabili v letu 2008. 

TABELA  6 :  P r i m e r j a v a  p r i h o d k o v  i n  o d h o d k o v  K S  B i t n j e  v  l e t i h  2 0 0 6  i n  2 0 0 7  (  v  C )  

2006 2007 Razlika 
2007/2006

Indeks 
2007/2006 

PRIMERJAVA 
PRIHODKOV in 
ODHODKOV 1 2 3= 2-1 4=(2/1"100) 

PRIHODKI 54.031 74.573 20.541 138 

ODHODKI 57.319 72.633 15.314 127

SKUPAJ: -3.287 1.940 5.228 -59
 

Razlika med prihodki in odhodki KS Bitnje v letu 2007 je pozitivna in znaša 1.940 €, 
kar pomeni, da so bili odhodki nižji od prihodkov. 

D. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ 
PRETEKLIH LET 

V finančnem načrtu KS Bitnje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti v višini 2.291,20 € pa so zajete v finančnem načrtu za leto 

2008. 
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I I .  POROČ ILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH -  

POSLOVNO POROČILO KS BITNJE ZA LETO 2007 

Cilji KS Bitnje za leto 2007 so opredeljeni v Načrtu dela KS Bitnje za leto 2007 (v 
nadaljevanju: načrt dela). 

Uresničevanje ciljev načrta dela je podrejeno proračunu Mestne občine Kranj oziroma 
deležu udeležbe KS Bitnje v tem proračunu, saj so transferni prihodki Mestne občine 
Kranj predstavljalo v letu 2007 94,4 % vseh prihodkov KS Bitnje. 

Cilje, opredeljene v načrtu dela smo si prizadevali v čim večji meri uresničiti. 

A DOSEŽENI CILJI NAČRTA DELA KS BITNJE ZA LETO 2007 

• TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNE INFRASTRUKTURE 
Iz prejetih sredstev Mestne občine Kranj namenjenih za vzdrževanje javnih poti, 
komunalnih objektov in športnega igrišča, smo poskrbeli za tekoče vzdrževanje 
občinskih cest na področju KS Bitnje, javne razsvetljave, avtobusnih postaj in 
otroškega igrišča. 

• INFORMIRANJE KRAJANOV 
Poleg spletne strani KS Bitnje, ki je pričela delovati v letu 2006, krajane Bitenj 
informiramo tudi preko krajevnega glasila Informator. V letu 2006 smo izdali 4 
številke. Pri izdaji glasila smo si pomagali s sredstvi sponzorjev, saj transferni prihodki 
občinskega proračuna za osnovno dejavnost KS ne zadostujejo. 
• PRIREDITVE ZA KRAJANE 
Z namenom, da bi se krajani še posebej prijetno počutili v naši skupnosti, smo tudi v 
letu 2007 za krajane pripravili: 

obdarovanje starejših krajanov na domu ob novem letu, 
proslavo za starejše krajane ob prihodu pomladi, 
novoletno obdaritev otrok s proslavo in obiskom dedka mraza, 

− otroški Direndaj 

razstavo izdelkov KUD Bitnje 
otroške ustvarjalne delavnice, 

- bralni krožek za krajane, 
klekljarski krožek, ... 

Prireditve pripravimo v okviru finančnih zmožnosti KS Bitnje, s sredstvi sponzorjev in 
ob organizacijski pomoči Kulturno umetniškega društva Bitnje. 

S t r a n  6  
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• RAČUNALNIK in PROGRAMSKA OPREMA 
Realizirana je bila nabava dodatnega prenosnega računalnika za potrebe KS Bitnje in 
opreme za vzdrževanje spletnega strežnika. 

• POSTAVITEV DODATNIH SVETLOBNIH TELES JAVNE RAZSVETLJAVE 

Iz prejet ih sredstev na natečaju Mestne obč ine Kranj za gradnjo in obnovo 
objektov v javni rabi in objektov gospodarske infrastrukture za leto 2007 smo 
prejeli 22.948 € in postavili 12 dodatnih svetlobnih teles javne razsvetljave na 
področju naše krajevne skupnosti 

• ASFALTIRANJE IN PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST 
Iz prejetih sredstev na natečaju Mestne občine Kranj za gradnjo in obnovo objektov v 
javni rabi in objektov gospodarske infrastrukture za leto 2007 smo prejeli 17.130 € za 
asfaltiranje in preplastitev obč inskih cest. Iz prejetih sredstev smo asfaltirali in 
preplastili občinske ceste. 

B CILJI NAČRTA DELA KS BITNJE ZA LETO 2007, KI NISO BILI DOSEŽENI - 
URESNIČITEV LE TEH JE ODVISNA OD PRIDOBLJENIH DODATNIH SREDSTEV IZ 
PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ (NEPOSREDNA VKLJUČITEV V 
PRORAČUN) IN BODO VKLJUČENI V NAČRT DELA KS BITNJE ZA LETO 2008 

• ŠIRITEV LOKALNE CESTE oz. NEVARNEGA ODSEKA CESTE PRI CERKVI V ZG. 

BITNJAH 

• IZDELAVA PROJEKTA »ŠPORTNO - KULTURNI PARK V SP. BITNJAH, LEGALIZACIJA 

OBJEKTA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU V SP. BITNJAH. 

• NADAUEVANJE UREJANJA POKOPALIŠČA V ZG. BITNJAH 
(Odkup zemlje za širitev ceste - skupaj s krajevnimi skupnostmi, ki gravitirajo na 

pokopališče). 

• UREDITEV SEMAFORIZIRANEGA PREHODA ZA PEŠCE V ZG. BITNJAH PRI 

POKOPALIŠČU. 

• PRIČETEK IZGRADNJE MOSTU PRI ŽEPKU, REGULACIJA POTOKA ŽABNICA v ZG. 

BITNJAH. 

• POSTAVITEV ULIČNEGA SISTEMA V KS BITNJE. 

• IZGRADNJA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ZAMENJAVA 

VODOVODNIH CEVI. 

S t r a n  7  
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• PLINIFIKACIJA VSEH TREH VASI BITENJ - SOČASNO S KANALIZACIJO. 

• OMEJITEV IN ZMANJŠANJE PROMETA NA REGIONALNI CESTI KRANJ - ŠK.LOKA. 

V KS Bitnje se po svojih najboljših močeh vsako leto trudimo za uresničitev ciljev, ki 
so opredeljeni v načrtih dela krajevne skupnosti za posamezno leto ter seveda za 
pridobitev sredstev, ki jih potrebujemo, da se cilji realizirajo. Vsako leto se prijavimo 
na razpis za sredstva, ki jih Mestna občina Kranj nameni gradnji in obnovi objektov v 
javni rabi in objektom gospodarske infrastrukture. Tako postopno obnavljamo 
osnovno infrastrukturo v naši krajevni skupnosti. Sredstva za tekočo porabo, ki jih 
prejemamo med letom (tekoče vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov, 
opravljanje osnovne dejavnosti), porabimo za vzdrževanje osnovne infrastrukture in 
izvajanje osnovne dejavnosti Krajevne skupnosti Bitnje. 
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Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV SMUK 
za leto 2007 

1.) POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

a) Prihodki: 

Glavni vir prihodkov ostajajo transfemi prihodki-prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, ki 
so bili edini realizirani 100%. 
Zaradi podaljševanja vezanih depozitov so bile obresti višje od planiranih, prav tako pa 
sredstev na vpogled nismo trošili kot smo planirali in tudi obresti na ta sredstva so višje od 
planiranih. Najemnik neredno plačuje najemnino, vrši se opominjanje, zato samo četrtinska 
realizacija planiraniih sredstev na kontu najemnin. 

b) Odhodki: 

Poleg tradicionalnega Srečanja prijateljev, ki je skupno praznovanje krajevnega praznika treh 
krajevnih skupnosti, nismo samostojno organizirali nobene druge prireditve in tako na kontu 
proslave, prireditve ostajajo neporabljena sredstva. 
Materialnih stroškov smo imeli polovico manj od planiranih predvsem zato, ker nismo v celoti 
koristili planiranih sredstev za reprezentanco, ker pa še nismo kupili nove računalniške 
opreme, pa tudi planiranih računalniških storitev ne. 
Tekoči stroški objektov skupne rabe ostajajo nižji od planiraih zaradi neopravljenega 
generalnega čiščenja prostorov, deloma pa tudi zaradi nižje zavarovalne premije od 
planirane. 
Sredstva za plačilo tajnice so bila planirana za celo leto, pogodbo pa smo sklenili 'šele z 
majem. 
� celoti so ostala neporabljena sredstva investicijskega vzdrževanja športnih igrišč in parkov, 
ker nismo pravočasno pristopili k zbiranju ponudb. 

c) Prenos neporabljenih sredstev 

Sredstva na računu izkazujejo okoli 40 tisoč EUR, kar bo v letu 2008 namenjeno sofinanciranju 
ureditve zelenih površin, igrišč, tlakovanju poti po vsej KS in nakupu računalniške opreme. 

d) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 

� finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2.) POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH oz. POSLOVNO POROČILO 

� finančnem načrtu za leto 2007 smo si za cilj zastavili ureditev okolja, v katerem živimo: 
zelene površine, tlakovanje pešpoti in nekaj dostopov na pločnike, ki niso asfaltirani, vendar 
nismo izvedli nobenih aktivnosti v tej smeri. 
Preuredili smo stavbo, nabavili novo pisarniško opremo izdali več številk krajevnega glasila 
Bilten, usposobili jamborje za zastave, soorganizirali Srečanje prijateljev, z OS Matija Čop 

datum: 15.02.2008 
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Šifra zadeve  Vredn. 
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sodelovali pri prireditvi ob dnevu žena, organizirali prvomajsko budnico v KS, soorganizirali 
Srečanje z Valsto Nusdorfer, bili prisotni ob dnevu odprtih vrat šole, ponovno smo uvedli 
dežurstvo v pisami za krajane in odprli elektronski naslov krajevne skupnosti. 
Če povzamemo: z dosečenim nismo zadovoljni, saj zastavljenih ciljev nismo dosegli v celoti, 
nismo pa nezadovoljni, ker nekaj smo pa vendarle premaknili. 
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KRAJEVNA SKUPNOST BRITOF 

4000 KRANJ 

MESTNA OBČINA KRANJ 

Slovenski trg 1 
4000 KRANJ 

Datum: 24.02.2008 

ZADEVA: Poslovno poročilo KS Britof za leto 2007 

1. poročilo o realizaciji finančnega načrta 

a) Prihodki 

Prihodki so bili nakazani iz rednih osnovnih vzdrževalnih sredstev Mestne občine 

Kranj, za obnovo javnih poti in objektov skupne rabe pa so bila sredstva pridobljena iz 

naslova natečaja Mestne občine Kranj. 

Realizacija prihodkov 2007 ni veliko odstopala od plana prihodkov 2007. 

b) Odhodki 

Sredstva prihodkov iz rednih osnovnih vzdrževalnih sredstev Mestne občine Kranj so 

bila kot odhodki porabljena za pisarniški in splošni material ter stroške 

reprezentance, komunalne storitve, električno energijo in telefon, za tiskanje 

krajevnega časopisa, za nakup pisarniškega pohištva in drugih osnovnih sredstev in 

drobno orodje, za izvedbo krajevnega praznika ter novoletnega obdarovanja otrok, za 

tekoče vzdrževanje cest, mostov, avtobusnih postaj in parkov, sredstva iz naslova 

natečaja Mestne občine Kranj pa so bila porabljena investicijsko vzdrževanje 

objektov javne rabe in obnovo javnih poti. 



 

Odhodki 2007 so bili v skladu s planom odhodkov z leto 2007. 

c) Prenos neporabljenih sredstev 

Neporabljena sredstva preteklega leta na podračunu bomo prenesli za redno poslovanje 

in plačilo računov, ki se nanašajo na stroške preteklega leta (obdarovanje otrok ob 

novem letu). 

d) Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let 

Neporavnane obveznosti za preteklo leto so namenjene za tekoče vzdrževanje (stroški 

telefona in komunale, poštnina, čiščenje oken), za tiskanje krajevnega časopisa, za 

organizacijo prednovoletnega koncerta (pogostitev, plinska peč, kulturni program) in za 

nakup igrač ter za organizacijo kulturnega programa za prednovoletno obdarovanje 

otrok. 

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Cilji za leto 2007 so bili delno doseženi, za določena dela, ki smo jih planirali, pa 
nismo realizirali, ker nismo dobili sredstev. 

Za vsa finančna sredstva s strani Mestne občine Kranj se najlepše zahvaljujemo. 

Z željo uspešnega sodelovanja vam želim veliko poslovnih uspehov in vas lepo 
pozdravljam ! 

 

Predsednik 
Dejan KOT 



M E S T N A  O B Č I N A  K R A N J   
K R A J E V N A  S K U P N O S T  Č I R Č E  

SMLEDNIŠKA CESTA 136 

številka: 1/2008 
datum 13.02.2008 

g. Damijan Perne 
Župan Mestne občine Kranj 
Slovenski Trg 1 
4000 Kranj 

ZADEVA: LETNO POROČILO 2007 

V skladu z 98. členom Zakona o javnih financah (ZJF) ima KS ČIRČE kot neposredni 
uporabnik narejen zaključni račun in letno poročilo za leto 2007. Vsebina zaključnega 
računa je opredeljena v 96. členu ZJF in v 3. odstavku ministra za finance. 
Zaključni račun proračuna sestavljajo: 

1. splošni del, ki ga je pripravil oddelek za finance 
2. posebni del, ki ga je pripravil oddelek za finance in 
3. obrazložitve posebnega dela 

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE ZA LETO 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

A. PRIHODKI JANUAR - DECEMBER 2007 

KS Čirče je prihodke za leto 2007 dobila iz večih naslovov. Glavni vir so prihodki od 
najemnin za poslovne prostore, transferi iz občinskega proračuna ter prejeta sredstva 
MO Kranj (iz natečaja). Realizacija za leto 2007 je manjša kot veljavni plan 2007, 
glede na realizacijo iz preteklega leta pa so prihodki približno enaki - za razliko glede na 
prejeta sredstva MO Kranj. 

B. ODHODKI JANUAR - DECEMBER 2007 
Odhodki na kontu 500202 (proslave in prireditve) so v glavnem odhodki, ki si jih je KS 
Čirče nabrala ob koncu leta, saj gre tu za stroške novoletnih programov. Na kontu 
500205 so bili odhodki bistveno manjši, kot je bil veljavni plan za leto 2007, med 
večjimi odhodki pride tu do izraza le strošek izleta KS Čirče. Na kontu 500206 so bili 
stroški realizirani glede na porabo sredstev za vzdrževanje doma KS Čirče, ki pa so 
bili bistveno manjši od veljavnega plana 2007. Na kontu 500218 gre za odhodke za 
tekoče vzdrževanje športnih igrišč. Stroški konta 500223 so bili plačani v skladu z 
podjemnimi pogodbami. Na kontu 412 (transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam) je bila realizacija 2007 nična, saj nismo realizirali sredstev za te 
organizacije. Na kontu 501001 je bil realizacija manjša kot je bil veljavni plan 2007, 
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predvsem iz naslova novogradnje. Na podkontu 501003 je bila realizacija 
enaka kot veljavni plan 2007. 

C. PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV 

Stanje sredstev na računu in depozitov v bankah na dan 31.12.2007: 
sredstva na računu 18.764,70 €
depoziti v bankah 0 €
SKUPAJ 18.764,70 €

D. PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI 

KS Čirče ima na dan 31.1.2008 za 1.807,18 € odprtih obveznosti, vendar 
nobeden od teh ni zapadel v letu 2007. Računi bodo plačani v roku, saj 
imamo na računu dovolj finančnih sredstev. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN 
REZULTATIH OZ, POSLOVNO 
POROČILO 

V letu 2007 smo si zastavili kar nekaj ciljev, katera so bila v večini realizirana. 
Večino denarja pridobljenega iz dohodka — najemnin objektov smo 
smotrno vložili v vzdrževanja doma. 
1. KS Čirče je v letu 2007 organizirala več prireditev, od katerih so omembe 

vredne: obdaritev otrok in starejših občanov, gledališke predstave, 
merjenje holesterola in krvnega tlaka. 

2. Organiziran je bil tudi izlet na smučarsko tekmo na Krvavec. 
3. Dokončali smo izgradnjo javne razsvetljave v večjem delu Čirč. 
4. Zgrajeno je bilo nekaj ponikovalnic, kjer je bilo to nujno potrebno. 
5. Izgradnja športnega parka za domom KS Čirče je potekala po 

planu in je zaključena. Pridobili smo tudi WC kontejner, kar je velika 
pridobitev. 

6. Prometna ureditev na celotnem območju KS Čirče je potekala po planu. 
Asfaltirali smo del poljske poti, kar se tiče prometnih znakov, pa je zadeva 
v večini sanirana. 

7. KS Čirče v letu 2007 ni donirala sredstev Rdečem križu, Zvezi 
borcev in Balinarskemu klubu, saj so sredstva pridobili z drugih 
naslovov. Tako nam je ostalo kar nekaj sredstev, ki jih bomo racionalno 
porabili v letih 2008 in 2009. 

8. KS Čirče pridobiva soglasja za izgradnjo komunalne infrastrukture, vse pa 
poteka po planu. 

9. Z doseženimi rezultati smo v celoti zadovoljni. 

Predsednik sve  
Alojz Žu 
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v vednost: 
MO Kranj 
člani sveta KS 
ČIRČE arhiv 
KS Čirče 



KS GORENJA SAVA 
Savska loka 6 a 
4000 Kranj 

Kranj, dne 20.02.2008 

MO KRANJ — ODDELEK ZA FINANCE 

Zadeva: POSLOVNO POROČILO KS GORENJA SAVA ZA LETO 2007 

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta 

A. Prihodki 

V letu 2007 je KS Gorenja Sava prejela samo transferna sredstva iz občinskega 
proračuna in prihodek od obresti. 

B. Odhodki 

V večini postavk so bili odhodki v okviru planiranih. Ostanek je nastal, ker ni prišlo do 
planirane nabave pisarniške opreme. 

C. Prenos neporabljenih sredstev 

Neporabljena sredstva bomo v naslednjem letu porabili za nakup računalniške in strojne 
opreme. 

2. Poročilo o doseženih ciljih 

Finančni načrt za leto 2007 je bil optimalno realiziran v večini postavk, ki so bistvene za 
nemoteno delovanje. 

redsednik 
S Gorenja Sava 
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MESTNA OBČINA 

KRANJ 

MESTNA  OBČINA  KRANJ  

KRAJEVNA SKUPNOST GOLNIK 
Golnik 63 
4204 GOLNIK 

Datum 12.02.2008 

Zadeva : OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS GOLNIK za leto 

2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

a )  P r i h o d k i  Glavni viri prihodkov KS Golnik so transferi iz 

občinskega proračuna . 

b )  Odhodki 

Odhodki v letu 2007 ne presegajo plana za leto.Glavni odhodki so stroški vzdrževanja javne 
razsvetljave in vzdrževanja objektov skupne rabe. Velik del odhodkov pa predstavlja 
investicija v javno razsvetljavo. 

c )  Prenos neporabljenih sredstev 

Neporabljena sredstva na računu bomo prenesli v naslednje leto (2008), za namene tekočih 
stroškov. 

d )  Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

Cilji, ki smo si jih zastavili ob sprejemanju finančnega načrta ( javna razsvetljava ) in tekoče 
vzdrževanje so bili realizirani. Za večje posege asfaltiranja krajevnih cest , izgraditev tretoarja 
Golnik- Goriče in ureditev igrišč pa nam niso bila dodeljena sredstva. 

Predsednik Sveta KS Golnik 
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M E S T N A  O B Č I N A  K R A N J  
K r a j e v n a  s k u p n o s t  

GORIČE 

Goriče, 14.02.2008 

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO KS GORIČE ZA L. 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

A) Prihodki 

KS Goriče je imela v letu 2007 skupaj za 51.675€ prihodkov, kar je 98,2% plana. To pomeni v 
primerjavi z letom 2006 indeks 0,82. 

KS prejema za tekoče delovanje sredstva za osnovno dejavnost in vzdrževanje komunalnih 
objektov, javnih cest in infrastrukture. 

Nedavčnih prihodkov v letu 2007 smo imeli za 7.425 E. Prihodki so zmanjšani zaradi znižanja 
najemnine za vaško trgovino, katere nismo uspeli zadržati. 

Transferni prihodki — proračunska sredstva iz lokalne skupnosti za tekoče por znašajo dobre 
44.250€ ali 96,7% plana. 

V prihodkih so letos prikazana tudi transferna sredstva iz občinskega natečaja. 

B)  Odhodki  KS Goriče je imela v letu 2007 skupaj za 50.087€ odhodkov, kar je 

74,13% plana. 

Največje postavke pri teh stroških pomenijo stroški energije, vode in komunalnih storitev ter še 

vedno preveliki stroški za vzdrževanja javne razsvetljave. Tekoče vzdrževanje JR predstavlja še zmeraj 

nerešljiv problem za našo KS predvsem zaradi Elektra Gorenjske, ki brez obvestil dela po svoje. 

Vzrok v slabi realizaciji je tudi v začasnem financiranju. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam 

so bile v višini 2040€ in so dosegli 73 % plana. 

PRIHODKI 
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Postavka investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila dosežena v višini 20.300€, saj je vsa 
infrastruktura potrebna temeljite obnove. 

C) Prenos sredstev 

KS Goriče je v letu 2007 v celoti poravnala vse obveznosti iz preteklega leta . Stanje na transfernem 
računu na dan 31.12.2007 je bil 16.503 EUR-ov, ki jih prenašamo v naslednje poslovno leto. 

Svet KS Goriče je kot upravljalec in dober gospodar skrbel, da so bila izvedena vsa najnujnejša 
vzdrževalna dela na objektih, ki jih ima v lasti in upravljanju poudarjamo pa, da bi za normalno in 
investicijske vzdrževanje potrebovali znatno več sredstev! 

Z dobrim in tesnejšim sodelovanjem s strokovnimi službami MO Kranj smo v letošnjem letu 
izpeljali projekt varne šolske poti. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

Delovanje sveta KS Goriče je opredeljeno s statutom MOK kot tudi Statutom KS Goriče, ki seveda 
podležejo tudi vsem zakonskim aktom države Slovenije kot tudi odlokom MOK. 

Na to so vezani tudi vsi dolgoročni cilji KS Goriče, ki so v celoti podrejeni ciljem MOK. Zastavljene 
cilje iz preteklega leta nismo v celoti dosegli. Posebej poudarjamo dosežene cilje na področju investicij 
in vzdrževanja: 

Investicijska obnova javne razsvetljave v Goričah 
Obnova oken v domu 28. junija v Goričah 
Obnova ceste skozi Letenice in Goriče 
Izgradnja spomenika padlim iz 1. sv vojne 

Največji cilj pa je še vedno izgradnja večnamenske dvorane — telovadnice podužnične šole za katero 
bomo letos pridobilipotrebno dokumentacijo in dokončanje zadnjega dela ceste Goriče-Trstenik. 

Predsednik sveta KS Goriče 
Mladen Dubravica univ.drphorg. 

v,..‘N. Sir° 

IČE .Z0 

1 

Priloga: Stanje sredste-v ha dan 31.12.2007 ( 1 list) 

I. 2006 Ran 2007 Realizacija 2007 

ODHODKI 

Im v EuR 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 



 

MESTN A OB ČINA  KRANJ 

Oddelek za finance 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 83, fax. 04/ 237 31 84 

Številka: 410-9/2008-2-(46/I 5) 
Datum: 29. 1. 2008 

KRAJEVNA SKUPNOST GORIČE 

Zadeva: STANJE SREDSTEV NA RAČUNU in STANJE VEZANIH DEPOZITOV 
na dan 31. 12. 2007 

 

ve 
sredstva na računu: 16.502,81 

depoziti v bankah: 0,00 

SKUPAJ: 16.502,81 

 

Lep pozdrav! 

Pripravila: 
mag. Ida Vidmar 

Mirko Tavčar, univ. dipl. ekon. 
VODJA ODDE A ZA FINANCE 



MESTNA OBČINA KRANJ 
Krajevna skupnost 

HUJE 

Številka: 12/2008 
Datum. 13/2-2008 

Ga. Ida Vidmar 
Oddelek za finance 

MOK 

ZADEVA: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Huje za leto 2007 

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta 
a. Prihodki 

Glavni vir prihodkov naše krajevne skupnosti so bili transferi iz 
občinskega proračuna, manjši del pa prihodki od obresti-avista GB. 

b. Odhodki 
Glavna postavka so bili izdatki za blago in storitve. Manjši del stroškov je 
nastal pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev in pa pri transferjih 
neprofitnim organizacijam in ustanovam. Večje odstopanje — manjša poraba 
je nastala pri postavki materialni stroški in storitve KS in pa tekoči stroški 
objektov skupne rabe, tudi na postavki nakup in gradnja osnovnih sredstev 
je realizacija glede na veljavni plan bistveno manjša. Odstopanja-manjša 
poraba je nastala zaradi prijave na razpis. 

c. Prenos neporabljenih sredstev 
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2007 je po uskladitvi oziroma 
izvršitvi plačil odprtih postavk je nižje od prikazanega depozita. 
V takšni višini pa je zaradi tega, ker nismo računali na sredstva, ki smo jih 
dobili na razpisu. 

d. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 
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redsednik sveta KS 
Anže Cof 

7(4fi-4° 

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz 
preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem 
načrtu za leto 2008. 

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
Cilji so v glavnem realizirani. Predvsem gre za dejavnosti, ki jih vodimo že 
dalj časa, kot na primer »Srečanje prijateljev« ob krajevnem prazniku, 
izdajanje časopisa Glasnik, organizacija okroglih miz na aktualne 
teme, obnova prostorov , nabava računalniške opreme. Čaka pa nas naša 
velika želja uzpostava interneta. 
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MESTNA OBCINA KRANJ 
Krajevna Skupnost Jošt 

Pševo 3, 4000 Kranj 

Številka : 001/2008 
Datum : 22.02.2008 

Zadeva : LETNO POROČILO KS JOŠT ZA LETO 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA a)

 Prihodki 

V letu 2007 je imela KS Jošt sledeče prihodke v EUR. 

Realiz. 2006 Plan 2007 Realiz. 2007 

144 150 345 
0 50 50 
0 600 3.700 

10.119 600 0 

5.295 6.337 6.337 
475 489 489 

17.109 15.857 15.857 

12.206 9.383 9.383 
25.580 20.000 20.000 

70.930 53.466 56.161 

 

Prihodki so zelo usklajeni s planom za leto 2007. 
Razlika nastopa na prejetih prispevkih občanov za investicijsko vzdrževanje cest, kjer smo 
planirali manj kot prejeli. In na donacijah pravnih oseb, ki so posredno prejete prek 
prispevkov krajanov. 

prihodki od obresti 
prihodki od prodaje opreme 
prispevki krajanov za inv. vzd. cest 
prejete donacije in darila 

prejeta sredstva od MOK za - 
osnovna dejavnost 
- vzdrž. komun. objektov - 
vzdrž. javnih poti 

sredstva MOK 
prej. - natečaj - obj. sk. rabe 
prej. - natečaj - obn. jav. poti 

Prihodki skupaj 



b) Odhodki 

Odhodkov v KS Jošt v letu 2007 je bilo : 

Realiz. 2006 Plan 2007 Realiz. 2007 

Odhodki skupaj 70.376 54.444 45.578 

Realizacija odhodkov je nekoliko manjša, kot je bila planirana. 

Pri izdatkih za blago in storitve je realizacija za 7.465 EUR nižja od planirane, največ zato, ker 
nismo porabili vseh sredstev namenjenih prireditvam in obnovam objektov skupne rabe ( 
obnova kuhinje, obnova meteorne kanalizacije). 
Pri osnovnih sredstvih je na objektih skupne rabe realizacija 1.202 EUR manjša, kot je bila 
planirana, ker ni bila nabavljena oprema za pisarno in za v dvorano doma KS. Pri 
investicijskih odhodkih je realizacija enaka planirani. 

Plan in realizacija sta si zelo podobna, ker se planira vedno bolj natančno. 

c) Prenos neporabljenih sredstev 

Na dan 31 12 2007 je imela KS Jošt na svojem računu 11.560,77 EUR. Namenjena so 
poravnavi obveznosti in za nakup opreme, ki ni bil izveden v letu 2007. 

d) Neporavnane obveznosti 

KS Jošt na presečni dan 31.12.2007 ni imela terjatev, imela pa je neporavnane obveznost v 
višini 2.022,47 EUR za stroške zavarovanja, komunale, pisarniškega materiala, novoletnih 
prireditev in daril za Dedka mraza. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

Doseženi cilji v letu 2007 

1. ASFALTIRANJE CESTE LAVTARSKI VRH - PLANA 

V KS Jošt smo v planu investicij za leto 2007 planirali asfaltiranje ceste Lavtarski vrh — Plana 
v celotni dolžini 600 m, vendar smo na podlagi prijave na Interni razpis uspeli pridobiti, po 
Sklepu o razdelitvi sredstev za zbiranje predlogov in projektov KS MO Kranj za investicije in 
investicijsko vzdrževanje objektov v javni rabi in objektov gospodarske infrastrukture za leto 
2007, polovico sredstev to je 20.000 C, kar je zadostovalo za asfaltiranje ceste v dolžini 400 
m. Krajani so prispevali za asfaltiranje ceste 3.700 C lastnih sredstev. Dela so bila opravljena 
strokovno in v skladu s ponudbo. S strani predsednika KS Jošt g. Zaletelja in g. Čarmana iz 
CP Kranj je bil opravljen pregled obračuna in na osnovi tega je bil izdan račun v višini 
27.195.43 C. Z izvedbo kot tudi z izvajalcem del CP Kranj smo zadovoljni. Tudi posledice 
septembrskega deževja na novo urejeni in asfaltirani cesti so odpravljene. 



Na podlagi prejetih sredstev iz razpisa v vrednosti 9.383.00 € za obnovo doma KS - 
zamenjava notranjih vrat in notranje izolacije so bila dogovorjena dela s strani izvajalca del 
zaključena. Znesek računa v primerjavi s ponudbo je bil malo večji, ker so bila opravljena 
dodatna dela (montaža in priklop vtičnic, brušenje, kitanje, barvanje sten v veži in kuhinji, 
slikopleskarska obdelava okrog vrat, demontaža radiatorjev ...). Pregled računa za opravljene 
investicije v vrednosti 10.365.85 €, sta opravila g Peter Zaletelj in g. Uroš Filiplič, cene in 
izvedba del so v skladu s ponudbo in dogovorom. 

3. ASFALTIRANJE UVOZA KUNIK — BERGLE 

Ureditev uvoza je bila potrebna zaradi ozkega cestišča, ki iz kranjske strani ni dopuščal 
zavijanje levo proti Berglam. Zgrajen je bil oporni zid, razširjeno in asfaltirano cestišče. 
Investicijo je vodila in plačala MOK. 

4 TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST 

popravilo ceste Pševo - Mlinše - sanacija plazu 

Na cesti v Mlinše se je v času septembrskih poplav utrgal plaz, katerega je bilo potrebno 
sanirati. Za odpravo posledic smo za strojna dela (30 ur) najeli podjetje Vaškar d.o.o. iz 
Bašlja, katero je opravilo zemeljska dela - izkope, nakladanje, zasipanje pri odstranitvi plazu in 
popravilo poti. Znesek računa za omenjena opravljena dela je znašal 720.00 C. Krajani so 
prispevali k popravilu ceste s prostovoljnim delom, lesom in cevmi. 

Nedoseženi cilji v letu 2007 

1. ODMERA CESTE HRASTOVICA — STRMICA 

Občinska cesta na odseku Hrastovica — Strmica je že dolgo asfaltirana ni pa še usklajen 
kataster z dejanskim stanjem, ker glavna cesta še ni odmerjena. KS Jošt je predlaga, da MO 
Kranj na njene stroške naredi geodetsko odmero in odkupi zemljišča — cesto od lastnikov, z 
namenom da se uredi zemljiško-knjižno stanje. 

2. ODMERA JAVNE CESTE ŠT. 684 K.O. PŠEVO 

Krajevno pot skozi naselje Pševo, je potrebno odmeriti zaradi vzdrževanja in nemotene 
uporabe krajanov. 

G. Marko Hočevar, obljublja, da bo zadevi predal naprej, da se odmeri čimprej uredita. 

Cilji, ki so bili postavljeni za leto 2007 so v veliki meri realizirani in lahko ocenimo leto 2007, 
kot uspešno. 

Lepo pozdravljeni ! PREDSEDNIK KS JOŠT e 
,avk 0/(4, eter Zaletelj 

O 
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2. ZAMENJAVA NOTRANJIH VRAT IN IZOLACIJE V DOMU KS 
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KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA  

Svet krajevne skupnosti  
Cesta na Brdo 30. 4000 Kranj 

tel. 04/ 204 52 12, e-pošta: kslokricaa-Psiolnet 

Datum: 22.02.2008 

Mestna občina Kranj 

Oddelek za finance 
Slovenski trg 1, Kranj 

Zadeva: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Kokrica za leto 2007 

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta 

a) Prihodki 
Skupni prihodki KS Kokrica so v letu 2007 znašali 68.655,42 EUR. Od tega so nedavčni 
prihodki oziroma prihodki lastne dejavnosti znašali 26.099,46 EUR, in predstavljajo 38 % 
vseh prihodkov. Dotacije MO Kranj za osnovno dejavnost, vzdrževanje komunalnih objektov, 
javnih poti in športnih igrišč so znašale 42.555,96 EUR oziroma 62 % vseh prihodkov. 
Natečajnih sredstev MO Kranj za izvedbo investicijskega vzdrževanja objektov skupne rabe 
in komunalnih objektov v letu 2007 KS Kokrica ni prejela. Načrtovana dela so bila 
financirana neposredno iz ustreznih proračunskih postavk. 
V primerjavi z načrtom 2007 je KS Kokrica realizirala za slabe 3 % več skupnih prihodkov. 
Prihodki iz naslova lastne dejavnosti so bili v primerjavi z načrtom večji za slabih 8 %, 
transferni prihodki pa so bili realizirani v predvideni višini. 
V primerjavi z letom 2006 je KS Kokrica ustvarila za 21 % oziroma za 4.554 EUR več lastnih 
prihodkov, ter za 27 % oziroma za 15.709 EUR manj transfernih prihodkov. Transferni 
prihodki so bili v primerjavi z letom 2006 manjši zaradi izpada natečajnih sredstev. 

b) Odhodki 
Skupni odhodki KS Kokrica so v letu 2007 znašali 65.387,91 EUR, kar je za slabih 6 % manj od 
načrtovane višine odhodkov za leto 2007 ter za dobrih 21 % manj kot v letu 2006. 
Struktura proračunskih izdatkov se je zaradi izpada razpisnih sredstev in sofinanciranja 
investicijskega vzdrževanja iz lastnih sredstev v primerjavi s sprejetim načrtom sicer 
spremenila, kljub temu pa odhodki niso presegli realiziranih prihodkov. V primerjavi z 
veljavnim načrtom za leto 2007 niso bile presežene nobene odhodkovne postavke, sredstva 
predvidena za transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam pa so bila v celoti 
preusmerjena v investicijsko vzdrževanje. V primerjavi z letom 2006 so bili večji stroški 
proslav in prireditev KS, materialni stroški in storitve KS, stroški tekočega vzdrževanja cest, 
javne razsvetljave ter parkov in obeležij NOB. 

MESTNA OBČINA 
KRANJ 

2 5 FEB 2008 
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c) Prenos neporabljenih sredstev 
KS Kokrica je v letu 2007 ustvarila presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.267,51 EUR. 
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2007 je znašalo 5.699,98 EUR. To so sredstva iz 
varščine, ki jo je vplačal najemnik lokala v Kulturnem domu. Krajevna skupnost je v letu 
2006 ustvarila primanjkljaj sredstev na računu v višini 752.742,51 SIT. Ta sredstva so bila v 
letu 2007 vrnjena v osnovni namen na račun varščin. 

d) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 
V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih oziroma poslovno poročilo 

Krajevna skupnost je v letu 2007 ne glede na spremembo vira financiranja realizirala vrsto 
investicij in tako realizirala večino zadanih ciljev: v spomladanskih mesecih je bila izvedena 
preplastitev Mlaške ceste, Grosove, Snediceve in Okornove ulice ter ceste skozi Tatinec. V 
Kulturnem domu je bila dokončana preureditev centralne kurjave in zaključena plinifikacija 
doma. KS je iz lastnih sredstev financirala asfaltiranje 70 m cestnega odseka v Tatincu, ter 
sofinancirala tlakovanje in hortikulturno ureditev pokopališča, ureditev in zavarovanje 
otroškega igrišča v parku KS z ograjo, namestitev klopi ter košev za smeti na igrišču, in 
hortikulturno ureditev parka KS ter krožišča pri Dežmanu. KS je obnovila spomenik NOB na 
pokopališču na Kokrici, ter poravnala stroške izgradnje javne razsvetljave na pokopališču, ki so 
se nanašali na izvedena dela v letu 2006. 
Predvidena in realizirana je bila izdaja dveh številk krajevnega glasila Vaščan. Skupaj z 
lokalnimi društvi, krajani in šolo pa je bila organizirana očiščevalna akcija in dve večji 
prireditvi za krajane KS: Beli dan Kokrice in Spominski pohod po Udin Borštu. KS je 
sodelovala pri izvedbi ali soorganizirala tudi druge kulturne in športne prireditve, kot so 
Pevski večer in prireditve TD Kokrica ter obdaritev otrok v decembru. 
Krajevna skupnost se je aktivno vključevala v reševanje problematike rekonstrukcije Mlaške 
ceste ter na delnem zboru krajanov obravnavala zadnjo varianto rekonstrukcije. Od 
načrtovanih projektov za leto 2007 so zaradi razporeditve sredstev občinskega proračuna 
nerealizirani ostali: izvedba javne razsvetljave v Srakovljah, obnova mostu na Cesti na Belo ter 
ureditev žarnega polja na pokopališču. Realizacijo vseh projektov smo prenesli v letu 
2008. 
MOK smo podali predlog za izvedbo zamenjave zemljišč, ki bi omogočila pripravo 
dokumentacije in izvedbo izgradnje športno-rekreativnega centra pri Čukovi jami. 

kt) 
ik Sveta KS Kokrica--- 
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Zadeva: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Center za leto 2007 

1. POROČILO REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 

a). PRIHODKI 

Glavna vira prihodkov KS Center sta bila transfer iz občinskega proračuna ter prihodki od obresti 
sredstev na vpogled. 

b) ODHODKI 

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Center so bili predvideni odhodki za proslave oziroma prireditve 
krajevne skupnosti (praznovanje praznika krajevne skupnosti, praznovanje kulturnega tedna, prvomajska 
budnica), materialne stroške (pisarniški material, reprezentanca, računalniške storitve, izdelava spletne 
strani, izdaja dvojne številke časopisa Kranjčan in druge splošne materialne storitve), za tekoče transfere 
neprofitnim organizacijam, avtorske honorarje in nakup pisamiškega pohištva oziroma računalniške 
opreme in protivirusnih programov. 

Realizacija odhodkov je bila v dosežena praktično pri vseh projektih. 

Odstopanja pri realizaciji so prišla zaradi prerazporeditve sredstev iz posameznih postavk. 

c) PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV 

Na računu krajevne skupnosti Center je 2.227,61 sredstev načrtovanih za prenos v proračun za leto 
2008, Gre za 2.227,61 € namenskih sredstev za nerealizirana izplačila projektov oziroma projekte, ki se 
bodo realizirali v letu 2008. 

1.101,66 € sredstev za prenos v leto 2008 predstavljajo depoziti v banki. 

d) PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET 

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Center ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH — POSLOVNO POROČILO 

Dejavnosti krajevne skupnosti Center so večinsko financirane iz proračuna Mestne občine Kranj. Manjši 
delež prihodkov predstavljajo obresti depozitov v banki. 

Namenska sredstva, ki jih je prejela KS Center so bila porabljena v skladu s programom dela za leto 

2007. 
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Programski cilji KS Center so bili doseženi. Predstavniki KS Center so sodelovali v Odboru in komisiji za 
delovanje Krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj in prenašali pobude za izvedbo projektov na krajane. 

Svet KS Center je tudi sodeloval pri reševanju vprašanj izvedbe kulturnih prireditev na območju krajevne 
skupnosti. Svet krajevne skupnosti je imel (10) deset sej, kjer so bile obravnavane teme s področja 
poslovanja lokalne skupnosti, posodobitve poslovanja, razvojnih projektov in priprave predloga za 
ureditev cestnega prometa v starem Kranju, 

Delo s krajani je potekalo skozi vse leto v času uradnih ur, ki so bile vsak 1. in 3. četrtek med 18.00 in 
19.00 uro. V času uradnih ur sta bila zabeležena dva obiska krajanov s pobudami. 

V letu 2007 je tudi potekala posodobitev opreme KS Center z namenom posodobitve poslovanja po t.i. e-
strandardih. Izdelana je bila spletna stran KS Center, odprt je bil elektronski naslov, na katerega so 
krajani večinoma naslavljali svoja vprašanja in pobude. Nakupljena je bila tudi nova strojna računalniška 
oprema in programska oprema. 

Izdano je bilo tudi sodobno glasilo krajevne skupnosti KS Center Kranjčan (dvojna številka) v tiskani kot 
tudi elektronski obliki, v kateri so bili predstavljeni projekti KS v letu 2007 in aktualnosti na območju 
lokalne skupnosti. 

KS Center je dala pečat organizaciji praznika krajevne skupnosti Center s pogostitvijo in manjšo razstavo v 
prostorih KS Center, in soorganiziranju oziroma sofinanciranju prireditev ob kulturnem tednu. 

Nosilec projekta Naziv projekta Kazalci spremljanja projektov 

KS Center Izdelava Internetne strani 

Število izdelanih internetnih strani: (1) 

število vzpostavljenih priključkov (linkov) z ustanovami, ki delujejo v KS 
Center (5) 
število obiskov na spletni strani KS Center. (142) KS Center 

Vzpostavitev Internetne povezave 
Število odprtih internetnih povezav; (5) 
število prejetih pisem in pobud: (36) 

KS Center 

Nakup pisarniškega pohištva Število novih omar. (1) 

število novih pisarniških miz: (1) 
Število novih stolov: (1) 

KS Center 
Nakup računalniške opreme In prog virusnih programov 

Število novih računalniških programov: (1) 
A 
otevilo novih kosov računalniške opreme: (1) 

KS Center 
Praznovanje kulturnega tedna 

Število ;zvodenel prireditev: (1) 
število obiskovalcev prireditve: (4000) 

KS Center 

Financiranje športnih društev 
Število udelefencev na svetovnih, evropskih prvenstvih: (3) 
Število udeležencev na prireditvi: (-) 
Število organiziranih športnih tekmovanj: (-) 

KS Center 

izdaja glasila Kranjčan Število tiskanih izdelanih Izdaj: (2) 

število elektronskih izdaj: (2) 
Število izvodov: (1000) 

KS Center Konference za novinarje število konferenc za novinarje: (0) 

število objavljenih medijskih prispevkov: (6) 

KS Center 

Prireditve In proslave število udeležencev na prireditvah: (4300) 
število odreditev: (4) 
Število objavljenih medijskih prispevkov: 

KS Center 

Praznovanje krajevnega praznika Število udeležencev na prireditvah: (80) 

število prireditev: (1) 
Število objavljenih medijskih prispevkov: (21) 

Tabela 1: Kazalci spremljanja projektov v KS Center za leto 2007 
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KS MAVČIČE 
Mavčiče 102 
4211 Mavčiče 

Datum: 14.2.2008 

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 
KS MAVČIČE za leto 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

a) Prihodki 

Glavni viri prihodkov so bili: najemnine za grobove, drugi prihodki (povračilo obratovalnih 
stroškov), prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost, prejeta sredstva za vzdrževanje javnih 
poti, prejeta sredstva obnova javnih poti in obnova komunalnih objektov. Realizacija prihodkov 
v tem letu je bila manjša za 5,2 % od planirane. 

b) Odhodki 

Izdatki za blago in storitve: V mesecu oktobru so bili v sodelovanju z podružnično šolo 
Mavčiče organizirani Jenkovi dnevi, posvečeni v spomin na pesnika Simona Jenka in v 
mesecu decembru smo obdarili starejše krajane in najmlajše, kar se je sofinanciralo iz 
postavke proslave, prireditve ks. Del odhodkov predstavlja obratovanje doma KS in 
vzdrževanje mrliških vežic ter pokopališča. Gasilcem smo namenili skromen prispevek k 
ureditvi multimedijsko učilnice. 

Sredstva pri postavki Tekoče vzdrževanje cest, mostov in kanalizacije so bila namenjena 

vzdrževanju dotrajanih vaških poti. 

Iz sredstev Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave smo zgradili javno razsvetljavo delno v 
Mavčičah in Bregu ob Savi ter nekaj na Podreči. 
Iz sredstev, namenjenih investicijskemu vzdrževanju cest, mostov in kanalizacije, je bila 
delno zgrajena meteorna kanalizacija v Mavčičah in na Podreči. 
Realizacija odhodkov v tem letu je bila za 9.000 evrov manjša zaradi slabih medsoseskih 
odnosov v določenih delih kraja in neurejenega katastra, s katerim se soočamo že dalj časa. 



c) Prenos neporabljenih sredstev 

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2007 znaša 1.902,61 evrov. 

d) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OZ. POSLOVNO 
POROČILO 

Dom krajevne skupnosti, v katerem so: pisarna krajevne skupnosti, manjša dvorana, vrtec, 
pošta in trgovina, je obratoval normalno. V tem letu se je v vrtcu odprla dodatna skupina za 
otroke od 1. do 3. leta. Ker v obstoječem vrtcu prostora za skupino ni bilo, smo pregradili 
dvorano in s tem omogočili varno varstvo naših najmlajših otrok. 
Tekoče se je vzdrževalo pokopališče, mrliške vežice, vaške poti in javno razsvetljavo. 
Na novo smo zgradili del javne razsvetljave v Mavčičah, Podreči in Bregu ob Savi, s tem 
sledimo cilju, da bi izgradili javno razsvetljavo po celi krajevni skupnosti. Delno je bila 
zgrajena meteorna kanalizacija v Mavčičah in na Podreči. 

 



MESTNA OBČINA KRANJ  
Krajevna skupnost 

OREHEK-DRULOVKA  
Svet krajevne skupnosti 

Zasavska cesta 53C, 4000 Kranj 

Številka: 1/P-2008 
Datum: 14.02.2008 

Zadeva:OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEK-
DRULOVKA za leto 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

A)Prihodki 

V proračunskem letu 2007 so bili doseženi prihodki nekoliko nižji kot so bili planirani (indeks 
98.93). V predhodnem letu 2006, pa so bila realizirana in tudi planirana sredstva bistveno višja, 
saj je indeks 2006/2007 samo 34.40. Razlog za občutno nižji prihodek v obravnavanem 
proračunskem letu je bil v tem, da KS ni prejela sredstev za objekte skupne rabe-natečaj in za 
investicijsko vzdrževanje športnih igrišč. 

B) Odhodki 

Odhodki niso bili realizirani v celoti tako, kot je bilo to predvideno s finančnim načrtom, 
vendar prekoračitve planirane porabe ni bilo na nobeni postavki. 

Na postavki geodetski, sodni in drugi stroški je bila realizacija bistveno nižja od planirane 
predvsem zaradi nerešenih lastniških zadev na prostorih KS. Ta razlog je tudi za zelo nizko 
realizacijo na postavkah materialni stroški in storitve KS ter tekoči stroški objektov skupne 
rabe. Tekoče vzdrževanje obeležja NOB je bilo opravljeno s prostovoljnim delom in ni bilo 
materialnih stroškov. 

Tajniška dela smo še vedno opravljali brez honorarnega nadomestila, zato je ta postavka 
izkoriščena samo polovično. 

Tudi v nakupe na objektih skupne rabe ni bilo vlaganj, kot je že zgoraj omenjeno zaradi 
nerešenega lastništva KS teh prostorov. 

C) Prenos neporabljenih sredstev 

Neporabljena sredstva se bodo kot rezervna sredstva za povečane potrebe za pospešeno 
reševanje lastniških vprašanj prenesla v finančni načrt za leto 2008. 

 



 

D) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 

V finančnem načrtu KS ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane 
obveznosti nastale koncem leta 2007 pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH oz. POSLOVNO 
POROČILO 

Zastavljeni cilji v programu dela KS v letu 2007 so bili v veliki meri doseženi. 
Po posameznih v programu opredeljenih ciljih je bila realizacija sledeča: 

• zagotovili smo opravljanje osnovnih nalog Sveta KS tako, da so se te naloge 
opravljale prostovoljno brez plačila za opravljeno delo, 

• v sodelovanju s športniki smo organizirali praznovanje krajevnega praznika, 
• sofinancirali smo humanitarne in socialne akcije (RK, ostareli in bolni krajani, otroci v 

osnovni šoli ipd.), 
• s finančno pomočjo smo sodelovali pri organiziranju športnih tekmovanj in 

rekreativnih dejavnosti v KS, 
• pomagali smo pri vzdrževanju, legalizaciji in gradnji športnih objektov v ŠP Zarica, 
• spodbujali smo rešitve na področju prometne ureditve naselja in prometne varnosti 
• PGD Breg ob Savi smo pomagali pri nakupu gasilske opreme, 

Med cilji, ki niso bili ali niso bili v celoti realizirani, pa je obnova in vzdrževanje internetne 
strani KS, lastniška ureditev prostorov KS ter priprava projektne dokumentacije za gradnjo 
novih in pridobitev tehnične dokumentacije za protihrupni nasip ob Drolčevem naselju ter 
balinarskega v Športnem parku Zarica. 

 

Predsednik sveta KS:  
Janez Frelih 



 
DATUM 
PREJEMA  

Krajevna skupnost Podblica 

Podblica 2 
4 201 Zg. Besnica 

'41d1.31-911 JLV YLl�Wn 
ML.S1 NA OBČINA 

KRANJ 

13 PPR 2008 

C.)�- 

Datum: 12.02.08 

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS 
PODBLICA za leto 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

A. Prihodki 

Edini vir financiranja KS Podblica so transferni prihodki iz proračuna Mestne občine Kranj 

Prihodki so v letu 2007 na nivoju planiranih 

Prihodki v letu 2007 so za 120 % večji od realizacije v letu 2006 

Vzrok povečanja prihodkov v letu 2007 so sredstva pridobljena na razpisu za gradnjo tribun ob igrišču 

 

B. Odhodki 
Odhodki za blago in storitve so bili v letu 2007 za 69% večji od odhodkov v letu 2006 in so za 
15% zaostajali za planom2007 
Vzrok povečanja odhodkov so obveznosti, ki so bile prenesene iz leta 2006 
Investicijski odhodki so na nivoju planiranih 
Investicijski odhodki so se povečali za 250 % v primerjavi z letom 2006, ker so se porabila sredstva pridobljena na 
razpisu za izgradnjo tribun na igrišču 
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C. Prenos neporabljenih sredstev 

SREDSTVA PRENEŠENA V V LETO 2007 

E U R  

2.870,17 

D. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 

V finančnem načrtu krajevne skupnosti Podblica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, 
ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

Cilji predvideni v finančnem načrtu za leto 2007 so bili doseženi. 
Doseženi cilji so tudi vskiajeni z načrtom razvojnih programov za KS Podblica in prav tako z 
načrtom nabav. 

Predsednik KS Podblica 

Filip Bertoncelj 
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PREDOSLJE 

KRAJEVNA SKUPNOST PREDOSLJE, 
Predoslje 34, 

4 0 0 0  K r a n j ,  

Datum: 14.02.2008 

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA 
NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2007 

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

A. PRIHODKI 
Prihodki Krajevne skupnosti Predoslje (v nadaljevanju: 
nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli 1. 

TABELA 1: Prihodki KS Predoslje v letih 2006 in 2007 

 
A Nedavčni prihodki 8.626,67 14.665,00 17.137,02 199 117 

Prihodki od obresti-avista 160,56 165,00 174,07 108 105 
Prihodki od najemnin za poslov. 

Prostore 2,548,90 7.000,00 5.750,27 226 82 

Prihodki od najemnine za grobove 884,66 900,00 1.037,50 117 115 
Prihodki od najemnine za grobove - 

Predoslje 4.798,86 5.000,00 8.001,10 167 160 

Prihodki od reklamnih oglasov 166,92 1.000,00 1.450,00 869 145 

Drugi prih. Od prod. (obr. Str.-ks) 66,00 600,00 638,28 956 106 

Odškodnine zavarovalnic 0,00 0,00 85,80 0 0 
 

KS Predoslje) v letu 2007 (v 

Realizacija 

2006 

 

Plan 

2007 
2 

Realizacija 
2007 

3 

Indeks 
3 / 1  

4 

Indeks 
3 / 2  

5 

B Prejeta sredstva MO 
Kranj 62.831,73 59.916,00 59.915,98 95 100 

1 Prejeta sredstva MO Kranj - za 
tekočo porabo 17.764,13 20.973,00 20.936,98 

Osnovna de avnost 

1 

118 100  



 

 
Osnovna de'avnost - ostalo 834 59 3.348 00 3.348 00 401 100 

Vzdrževan'e komunalnih ob'ektov 955 60 977 00 977 00 102 100 

Vzdrževane 'avnih .oti 7.093 97 7.511 00 7.511 00 106 100 
2 Prejeta sredstva MO Kranj - za 

investicre nateče' 45.067 60 38.979 00 38.979 00 86 86 

Finančna •omoč 18.778 17 000 0 00 o 0 

Ob'ekti sku.ne rabe - nateča' 26.289 43 27.629 00 27.629 00 105 100 
Obnova komunalnih objektov - 

nateč& 000 11.350 00 11.350 00 0 100  

Realizirani prihodki so za 3,21% višji kot načrtovani ter za 7,26% višji kot v letu 

2006. Prihodke sestavljajo: 

- nedavčni prihodki (22,20% vseh prihodkov), 
- prejeta sredstva Mestne občine Kranj (77,80% vseh prihodkov). 
Nedavčni prihodki so za 10,10% višji v primerjavi z letom 2006, prejeta 
sredstva Mestne Občine Kranj pa so nižja za 10,10% v primerjavi z letom 2006. 

 

 
TABELA 2: Deleži posameznih vrst prihodkov v skupnih prihodkih KS 
Predoslje v letih 2006 in 2007  

VRSTA Realizacija 

Delež v 
skupnih 
prihodkih Realizacija 

Delež v 
skupnih 
prihodkih Indeks 

2006 2007 

PRIHODKA  2006  2007 3/1 

  1 2 3 4 5 

A  NEDAVČNI PRIHODKI  8.626,67  12,10% 17.137,02 22,20% 199 

B PREJETA SREDSTVA MO 
KRANJ 62.831,73 87,90% 59.915,98 77,80% 95 

Prejeta sredstva MO Kranj 

 - za tekočo porabo 17.764,13 24,86% 20.936,98 27,17% 118 

Prejeta sredstva MO Kranj 

 - za investicije (natečaj) 45.067,60 6307,00% 38.979,00 50,59% 86 

SKUPAJ (A + B): 71.458,40 100,00% 77.053,00 100,00% 95 

 

2 

 
 



 

Glavni vir prihodkov KS Predoslje v letu 2007 so bila enako kot v letu 2006 
prejeta sredstva iz občinskega proračuna (87,9%- v letu 2006 in 77,8%- v letu 
2007 vseh prihodkov). Sredstva iz občinskega proračuna so bila namenjena 
investicijam v javne poti in komunalne objekte te tekoči porabi KS Predoslje. 

B. ODHODKI 

Odhodki KS Predoslje v letu 2007 (v nadaljevanju: odhodki) so prikazani v tabeli 3. 

TABELA 3: Odhodki KS Predoslje v letih 2006 in 2007 

ODHODKI - Realizacija Plan Realizacija Indeks Indeks 

po podskupinah  odhodkov oz. izdatkov 2006 2007 2007 3/1 3/2 

  1 2 3 4 5 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  20.617,50 36.679,00 29.727,22 144 81 

PROSLAVE, PRIREDITVE KS 623,36 4.527,00 4.526,44 726 100 

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS 4.690,72 4.344,00 2.493,79 53 57 

TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE 9.773,90 15.095,00 11.659,34 119 77 

CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 2.085,27 5.000,00 3.966,04 190 79 

JAVNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 461,16 1.843,00 1.842,24 400 100 

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - MATERIALNI STROŠKI 958,02 1.701,00 1.249,17 130 73 

SUHA POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE - MATERIALNI STR. 253,14 363,00 284,22 112 78 
POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR. 

HONOR. 1.771,92 3.806,00 3.705,98 209 97 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 43.316,94 45.833,00 45.209,36 104 99 

OBJEKTI SKUPNE RABE 41.417,09 34.431,00 33.807,65 81 98 

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 1.899,85 11.402,00 11.401,71 600 100 

ODHODKI SKUPAJ: 63.934,44 82.512,00 74.936,58     

 
Realizirani odhodki KS Predoslje v letu 2007 so za 

9,18% nižji od načrtovanih. Realizirani odhodki so za 14,68% višji kot v letu 
2006, kar je posledica večjih izdatkov za: 

- PROSLAVE, PRIREDITVE KS - 86,23 % v primerjavi z letom 2006, 

- TEKOČE STROŠKE OBJEKTOV SKUPNE RABE - 16,17% v primerjavi z letom 2006, 

− JAVNA RAZSVETUAVA-TEKOČE VZDRŽEVANJE - 74,97% v primerjavi z letom 2006, 
− CESTE,MOSTOVE,KANALIZACIJO-TEKOČE VZDRŽEVANJE - 47,43% v primerjavi z 

letom 2006, 
− POKOPALIŠČA,MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STROŠKI - 23,31% v primerjavi z 

letom 2006, 

POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTORSKI HONORARJI - 
52,19% v primerjavi z letom 2006. 
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TABELA 4: Deleži posameznih vrst odhodkov v skupnih odhodkih KS 
Predoslje v letih 2006 in 2007 

ODHODKI - Realizacija 

Delež v 
skupnih 
odhodkih 
realizacije  Realizacija 

Delež v 
skupnih 
odhodkih 
realizacije 

po podskupinah  odhodkov oz. izdatkov 2006 2006 2007 2007 

  1 2 3 4 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  20.617,50 32,00% 29.727,22 40,00% 
PROSLAVE, PRIREDITVE KS 623,36 0,97% 4.526,44 6,04% 

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS 4.690,72 7,34% 2.493,79 3,33% 

TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE 9.773,90 15,29% 11.659,34 15,56% 

CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 2.085,27 3,26% 3.966,04 5,29% 

JAVNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 461,16 0,72% 1.842,24 2,46% 

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - MATERIALNI STROŠKI 958,02 1,50% 1.249,17 1,67% 

SUHA POKOPALIŠČE, MRLIŠKE VEŽICE - MATERIALNI STR. 253,14 0,40% 284,22 0,38% 
POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR. 

HONOR. 1.771,92 2,77% 3.705,98 4,95% 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 43.316,94 68,00% 45.209,36 60,00% 
OBJEKTI SKUPNE RABE 41.417,09 64,78% 33.807,65 45,12% 

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 1.899,85 2,97% 11.401,71 15,22% 

ODHODKI SKUPAJ: 63.934,44 100,00% 74.936,58 100,00% 
 
60% vseh odhodkov KS Predoslje v letu 2007 je bilo namenjenih nakupu in gradnji 
osnovnih sredstev, 40 % vseh odhodkov pa izdatkom za blago in storitve. 

V primerjavi z letom 2006 je delež odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev v 
vseh odhodkih za 8% nižji (iz 68,00% na 60,00%) delež izdatkov za blago in storitve v 
vseh odhodkih pa za 8% višji (iz 32,00% na 40,000/0). 

C .  PRENOS  NEPORABL JENIH  SREDSTEV  
Stanje neporabljenih sredstev na podračunu Krajevne skupnosti je na dan 31.12.2007 
znašalo 10.047,19 EUR. Sredstva se prenesejo v finančni načrt za leto 2008. Ta 
sredstva niso namenska. 

D .  P L A Č I L O  N E P O R A V N A N I H  O B V E Z N O S T I  I Z  
PRETEKLIH LET  

V finančnem načrtu KS Predoslje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančni načrt za leto 2008. 

II. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 
Cilji KS Predoslje za leto 2007 so opredeljeni v Načrtu dela KS Predoslje za leto 2007, 
katerega sestavni del je tudi načrt nabav in načrt gradenj ter adaptacij za leto 2007 
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Uresničevanje ciljev je vezano na proračunu Mestne občine Kranj oziroma deležu 
udeležbe KS Predoslje v tem proračunu. Sredstva MO Kranj predstavljajo v letu 2007 
večinski del vseh prihodkov KS Predoslje. 

Cilje, opredeljene v načrtu dela smo si prizadevali v čim večji meri uresničiti. 

A. DOSEŽENI CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSUE ZA LETO 2006 

•••• TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNE INFRASTRUKTURE 

Iz prejetih sredstev Mestne občine Kranj namenjenih za vzdrževanje javnih poti, 
komunalnih objektov in opravljanje osnovne dejavnosti smo skrbeli za tekoče 
vzdrževanje občinskih cest na področju KS Predoslje, javne razsvetljave, avtobusnih 
postaj in otroškega igrišča. 

•••• INFORMIRANJE KRAJANOV - IZDAJANJE KRAJEVNEGA GLASILA Poleg spletne 
strani KS Predoslje, ki je pričela delovati v letu 2007, krajane Predoselj informiramo tudi 
preko krajevnega glasila Belca. V letu 2007 smo izdali eno številko krajevnega glasila. 
•••• PRIREDITVE ZA KRAJANE 

Z namenom, da bi se krajani še posebej prijetno počutili v naši skupnosti, v okviru finančnih 
zmožnosti KS Predoslje in ob organizacijski pomoči Kulturno umetniškega društva 
Predoslje in Folklorne skupine Iskraemeco ter PGD Predoslje, smo v letu 2007 za krajane 
pripravili: 

obdarovanje starejših krajanov na domu, 

− proslavo ob dnevu materinstva in dnevu žena, 
novoletno božični koncert, 

− miklavževanje, 

krajevni praznik » NAJ DAN« 
- gledališke predstave KUD Predoslje in PG Kranj , 

•••• NAKUP RAČUNALNIKA in PROGRAMSKE OPREME 

Realiziran je bil nakup prenosnega računalnika za potrebe KS Predoslje in tiskalnika. V 
letu 2007 je pričela delovati spletna stran KS Predoslje - www.predoslje.si 

•••• POSTAVITEV DODATNIH SVETLOBNIH TELES JAVNE RAZSVETLJAVE Iz prejetih 
sredstev na natečaju Mestne občine Kranj za gradnjo in obnovo objektov v javni rabi in 
objektov gospodarske infrastrukture za leto 2007 smo v sklopu izgradnje kolesarske 
steze in pločnika in postavil i  18 dodatnih svetlobnih teles javne razsvetljave na 
področju naše krajevne skupnosti. 

•••• ASFALTIRANJE IN PREPLASTITEV OBČINSKIH CEST 

Iz prejetih sredstev Mestne občine Kranj za gradnjo in obnovo objektov v javni rabi in 
objektov gospodarske infrastrukture za leto 2007 smo uredili in preplastili občinsko cesto 
na relaciji Britof - Brdo v razdalji 850 m. 
•••• UREDITEV POKOPALIŠČE V PREDOSLJAH 

Urejeni so bili sanitarij v mrliških vežicah in izvedeno klimatsko gretje prostorov. 
•••• UREDITEV STROPA VELIKE DVORANE V DOMU KULTURE IN DOKONČA 

VEČNAMENSKE MALE DVORANE 
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Urejen je bil tlak nad poškodovanim stropom velike dvorane v domu kulture ter 
dokončanje male večnamenske dvorane. 

B. CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2007, KI NISO BILI 
DOSEŽENI IN SO VKUUČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLEJ ZA 
LETO 2007 
• UREDITEV DOVOZA V KULTURNI DOM IN UREDITEV PARKIRIŠČ. 
• UREDITEV SANITARIJEV V DOMU KULTURE. 
• PREPLASTITEV CESTE NA RELACIJI SUHA - OREHOVUE 

C. CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2007, KI NISO BILI 
DOSEŽENI 
• ODKUP ZEMUIŠČA ZA IZGRADNJO POKOPALIŠČA 
• UREDITEV SPREHAJALNIH POTI 

D. CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSUE ZA LETO 2007, KI NISO BILI 
DOSEŽENI - URESNIČITEV LE TEH JE ODVISNA OD PRIDOBLJENIH 
DODATNIH SREDSTEV 
IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ IN SO VKUUČENI V NAČRT 
DELA KS PREDOSUE ZA LETO 2008 
• ODKUP ZEMUIŠČA ZA IZGRADNJO POKOPALIŠČA 
• UREDITEV DOVOZA V KULTURNI DOM IN UREDITEV PARKIRIŠČ. 
• UREDITEV SANITARIJEV V DOMU KULTURE. 
• PREPLASTITEV CESTE NA RELACIJI SUHA - OREHOVUE 

V KS Predoslje se po svojih najboljših močeh vsako leto trudimo za uresničitev ciljev, 
ki so opredeljeni v načrtih dela krajevne skupnosti za posamezno leto ter seveda za 
pridobitev sredstev, ki jih potrebujemo, da postanejo cilji uresničljivi. Vsako leto se 
prijavimo na razpis za sredstva, ki jih Mestna občina Kranj nameni gradnji in obnovi 
objektov v javni rabi in objektom gospodarske infrastrukture. Tako postopno 
obnavljamo osnovno infrastrukturo v naši krajevni skupnosti. Sredstva za tekočo 
porabo, ki jih prejemamo med letom (tekoče vzdrževanje javnih poti in komunalnih 
objektov, opravljanje osnovne dejavnosti), porabimo za vzdrževanje osnovne 
infrastrukture in izvajanje osnovne dejavnosti Krajevne skupnosti Predoslje 

Predsednik sveta KS Predoslje: 
D a n i l i -  k  
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KRAJEVNA SKUPNOST 
P R I M S K O V O  
KRANJ, Jezerska cesta 41 

Tel.št.: 04 2042 002 
Mob.št: 040 837 049 
Fax: 04 2340 699 
e-mail: ksprimskovo@siol.net 

Dat.: 06.02.2007 
Zap št • 04 

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS 

PRIMSKOVO ZA LETO 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

a.l Prihodki 

Glavni viri prihodkov krajevne skupnosti Primskovo za leto 2007 so predstavljali naslednji 
prihodki; 
- Prihodki od obresti (76,19 % realizacija glede na plan za leto 2007 in 116,14 % realizacija 
glede na leto 2006) 
−−−− Prihodki od najemnin za posl. prostore (110,72% realizacija glede na plan za leto 2007 in 
202,90% realizacija glede na leto 2006) 
- Prihodki od reklamnih oglasov (39,27% realizacija glede na plan za leto 2007 in 43,34% 
realizacija glede na leto 2006) 
- Drugi prihodki od prodaje (127,80% realizacija glede na leto 2006) 
−−−− Prejeta sredstva MOK - osnovna dejavnost (100,00% realizacija glede na plan za leto 
2007 in 102% realizacija glede na leto 2006 
- Prejeta sredstva MOK— obj. sk. rabe — natečaj (100,00% realizacija glede na plan za leto 
2007) 

b.) Odhodki 

Največji odhodki krajevne skupnosti Primskovo za leto 2007 pa so bili naslednji: 

- Izdatki za blago in storitve (31,32% realizacija glede na plan za leto 2007 in 70,20% 
realizacija glede na leto 2006) 
- Transferi posameznikom in gospodinjstvom (75,00% realizacija glede na plan za leto 
2007 in 82,95% realizacija glede na leto 2006) 
- Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (16,67% realizacija glede na plan za 
leto 2007) 
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- Drugi tekoči domači transferi (66,16% realizacija glede na plan za leto 2007 in 100,01% 
realizacija glede na leto 2006) 
- Nakup in gradnja osnovnih sredstev (95,60% realizacija glede na plan za leto 2007 in 
403,52% realizacija glede na leto 2006). Krajevna skupnost je od PS Mercator d.d.s svojimi 
fin. sredstvi odkupila prostore, ki jih potrebuje za nemoteno uporabo dvorane Doma krajanov. 
Prejeta sredstva MOK pa je porabila za pripravo projektne dokumentacije za obnovo Doma 
krajanov in dozidavo pomožnih prostorov. 

c.) Prenos neporabljenih sredstev 

Na dan 31.12. 2007 smo imeli stanje na računu 5.024,17 EUR, stanje depozitov v banki pa je 
znašalo 54.149,45 EUR. Gre za namenska sredstva, ki so bila pridobljena predvsem s prodajo 
zemljišč, ki so bila v lasti krajevne skupnosti. 

d.) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH oz. POSLOVNO 
POROČILO 

Iz poročila o doseženih prihodkih in odhodkih KS Primskovo za leto 2007 ugotavljamo, da so 
bili cilji v večini doseženi. 
V letu 2007 nam je uspelo odkupiti pomožne prostore od Mercatorja, prav tako smo pridobili 
idejni načrt za obnovo dvorane in pomožnih prostorov. 
Glavni cilj krajevne skupnosti ostaja pridobitev dokumentacije za gradbeno dovoljenje, ki je v 
pripravi in obnova dvorane ter izgradnja pomožnih prostorov. V postopku reševanja je tudi 
denacionalizacija Božič (gre za zemljišče, kjer je parkirni prostor krajevne skupnosti — atrij, 
prav tako je v pripravi Elaborat etažne lastnine Doma krajanov, ki ga pripravlja podjetje 
Domplan d.d. 

 
Predsednik KS Primskovo: 

mag. Drago Štefe 

 



 

MESTNA OBČINA KRANJ 
Krajevna skupnost 

PLANINA 

Številka: 1/2008 
Datum. 13/2-2008 

Ga. Ida Vidmar 
Oddelek za finance 
MOK 

ZADEVA: Obrazložitev realizacije finančnega načrta KS Planina za leto 2007 

1. Poročilo o realizaciji finančnega načrta 
a. Prihodki 

Glavni vir prihodkov naše krajevne skupnosti so bili transferi iz 
občinskega proračuna, manjši del pa prihodki od obresti-avista GB. 

b. Odhodki 
Glavna postavka so bili izdatki za blago in storitve Manjši del stroškov je 
nastal pri nakupu in gradnji osnovnih sredstev in pa pri transferjih 
neprofitnim organizacijam in ustanovam. Večje odstopanje — manjša poraba 
je nastala pri postavki materialni stroški in storitve KS in pa tekoči stroški 
objektov skupne rabe, tudi na postavki nakup in gradnja osnovnih sredstev 
je realizacija glede na veljavni plan bistveno manjša. Odstopanja-manjša 
poraba je nastala zaradi prijave na razpis. 

c. Prenos neporabljenih sredstev 
Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2007 je po uskladitvi oziroma 
izvršitvi plačil odprtih postavk je nižje od prikazanega depozita. 
V takšni višini pa je zaradi tega, ker nismo računali na sredstva, ki smo jih 
dobili na razpisu. 

d. Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 



 

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz 
preteklih let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem 
načrtu za leto 2008. 

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
Cilji so v glavnem realizirani. Predvsem gre za dejavnosti, ki jih vodimo 
že dalj časa, kot na primer »Srečanje prijateljev« ob krajevnem prazniku, 
izdajanje časopisa Glasnik, organizacija okroglih miz na aktualne 
teme, obnova prostorov , nabava računalniške opreme. Čaka pa nas naša 
velika želja uzpostava interneta. 

Predsednik  sveta  KS 
Janez Kovačič 
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Št.: 95/08 — JK/MI 
Datum: 13. 02. 2008 

MESTNA OBČINA KRANJ 
Oddelek za finance 
Slovenski trg 1 
4000 Kranj 

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽ IŠČE ČE za leto 2007 

I. Poročilo o realizaciji finančnega načrta 
a) Prihodki: 

Glavni viri prihodkov KS Stražišče v letu 2007 so bili transferi iz občinskega proračuna, 
najemnine od Šmartinskega doma ter različne donacije s strani podjetij. Prihodki v letu 
2007 se niso bistveno spremenili v primerjavi s sprejetim planom za leto 2007, temveč so se 
nekoliko povečali. 

b) Odhodki: 
Odhodki KS Stražišče se gibljejo v povsem normalnih predvidenih mejah, le da smo 
planirali in predvideli večjo investicijo v vzdrževanje cest in parkirišč, kar pa nam zaradi 
pravočasno nerešenih lastništev ni uspelo. V primerjavi z realizacijo leta 2006 so 
odhodki ostali skoraj na isti ravni. 
Zaradi povečane aktivnosti krajanov na kulturnem področju v Stražišču, so se tudi 
odhodki na kontu Prireditve KS temu primerno povečali v primerjavi z realizacijo v letu 
2006, vendar v okviru planov za leto 2007. 
Do razlike je prišlo tudi pri tekočih transferih za gasilce in kulturna društva, katerim v letu 
2007 nismo namenili planiranih sredstev. 

c) Prenos neporabljenih sredstev: 
Sredstva, ki se nahajajo v depozitu in na računu KS Stražišče se bodo v letu 2008 
namenila za pokritje investicijskih dejavnosti, planiranih v letu 2008. Prav tako se bodo 
sredstva namenjena gasilcem in kulturnim društvom iz leta 2007 prenesla v leto 2008. 

d) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let: 
V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let. 

2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih: 
Naš osnovni cilj v letu 2007 je bil : 
čim bolj uspešno tržiti prostore Šmartinskega doma ter skrbno in s čim manjšimi stroški 
vzdrževati stavbo; 
varčevati s porabo plina za ogrevanje, ker ta strošek predstavlja veliko breme za KS 
Stražišče; 
varčno je bilo celotno poslovanje, predvsem na področju materialnih stroškov in storitev 
KS Stražišče; 

Kot nedosežen cilj je še enkrat omeniti nezmožnost investiranja v komunalno infrastrukturo 
krajevne skupnosti. 

Krajevna skupnost 
s712A.2/ŠČE Jure KRISTAN, predsed1 ik KS 

Lep pozdrav ! 



 

Struževo,14.02.2008 

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 
KS STRUŽEVO ZA LETO 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

a)PRIHODKI 

V letu 2007 so bili glavni viri financiranja dejavnosti KS transferni prihodki s strani 
MOK in prihodki pridobljeni z najemnino. Za poslovne prostore. 
Dogovorjene donacije s strani podjetij in posameznikov se niso realizirale,ker so se 
zavlekli pričetki posameznih projektov (gradnja kanalizacije,večstanovanjski objekti). Z 
vsemi podjetji smo dogovorjeni,da se donacije prenesejo v leto 2008,kar smo v 
finančnem planu upoštevali. 

S strani MOK smo prejeli več sredstev za izvedbo proslave ob prazniku KS in za 
obdarovanje ob zaključku leta,s tem da porabili sredstev za košnjo trave na 
športnem igrišču. 

b)ODHODKI 

Odhodki KS Struževo so bili v letu 2007 nižji od planiranih zaradi zamude pri izvedbi 
planiranih posegov v naši KS. 

Planirane investicije v Dom KS,popravilo ograje na_mostu,legalizacijo objektov na 
športnem igrišču in popravilo cest smo zaradi uskladitve z MOK zaustavililaradi 
premalo sredstev,ki so bila, namenjenainvestidjam v krajevnih skupnostih,smo 
drugim daliprednost,da uredijo nujne investicije. 

DATUM 

PREJEMA 

 

I 9 FEB 2000 
MESTNA OBČINA KRANJ  
KRAJEVNA SKUPNOST  

STRUŽEVO 
S T R U Ž E V O  9 9 9 ,  4 0 0 0  K l a n j  

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MESTNA OBČINA 

KRANJ 
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Največji strošek se je pojavil pri izvedbi obdarovanja in praznovanja praznika 
KS.Sredstva smo porabili v planiranih okvirih,ki so vključevali tudi prejeta sredstva s 
strani MOK za izvedbo praznovanja. 

Ostali odhodki,ki se nanašajo na materialne stroške,stroške objektov skupne rabe in 
stroški pogodbenih del so dosegli porabo do indexa 50.Sredstva se niso porabila,ker 
dejavnosti nismo razširili,niti se niso zaključili,oziroma pričeli izvajati projekti 
kanalizacije in vodovoda.Mogoče je najpomembnejše,da se še vedno niso zaključila 
dela na večstanovanjskh objektih in še ni novih stanovalcev. 

c)PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV 

Stanje sredstev na računu KS Struževo na dan, 31.12.2007 je odraz zmanjšane porabe in 
dejstva,da bo v letu 2008 potrebno opraviti planirane dejavnosti iz prejšnjih let. 
Ta sredstva niso namenska. 

d)PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET 

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih 
let,ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

V KS Struževo smo v letu 2007 realizirali zastavljene cilje približno 50 %,na kar je 
pokazal tudi indeks odhodkov. 

Zaradi poznega pričetka izvedbe kanalizacijskega omrežja,smo se prilagodili in sami 
nismo pričeli z obnovo ograje na mostu,čez železniško progo in obnovo 
ceste.Pomembno je,da se je z deli sedaj pričelo in imajo službe MOK veliko posluha za 
ureditev celotne komunalne opreme naselja. 

Ponosni smo na izvedbo proslave ob krajevnem prazniku in izvedbo obdarovanja 
starejših krajanov in otrok do sedmega leta starosti. V celoti smo se prilagodili 
usmeritvi MOK in v največji možni meri posvetili druženju krajanov,vzpodbujanju 
aktivnosti(posebej starejših) in povezovanju vseh. 

 
lyA sicti:b Za Krajevno skupnost St Jiža 

--V0 
Tomaž Sajovic 7 
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M E S T N A  O BC IN A  K R A N J   
K r a j e v n a  s k u p n o s t  

TENETIŠE 

Tenetiše 80, 4204 Golnik 

Številka: 149/2008 
Datum: 15. 2. 2008 

POSLOVNO POROČILO KS TENETIŠE ZA LETO 2008 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

A) Prihodki 

Glavni viri prihodkov v KS Tenetiše v letu 2007 so bili ne-davčni prihodki in transferni prihodki 
iz občinskega proračuna. Transfemi prihodki so bili v celoti pokriti oziroma so bili v celoti 
realizirani. Primerjalno gledano, s preteklim obdobjem oz. letom 2006, je KS tudi v letu 2007 
pridobila določena sredstva iz natečaja. Sredstva so se, v primerjavi z letom 2006, v letu 
2007, povečala, kar je pripisati pridobitvi večjih finančnih sredstev iz razpisa za 
pomembnejša projekta kot je izgradnja odbojkarskega igrišča in izdelava gradbenega načrta 
rekonstrukcije doma KS. Za razliko preteklih let sta bila prej omenjena dva večja projekta 
izvedena v letu 2007. 

Celostno gledano prihodki v drugih delih ne odstopajo od preteklega obdobja, kot tudi od 
planiranega za obdobje leta 2007. Odstopanja so majhna, v nekaterih delih jih ni. Še tista, ki so, 
pa so v tako majhni odstotni razliki, da so zanemarljiva. Razlika je nastala v delu 
načrtovanih sredstev prejetih donacij s strani domačih pravnih oseb, saj je bila razlika za 
1100 € več od načrtovanih sredstev. V celoti gledano pa so prihodki ostali na nivoju 
načrtovanih oziroma planiranih. 

B) Odhodki 
Odhodki v KS Tenetiše v letu 2007 so bili v določenih delih realizirani. V celoti gledano pa 
niso bili povsem realizirani, saj je bilo načrtovanih več sredstev na odhodkovnem delu kot pa je 
bilo porabljenih. V delu proslav in prireditev je bila realizacija v višini plana zaradi 
nenačrtovanih in nenapovedanih prireditev vendar še vedno v mejah načrtovanega. Prav 
tako pa je nastaja razlika v materialnih stroških KS. Sredstva, ki so bila planirana so bila 
porabljena v dobrih 81%. Prav tako v delu tekočih stroškov objektov skupne rabe je bil delež 
porabe v dobrih 37%. V drugih kontih bistvenih odstopanj od načrtovanih sredstev ni prišlo, le 
še v delu objektov skupne rabe, kjer je bila dosežena poraba dobrih 71%. V delu cest, 
mostov in kanalizacij niso bila porabljena sredstva, ki so bila sicer planirana v znesku 3000 €. 
Kljub temu je v posameznih delih zaznati minimalno primerjalno variacijo odhodkov. V vseh 
ostalih segmentih so se odhodki gibali v določenem povprečju. 

Pre.:r.k.v No( ro% 
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€ 3 0  



C) Prenos neporabljenih sredstev 

Stanje sredstev na računu 31.12.2006 je 4.107,14 E. Sredstva so bila v letu 2007 prenesena 
iz depozita na banki na račun. Prav tako pa je višina sredstev 25.037,56 € še vedno 
deponiranih na banki in so bila v preteklosti že ustrezno prenesena na ustrezen račun. Tako 
skupno stanje sredstev na računu in depozitov na banki znaša 29.144,70 E. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

Cilji, ki so bili zastavljeni ob sprejemanju finančnega načrta za leto 2007, so bili v določenih 
delih doseženi. Zanesljivo lahko rečemo, da so bili glavni zadani in načrtovani cilji s 
finančnim načrtom KS Tenetiše za leto 2007, doseženi. Prav tako pa je bilo doseženo 
pozitivno poslovanje zaradi pokritosti odhodkov in prihodkov od planiranih. V samo pozitivno 
poslovanje je šteti tudi prenos deponiranih sredstev, kajti kakršnakoli 

sredstva 
vočenih 

delih 
pozitivno 
pomagajo 

v 
nepredvidljivih situacijah in 
stanjih. 

Damja ETE NIK 
PREDSE IK SV TA KS 
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KS TRSTENIK 
Trstenik 8 
4204 Golnik 
TRSTENIK, 4.2.2008 

POSLOVNO POROČILO KS TRSTENIK ZA LETO 2007 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta. 
Prihodki: 
Prihodke smo prejeli večino iz občinskega proračuna predvsem za 

investicijsko vzdrževanje, to je izdelava fasade z izolacijo na domu ks preureditev 
podstrehe, zamenjava trapeznih vešal in nekaj notranje ureditve mrliške vežice. 
Prejeli pa smo tudi planirana sredstva za osnovno dejavnost KS, vzdrževanje 
krajevnih cest, javne razsvetljave in popravila kanalizacije po sprejetem proračunu. 
Izstopajo pa nam najemnine od pekarne Orehek, Urške Zibelnik s.p., in 
pokopališča katere bodo plačane v letu 2008. Tako je realizacija na postavki 
dohodki od premoženja v celoti realizirana in nekoliko večja od načrtovane. 

Odhodki: 
Odhodki so realizirani le za 43,6 %, tako, da prenašamo sredstva v leto 

2008. Majhna poraba zaradi nerealizirane povezave vodovoda Povlje Krničan 
Do manjših prekoračitv pa je prišlo pri rednem vzdrževanju cest, popravilu 
javne razsvetljave in obnove kanalizacije. Za oranje snega, posipanja, 
vzdrževanja cest in pokopališča so se za malenkost povečali tudi stroški 
študentskega servisa. 
Pomagali smo rdečemu križu, društvu za lokalno samoupravo in gasilcem po 
planu. 

Neporabljena sredstva: 
Neporabljena sredstva imamo vezana v Probanki namensko za povezavo 

vodovoda in za dokončanje gradnje mrliške vežice. Vsa sredstva pa planiramo 
izkoristiti v letu 2008 in 2009 za kar smo pripravili ustrezen plan porabe. 

Cilja nismo dosegli pri parkiriščih, cestah in javni razsvetljavi. 
Dokončano bo v letu 2009. Gradnja povezave vodovodov pa kasni zardi 
premajhnega tlaka vode na Povljah. Ostali cilji pa so bili izpolnjeni. 

Plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let ni, ostale neporavnane 
obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

Predsednik sveta KS 
J ve Lombar 



M E S T N A  O BČ I N A  K R A N J   
K r a j e v n a  s k u p n o s t  

VODOVODNI STOLP 

Begunjska ulica 10, 4000 Kranj 
telefon 04/ 236 52 82 telefaks 04/ 236 52 80 

gsm 041/632 005, 041/320 805 
e-naslov: ksvodovodnistolo®siol.net  

Številka: 026/2008 - AK 
Datum: 12. 02. 2008 

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI STOLP 
ZA LETO 2007 

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

a) Prihodki 

Glavni viri prihodkov KS Vodovodni stolp so bili v letu 2007 naslednji: - 
prihodki od obresti od sredstev na vpogled, 
- prihodki od najemnin za poslovne prostore na sedežu krajevne skupnosti in v 

vaški hiši na Rupi, 
- drugi prihodki od prodaje - povračila obratovalnih stroškov, 
- prejeta sredstva iz proračuna Mestne občine Kranj za opravljanje osnovne 

dejavnosti. 
Za obdobje januar - december 2007 smo načrtovali 29.968,00 EUR prihodkov. Na 
podlagi podatkov proračunske primerjalne kartice ugotavljamo, da je bila realizacija 
skupnih prihodkov le 83,95-odstotna, v primerjavi z letom 2006 pa za 1,25 % višja. 
Razlogi za precejšnjo razliko med načrtovanimi in doseženimi prihodki v letu 2007 pa 
so naslednji: 

realizacija prihodkov od najemnin je bila za 5,91 % nižja od načrtovane zaradi 
prekinitve pogodbe o najemu z obema najemnikoma na Rupi; v maju s podjetjem 
Real, ki je najemalo skladišče v vaški hiši in decembra s podjetjem Spin, ki je imelo 
v najemu parkirni prostor pred vaško hišo, 
prihodkov od prodaje reklamnega prostora v krajevnem glasilu Vodovodni stolp in 
ostalih prihodkov nam ni uspelo realizirati, 
prihodki od povračil obratovalnih stroškov pa so nižji od načrtovanih za 29,66 % 
zaradi napake pri načrtovanju. 

V spodnjem grafikonu je iz primerjave prihodkov v letih 2007 in 2006 razvidno, da so 
realizirani prihodki nižji od načrtovanih, zato pa je realizacija prihodkov v letu 2007 
nekoliko višja (za 1,25 %) od realizacije v letu 2006. 

V)%-t-t.-tice kr)) rts-fitk ' 
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Do bistvenih razlik med načrtovanimi in realiziranimi prihodki za leto 2007 prihaja le v 
segmentu nedavčnih prihodkov (skupina 71) — razlodso, kot smo že uvodoma omenili, 
načrtovanje prihodkov od prodaje reklamnega prostora in ostalih prihodkov, ki jih nismo 
uspeli realizirati, in napaka pri načrtovanju drugih prihodkov od prodaje 
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b) Odhodki 

V obdobju januar — december 2007 smo načrtovali 64.518,00 EUR odhodkov, 
realizacija vseh odhodkov, ki je bila v letu 2007 le 34,56—odstotna pa je v primerjavi z 
realizacijo 2006 za 0,59 % višja. Razlogov za tako nizko realizacijo odhodkov je več: 

- na kontu 402 (Izdatki za blago in storitve) smo porabili le 19, 04 % načrtovanih 
sredstev za praznovanje krajevnega praznika, ker je večina prireditev potekala kar v 
prostori OŠ S. Jenka, realizacija na podkontu tekoči stroški pa je bila komaj 8-
odstotna, ker zaradi še vedno neurejenega lastništva (denacionalizacijski 
postopek v teku), nismo izpeljali načrtovanih obnovitvenih del v vaški hiš na Rupi, 

- na kontu 411 (Transferi posameznikom in gospodinjstva) so ostala nerazporejena 
načrtovana sredstva za denarne nagrade zaslužnim krajanom, 

- realizacija skupnih odhodkov na kontu 420 (Nakup in izgradnja osnovnih sredstev) je 
bila v letošnjem letu 48,95—odstotna, v primerjavi s preteklim letom pa višja za kar 
61,16 %. 

V nadaljevanju grafično primerjamo načrtovane in realizirane odhodke na kontih 402 
(Izdatki za blago in storitve) in 420 (Nakup in gradnja osnovnih sredstev) v letih 2007 in 
2006. 

Konto 402 (Izdatki za blago in storitve)
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Konto 420 (Nakup in gradnja osnovnih sredstev)
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Realizacija odhodkov na kontu 402 (Izdatki za blago in storitve) je bila v letu 2007 
nižja od načrtovane za 67,16 % (neizrabljena sredstva za krajevni paznik in 
nerealizirana obnova prostorov vaške hiše), od realizacije v letu 2006 pa za 7,67 %. 
Odhodki na kontu 420 (Nakup in gradnja osnovnih sredstev) pa so bili v primerjavi z 
načrtovanimi nižji za 51,05 % (nerealiziran nakup knjižne omare za bukvarno v vaški 
hiši zaradi nerešenega lastništva, previsoko načrtovana sredstva za nakup oken), v 
primerjavi z letom 2006 pa višji za 61,16%. 

c) Prenos neporabljenih sredstev 

Iz izpisa stanja sredstev na računu in stanja depozitov v bankah na dan 31.12.2007 
je razvidno, da je stanje sredstev na računu 36.887,36 EUR in da krajevna skupnost 
ni imela namensko vezanih sredstev. 

d) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let 

V finančnem načrtu KS ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

V letu 2007 smo nekatere od načrtovanih nalog uspešno zaključili. V začetku leta 
smo tako skupaj s predstavnikom Komunale postavili nekaj novih, zaenkrat sicer 
začasnih, ekoloških otokov na lokacijah: Zoisova 46, Šorlijeva 18 in 31, Cesta 
Kokrškega odreda 36, Begunjska 12 in soseska Rupa, izdali smo načrtovane štiri 
številke krajevnega glasila Vodovodni stolp in izpeljali tradicionalno prireditev ob 
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krajevnem prazniku. Predsednik se je kot predstavnik krajevne skupnosti udeležil 
ponovne ustne obravnave v zadevi vračanja nepremičnega premoženja na Rupi; v zvezi 
z omenjenim denacionalizacijskim zahtevkom je bil sprejet še sklep, da se v prihodnje 
za zastopanje najame odvetnika, stroške zanj pa se predvidi v finančnem načrtu. V prvi 
polovici junija je bil med predstavniki krajevne skupnosti in MOK dosežen naslednji 
dogovor o načinu reševanja problematike prometa na področju Begunjske — k izdelavi 
projekta se pristopi že v letu 2007, če se potrebnih denarnih sredstev ne bo našlo, se 
izvedba prenese v leto 2008; k izdelavi načrta pa se poskuša pritegniti tudi zunanje 
sodelavce. Na pobudo stanovalcev smo skupaj z Mestno občino Kranj odstranili klopi z 
zelenice pred Mercatorjevo trgovino v Begunjski ulici 4, kjer so se povečini zbirali 
klošarji. Po zaključitvi gradnje novih večstanovanjskih objektov na Cesti Kokrškega 
odreda se je pokazalo, da bo del pločnika ostal neasfaltiran, zato je krajevna skupnost 
potrebna dela naročila kar sama in jih tudi plačala. Pred koncem leta smo izpeljali še 
dolgo načrtovana obnovitvena dela v prostorih krajevne skupnosti v Begunjski ulici 10, 
in sicer vgradnjo oken, pleskanje in generalno čiščenje objekta. Z rednim delovanjem 
pisarne ob četrtkih, od 16. do 18. ure, smo skrbeli za tekoče posredovanje vseh pobud in 
pripomb krajanov pristojnim službam Mestne občine Kranj (pobuda za ureditev 
lastništva zemljišč, ki so povečini v lasti Gradbinca v stečaju, Gradisa in drugih, kar 
zavira dokončanje parkirišča v zahodnem delu Šorlijevega naselja, izgradnjo vsaj še 
kakega dodatnega parkirišča v Šorlijevi, Mrakovi in Mlakarjevi ulici, kjer je stanje na 
področju mirujočega prometa alarmantno; pobuda v zvezi z izgradnjo ceste z 
obojestranskima pločnikoma Kranj — Rupa AC nadvoz itd). Številni načrti za leto 2007 
(če jih naštejemo samo nekaj: rekonstrukcija Švabske vasi, obnova avtobusnega 
postajališča na Velikem hribu, ureditev Begunjske ulice, rezkanje s preplastitvijo 
stranskih ulic na Rupi, ureditev vsaj kakega dodatnega parkirišča itd.) pa so žal ostali 
nerealizirani in zgolj na papirju, zato njihovo izvedbo, z velikim upanjem, prenašamo v 
leto 2008. 
Pripravila: 

(7‘ . Predsednik: 
\‘‘.Ws, S/c 

Ada Klari           "Ýk� Lu GOranc ceR- 
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KRAJEVNA SKUPNOST 
ZLATO POLJE 

Ul. F. Rozmana - Staneta 13 
4000 KRANJ 

tel 04 - 20 11 972 
e-naslov: zlato.polje@votja.net 

MO Kranj 
Županu 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI ZLATO POLJE ZA L. 2007 

UVOD 

Krajevna skupnost Zlato polje je del MO Kranj in del mesta samega, zato je njena 
dejavnost omejena na t.i. osnovno dejavnost KS — kar pomeni zlasti ugotavljanje potreb 
občanov na svojem področju, posredovanje le-teh na občinsko ali višjo raven, planiranje 
potrebnih del na področju komunalne infrastrukture in delovanje na ravni socialne 
integracije na območju KS. Ne opravlja pa konkretnih del na področju komunalne 
infrastrukture, saj so za to zadolžene posamezne organizacije oz. podjetja na ravni mesta 
Kranj. 
Strokovno administrativna dela za KS Zlato polje opravlja delavka po podjemni 
pogodbi. 

1. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA I. 2007 

1.1. PRIHODKI 
Na strani PRIHODKOV je KS (Krajevna skupnost Zlato polje) realizirala prihodke glede 
na plan v višini 102,25 %, pri čemer je prihodek izviral iz prihodkov iz premoženja — 
kto. 710301 in 7102 - najemnine za prostore KS (5,58%) in prihodki od obresti (2,34 %- 
kot struktumima deležema v prihodkih) in iz kta. 740 — transferji iz proračuna lokalne 
skupnosti, ki predstavlja 88,03% delež vseh prihodkov, od tega redni transferji z 68,5% in 
natečajna sredstva z 19,58% vseh dohodkov v letu 2007. Višja od pričakovanih so bila 
pridobljena sredstva iz obresti in najemnin in sicer za 10,9 % (obresti) oz. za 100 % (od 
objave oglasov v glasilu KS)). Glede na leto 2006 pa je bila realizacija prihodkov 
malenkost manjša (98,56 %) in sicer pretežno na račun sredstev iz natečaja, prejetih za 
prenovo stavbnega pohištva v obeh letih, in za nekaj % več sredstev od najemnin v 
korist leta 2006. Struktura posameznih dohodkov pa je v obeh letih dokaj podobna. 
1.2. ODHODKI 
Na strani ODHODKOV je realizacija celotnih odhodkov v I. 2007 v višini 10.780 €, kar je 
le 86,47 % od realizacije 2006 . Realizacija je manjša tudi od plana za I. 2007, zaradi le 
delno realiziranega investicijskega in rednega vzdrževanja prostorov ( 48,19% 
realizacija, dodatno še 11 % v decembru, ki pa bo plačana v I. 2008). Konto 402 — 
izdatki za blago in storitve (brez tekočega vzdrževanja) so bili predvideni v absolutni 
višini 23 tisoč evrov, realizirani pa v višini 10.800 evrov, kar je 46,3 % od predvidenih, 
vendar je večina stroškov zaradi sezonske narave nastala v decembru z zapadlostjo v 
januarju ali celo februarju 2007. Predvideni strošek za 

praznovanje krajevnega praznika smo realizirali na predviden način. Največji delež 
izdatkov zajemajo izdatki za energijo, komunalne in telekomunikacijske storitve ter 
storitve čiščenja (kot plačila preko študentskega servisa). 
Ostali odhodki so še predvideni tekoči transferji neprofitnim organizacijam v višini 40 % 
predvidenih kot dotacija krajevnemu Rdečemu križu in Unicefu. Drugih prosilcev za pomoč 
ni bilo, zato je 60 % teh sredstev ostalo neizkoriščenih so pa tudi pol manjša glede na nivo 
leta 2006. Investicijski odhodki so realizirani v višini 2900 € , dodatnih 700 zapade v I. 
2008, od predvidenih 6000 €. Po zamenjavi notranjih vrat nismo uspeli realizirati tudi 
menjave pisarniškega pohištva zaradi pozne realizacije del. Tako smo slednjo nalogo 
prenesli v leto 2008. 
Sredstva za izplačila po podjemnih pogodbah so bila v letu 2007 planirana in realizirana v 
62,42 %, nerealiziran je del, ki zadeva izdelavo intemetne strani za predstavitev KS.. Glede 
na realizacijo v I. 2006 je realizacija odhodkov za opravljena dela za KS v I. 2007 večja - 
indeks 154,3, pretežno izvirajoče iz več opravljenega dela, posebej pri delu za glasilo KS. 

1.3. PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV 
Neporabljena sredstva niso namenskega značaja in se prenašajo v naslednje leto za 
kritje planiranih nalog. 

1.4. PLAČILA NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET 
V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 

2. POROČILO O REALIZACIJI CILJEV 

Krajevna skupnost Zlato polje v letu 2007 načrte deloma izpolnila, administrativne 
naloge v celoti, ni pa realizirala vseh posegov za vzdrževanje prostorov KS, ki jih prenaša v 
I. 2008 (nabava pisamiškega pohištva). V prihodnje načrtujemo tudi obnovo strešne 
toplotne izolacije — ki ne zadošča sedanjim standardom - in kritine, za kar smo že 
pridobili projekt vzdrževalnih del. Sama realizacija teh del pa je odvisna od uspeha na 
natečaju za pridobitev dodatnih sredstev za ta namen in od uskladitve s solastniki 
stavbe. 

S pridobljenimi sredstvi gospodarimo tako, da realizirani odhodki ostajajo v mejah 
načrtovanih sredstev in v mejah lastnih prihodkov. Za svoje redno delovanje krajevni 
skupnosti ni potrebno najemati premostitvenih kreditov niti se zadolževati za izvedbo 
investicijskih del. 

V okviru rednega delovanja KS je začrtan program dela — to je pomoč krajanom pri 
neposrednih vprašanjih, nanašajočih se na KS, prenosu potreb in interesov krajanov na 
širšo raven — t.j. na raven mestne občine, in delovanju na individualni ravni v smislu 
socialne integracije krajanov v lokalno skupnost. Posebno pozomost pri tem posveča starejši 
generaciji, za katero je sicer slabše poskrbljeno (v letu 2007 npr. z rojenimi pred I. 1932 
oz. 1927), skupaj z lokalnim RK. 

Št. F 12- 2001114 
Kranj, 12.02.2001 
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Številka: MOK-F/08-1 
Datum: 12.02.2008 

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS 
ŽABNICA ZA LETO 2007 

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

A .  P R I H O D K I  

Prihodki Krajevne skupnosti Žabnica (v nadaljevanju: KS Žabnica) v letu 2006 (v nadaljevanju: prihodki) so 
prikazani v tabeli 1. 

TABELA 1: Prihodki KS Žabnica v letih 2006 in 2007 ( v f) 

Realizacija 

2006 

Veljavni FN 

2007 

Realizacija 

2007 

Indeks 

3/1 

Indeks 

312 
VRSTA 

PRIHODKA 
1 2 3 4 5 

A Nedavčni prihodki 3.465 8.791 15.878 458 181 

Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 1.198 1.198 1.033 86 86 

Prejete obresti od vezanih tolarskih depozitov 2.023 2.023 3.007 149 149 

Prihodki od najemnin za grobove 243 5.570 11.681 0 0 

Ostali prihodki O 0 157 0 0 

B Transferni prihodki Mestne občine Kranj 23.518 62.147 61.782 263 99 

1 Transferni prihodki - tekoči 23.518 24.958 24.593 105 99 

1.1. Osnovna dejavnost 6.464 6.627 6.627 103 100 

1.2. Osnovna dejavnost - ostalo 626 1.449 1.084 173 75 

1.3. Vzdrževanje komunalnih objektov 1.335 1.369 1.369 103 100 

1.4. Vzdrževanje javnih poti 15.023 15.440 15.440 103 100 

1.5. Prejeta sredstva - šp igrišča 70 73 73 0 100 

2 Transferni prihodki- investicijski (natečaj) 0 37.189 37.189 O O 

PRIHODKI SKUPAJ (A+B): 26.983 70.938 77.660 288 109 
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Realizirani prihodki so za 9% višji od načrtovanih in znašajo skupaj 77.660 e, kar je za 188% več kot v letu 
2006. Prihodke sestavljajo: 

− nedavčni prihodki (20 % vseh prihodkov), 

− transferni prihodki Mestne občine Kranj (80% vseh prihodkov). 

Nedavčni prihodki so za 358% višji v primerjavi z letom 2006, prejeti transferni prihodki Mestne Občine 
Kranj pa so višji za 163% v primerjavi z letom 2006. Nedavčni prihodki so višji zaradi prihodkov od 
najemnin za grobove, transferi iz občinskega proračuna pa zaradi investicijskih prihodkov. 

TABELA 2: Deleži posameznih vrst prihodkov v skupnih prihodkih KS Žabnica v letih 2006 in 2007 ( v E) 

Realizacija
2006 

Delež 
v skupnih 
prihodkih 

2006 
Realizacija 

2007 

Delež 
v skupnih 
prihodkih 

2007 VRSTA 
PRIHODKA 

1 2 3 4 

A NEDAVČNI PRIHODKI 3.46$ 14,73% 15.878 20,45%

B TRANSFERNI PRIHODKI 23.518 100,00% 61.782 79,55% 

- občinski prihodki za tekočo porabo 23.518 100,00% 24.593 31,67% 

- občinski prihodki za investicije (natečaj) O 0,00% 37.189 47,89% 

SKUPAJ (A+B): 26.983 114,73% 77.660 100,00%
 

Glavni vir prihodkov KS Žabnica v letu 2007 so bili enako kot v letu 2006 transferni prihodki občinskega 

proračuna in sicer 80% vseh prihodkov, od tega 32% od vseh prihodkov za tekočo porabo in 48% od vseh 

prihodkov investicijski prihodki. 
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B. ODHODKI 

Odhodki KS Žabnica v letu 2007 (v nadaljevanju: odhodki) so prikazani v tabeli 3. 

TABELA 3: Odhodki KS Žabnica v letih 2006 in 2007 ( v E) 

Realizacija 
2006 

Veljavni 
200FN 

7 

Realizacija
2007 

Indeks 
3/1 

Indeks
3/2 

Delež 
v skupnih 
odhodkih 
2007 

ODHODKI 

1 2 3 4 5 6 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 9.634 44.037 12.443 129 28 2 0 %  

PROSLAVE, PRIREDITVE KS 1.126 2.603 1.309 116 50 2% 
GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI O 1.093 O - O 0°/0 

MATERIALNI STROŠKI In STOR/IVE KS 660 4.239 2.070 314 49 3% 

TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE 1.901 7.108 1.518 80 21 2% 
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE VZD. 
 

5.054 20.865 3.053 60 15 5% 

AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE O 417 O O O O% 

JAVNA RAZSVETLJAVA - TEKOČE VZDRŽEVANJE 137 835 432 315 52 1% 

KOMUNALNI OBJEKTI - TEKOČE VZDRŽEVANJE 0 626 O O O O% 

PARKI, OBELEŽJA NOB - TEKOČE VZDRŽEVANJE 0 417 260 - 62 0% 

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STROŠKI 542 1.964 607 112 31 1% 

POG. DELA, DELO PREKO šS - TAJ.DELA 214 3.797 3.193 1.489 84 5% 

KOŠNJA TRAVE O 73 O O O O% 

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 334 1.200 0 O O O% 

TEKOČI TRANSFERI-GASILCI 2 5 0 2 5 0 0 O O O% 

TEKOČI TRANSFERI-ŠPORTNA DRUŠTVA 0 5 0 0 0 -  O O% 

TEKOČI TRANSFERI-RDEČI KRIŽ 8 3 2 0 0 0 O O O% 

TEKOČI TRANSFERI-BORCI 0 2 5 0 O O O %  

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI O 6 2 6 O -  O 0% 

TEKOČI TRANSFERI-JAVNI ZAVODI 0 626 O - O O% 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 128 118.233 49.573 38.823 42 80% 

OBJEKTI SKUPNE RABE 128 47.674 8 6 O O% 
 
CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INV. VZDRŽEVANJE 

O 65.088 47.095 - 72 76°/o 

JAVNA RAZSVETLJAVA - INV. VZDRŽEVANJE O 3.000 O - O 0% 

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INV. VZDRŽEVANJE O 2.471 2.470 - 100 4% 

431 - INV.TRANSFERI PO In FO, kl... 0 1 0 . 0 0 6 O -  O O% 

ŠPORTNA IGRIŠČA - INV. VZDRŽEVANJE O 10.006 O - O O% 

ODHODKI. SKUPAJ: 10.095 174.102 62.016 614 36 100D1a 
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Realizirani odhodki KS Žabnica v letu 2007 so za 64 % nižji od načrtovanih in znašajo skupaj 62.016 €, kar je 
za 51.921 € več kot v letu 2006. Realizirani odhodki so za 514% višji kot v letu 2006. Navedeno je 
posledica višjih investicijskih odhodkov zaradi investicijskih vzdrževanj (ceste, pokopališče, mrliške vežice), 
višjih materialnih stroškov KS, višjih stroškov tekočih vzdrževanj, stroškov tajnice. 80% vseh odhodkov KS 
Žabnica v letu 2007 je bilo investicijskih, 20% vseh odhodkov pa je bilo izdatkov za blago in storitve. 

C .  P R E N O S  N E P O R A B L J E N I H  S R E D S T E V  

TABELA 4: Stanje sredstev KS Žabnica na dan 31.12.07 ( v E) 

STANJE SREDSTEV 31.12.2007

Stanje sredstev na TRR KS Žabnica 13.294
Stanje depozitov v bankah 105.464
SKUPAJ: 118.758 

Stanje neporabljenih sredstev KS Žabnica na dan 31.12.2007 je znašalo 118.758 E, od tega je 105.464 
kratkoročno vezanih v banki. Neporabljena sredstva iz leta 2007 bomo namenili uresničevanju ciljev KS 
Žabnica v letu 2008, med katere smo med drugim vključili tudi cilje, ki niso bili realizirani v letu 2007. 

TABELA 5: Primerjava prihodkov in odhodkov KS Žabnica v letih 2006 in 2007 ( v C) 

2006 2007 Razlika 
2007/2008 

Indeks 
2007/2006 

PRIMERJAVA 
PRIHODKOV in 

ODHODKOV i 2 3= 2 1 4=(2/1*100) 

PRIHODKI 26.983 77.660 50.677 288
ODHODKI 10.095 62.016 51.920 614

SKUPAJ: 16.887 15.644 -1.243 93
 

Razlika med prihodki in odhodki KS Žabnica v letu 2007 je pozitivna in znaša 15.644 €, kar pomeni, da so 

bili prihodki višji od odhodkov. 

P L AČ I L O  N E P O R A V N A N I H  O B V E Z N O S T I  I Z  
P R E T E K L I H  L E T  

V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Žabnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale 

neporavnane obveznosti v višini 1.740,04 C pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2008. 
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II. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

KS Žabnica si je kot cilje za leto 2007 zadala naslednje naloge: 

• tekoče vzdrževanje javnih poti in druge infrastrukture, 
• redne transfere krajevnim organizacijam, 
• sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika, 

• organiziranje obdaritve za dedka mraza in najstarejših krajanov na področju naše krajevne 

skupnosti, 

• izdajanje glasila Sorško polje, 
• razširitev parkirišča pri Športnem domu Žabnica, 

• izdelava zaščitne ograje ob športnem igrišču, 

• obnove in preplastitev krajevnih poti, 
• odsek javne razsvetljave na odseku od trafo postaje do Pošte Žabnica, 

• asfaltiranje poti ob novogradnji na Šutni, 

• prispevek k izgradnji telovadnice v Žabnici, 

• postavitev table z označbo hišnih številk, skupaj z geografsko tablo za celotno KS. 

KS Žabnica je velik del svojih ciljev in nalog v letu 2007 realizirala. Naloge, ki niso bile realizirane, so 

vključene v cilje KS Žabnica za leto 2008 in sicer: 

• prispevek k izgradnji telovadnice v Žabnici, 

• postavitev table z označbo hišnih številk, skupaj z geografsko tablo za celotno KS, 
• izdelava odseka javne razsvetljave od trafo postaje do Pošte Žabnica. 
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M E S T N A  O BČ I N A  K R A N J   
K r a j e v n a  s k u p n o s t  

HRASTJE  
H r a s t j e  5 0 ,  4 0 0 0  K r an j  
t e l e f o n  0 4 /  2 3 2  6 9 3 7  

e-naslov: ks.hrastje@gmall.com 

Številka: /2008 
Datum: 12.2.2008 

Zadeva: POSLOVNO POROČILO KS HRASTJE ZA L.2007 

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

A) Prihodki 

V letu 2007 je imela KS Hrastje vir prihodkov iz transferov občinskega proračuna v 
višini 23.149 E, pridobljenih natečajnih sredstev, ter malenkostni delež prihodkov z 
naslova obresti. 
Prihodki iz občinskega proračuna so v povprečju višji zaradi uskladitve z rastjo 
inflacije. 

B) Odhodki 

V letu 2007 je imela KS Hrastje celotne odhodke namenjene delovanju KS v višini 
26.861 E. Odhodki za proslave in prireditve so predstavljali so poleg materialnih 
stroškov in storitev KS, ter tekočih stroškov objektov skupne rabe približno polovico 
vseh odhodkov v letu 2007. Ostala polovica odhodkov pa je bila namenjena obnovi 
in podaljšanju ulice Hrastje 150- 157. 
Stroški za energijo in ostale komunalne storitve niso bistveno višje od planiranih v 
letu 2007. 

C) Prenos neporabljenih sredstev 

KS Hrastje je imela na dan 31.12.2004 6.053,90 E, stanje sredstev na računu 
namenjenih za plačilo računov, ki niso prispeli do ustreznega datuma v letu 2007. 
Sredstva bodo porabljena za plačilo stroškov obdarovanja otrok in starejših 
krajanov. 



 

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

KS Hrastje je dosegla vse načrtovane cilje v letu 2007. V začetku leta smo uspešno 
izvedli zimski dan KS na Pokljuki, uspešno smo izvedli tudi Krajevni praznik in 
dokončali investicijo obnove ulice v Hrastju od 150 do 159. 
V decembru pa smo uspešno izvedli še obdarovanje otrok in starejših krajanov. 

Predsednik KS Hr  
Dominik Ovnič 



 

 
MESTNA OBČINA KRANJ  

Oddelek za finance 

Slovenski trg I, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 31 83, fax. 04/ 237 31 84 

Številka: 410-9/2008-2-(46/15) 
Datum: 29. 1. 2008 

KRAJEVNA SKUPNOST HRASTJE 

Zadeva: STANJE SREDSTEV NA RAČUNU in STANJE VEZANIH DEPOZITOV 
na dan 31. 12. 2007 

 

v g 
sredstva na računu: 6.053,90 

depoziti v bankah: 0,00 

SKUPAJ: 6.053,90 

 

Lep pozdrav! 

 

Pripravila: 
Ida Vidmar 

Mirko Tavčar,  univ dipl .  ekon. 
VODJA ODDELKA A FINANCE 

 


