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MESTNA OBČINA KRANJ 

 

Urad za finance 
 

 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj T: 04 237 31 70 

 F: 04 237 31 84 

 E: obcina.kranj@kranj.si 
 www.kranj.si 

 
Številka:   410-3/2012-16-(45/01) 

Datum: 23.03.2012 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 
POROČILO O REALIZACIJI PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT 

SKUPINE NEPOSR. PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MO KRANJ V LETU 2011 

v EUR 

KRAJEVNA SKUPNOST 

2010 2011 
Indeksi 

Realizacija 
Sprejeti 

proračun 

Veljavni 

proračun 

Realizacija 

2011 

1 2 3 4  4/1   4/2  4/3 

35 BESNICA 42.055 42.504 42.504 43.803 104,2 103,1 103,1 

11 BITNJE 17.992 18.606 21.506 20.358 113,1 109,4 94,7 

12 BRATOV SMUK 14.435 16.377 16.377 15.392 106,6 94,0 94,0 

13 BRITOF 23.245 23.623 23.923 24.017 103,3 101,7 100,4 

14 ČIRČE 22.127 24.453 24.453 33.335 150,7 136,3 136,3 

15 GORENJA SAVA 6.022 6.312 6.312 6.102 101,3 96,7 96,7 

16 GOLNIK 25.584 22.247 22.247 21.671 84,7 97,4 97,4 

17 GORIČE 33.577 31.941 31.941 33.702 100,4 105,5 105,5 

18 HUJE 13.355 14.132 14.132 13.727 102,8 97,1 97,1 

19 JOŠT 25.990 27.048 27.048 25.291 97,3 93,5 93,5 

20 KOKRICA 73.587 73.850 74.150 76.665 104,2 103,8 103,4 

21 CENTER 8.668 9.446 9.446 9.660 111,4 102,3 102,3 

22 MAVČIČE 48.210 45.551 45.551 44.239 91,8 97,1 97,1 

23 OREHEK-DRULOVKA 17.478 27.337 27.337 23.441 134,1 85,7 85,7 

24 PODBLICA 14.775 14.757 15.057 15.097 102,2 102,3 100,3 

25 PREDOSLJE 59.211 60.820 60.820 54.020 91,2 88,8 88,8 

26 PRIMSKOVO 213.071 44.864 44.864 41.351 19,4 92,2 92,2 

27 PLANINA 27.354 16.320 16.320 15.651 57,2 95,9 95,9 

28 STRAŽIŠČE 49.541 51.070 51.070 48.842 98,6 95,6 95,6 

29 STRUŽEVO 8.971 7.475 11.475 11.465 127,8 153,4 99,9 

30 TENETIŠE 21.454 28.035 28.035 28.570 133,2 101,9 101,9 

31 TRSTENIK 174.696 43.573 318.123 233.136 133,5 535,0 73,3 

32 VODOVODNI STOLP 24.839 25.817 25.817 25.097 101,0 97,2 97,2 

33 ZLATO POLJE 14.470 14.430 30.730 42.688 295,0 295,8 138,9 

34 ŽABNICA 38.183 66.051 66.051 48.258 126,4 73,1 73,1 

36 HRASTJE 15.095 15.302 15.302 14.785 98,0 96,6 96,6 

 
SKUPAJ 1.033.985 771.941 1.070.591 970.362 93,8 125,7 90,6 

 

Prihodki in drugi prejemki vseh krajevnih skupnosti MO Kranj, kot skupine neposrednih uporabnikov 

proračuna MO Kranj so bili v letu 2011 realizirani v višini dobrih 970 tisoč EUR, kar predstavlja 25,7 

% višjo realizacijo glede na sprejeti plan leta 2011. Realizirane prihodke v višini nad 50 tisoč EUR 

predstavljajo naslednje krajevne skupnosti: Trstenik (dobrih 233 tisoč EUR), Kokrica (skoraj 77 tisoč 

EUR), Predoslje (dobrih 54 tisoč EUR). 
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Celotno realizirani prihodki in drugi prejemki so bili v primerjavi s preteklim letom nominalno nižji za 

dobrih 63 tisoč EUR (indeks 93,87). Glavnina razlike izhaja iz naslova transfernih prihodkov 

(investicijski transferni prihodki nižji za slabih 94 tisoč EUR). 
v EUR 

 

 
Lastni prihodki krajevnih skupnosti predstavljajo 25,8 % vseh realiziranih prihodkov leta 2011, kar 

nominalno znaša dobrih 250 tisoč EUR. Realizacija lastnih prihodkov je za 4,7 % nižja v primerjavi s 

sprejetim planom leta 2011. Največji delež lastnih prihodkov se je realiziral na kontih prihodkov od 

premoženja in sicer dobrih 166 tisoč EUR (od tega najemnine za poslovne prostore dobrih 105 tisoč 

EUR in najemnine za grobove dobrih 39 tisoč EUR). Največ lastnih prihodkov so realizirale krajevne 

skupnosti Predoslje (dobrih 33 tisoč EUR), Kokrica (slabih 31 tisoč EUR), Stražišče (skoraj 29 tisoč 

EUR).  
 

V nadaljevanju podajamo analitičen prikaz lastnih prihodkov po posameznih krajevnih skupnostih na 

nivoju skupine in podskupine kontov v EUR: 

PU Konto Opis 
Realiz. 
2009 

Realiz. 
2010 

Sprejeti 
2011 

Realiz. 
2011 

Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 7/4 7/5 7/6 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 288.512 220.282 262.630 250.275 86,8 113,7 95,3 

0535   KS Besnica 7.392 5.952 5.913 7.323 99,1 123,0 123,8 

 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.392 5.952 5.913 7.323 99,1 123,0 123,8 

 
710200001 Prih.od obresti-avista gb 448 195 150 142 31,6 72,5 94,4 

 
710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 188 63 63 520 277,3 832,0 825,4 

 
710304000 Prihodki od najemn.za grobove 5.452 5.694 5.700 6.244 114,5 109,7 109,6 
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LASTNI PRIHODKI 

Realizacija 

2010

Sprejeti 

2011

Veljavni 

2011

Realizacija 

2011

1 2 3 4  4/1  4/2  4/3 2010 2011

71 Nedavčni prihodki 206.738 253.070 253.070 242.764 117,4 95,9 95,9 20,0 25,0

73 Prejete donacije 12.883 8.860 8.860 6.850 53,2 77,3 77,3 1,2 0,7

74 Transferni prihodki 813.702 509.311 807.961 720.087 88,5 141,4 89,1 78,7 74,2

75 Prej.vrač.danih posojil, prod.kap.del. 662 700 700 662 100,0 94,5 94,5 0,1 0,1

1.033.985 771.941 1.070.591 970.362 93,8 125,7 90,6 100,0 100,0
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713000000 Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...) 834 0 0 417 50,0 ** **  ** **  

 
713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 420 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

 
713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 50 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

0511   KS Bitnje 4.441 2.279 3.150 2.002 45,1 87,9 63,6 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 933 2.279 3.150 2.002 214,7 87,9 63,6 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 75 143 150 145 194,9 101,9 96,9 

  713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 838 2.136 3.000 1.322 157,8 61,9 44,1 

  714199070 Prihodki od sponzorstev 0 0 0 535 ** **  ** **  ** **  

  714199400 Drugi izredni nedavčni prihodk 20 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 3.508 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 3.508 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

0512   KS Bratov Smuk 5.970 1.520 2.550 1.638 27,4 107,8 64,2 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.970 1.520 2.550 1.638 27,4 107,8 64,2 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 817 82 50 150 18,4 182,9 300,7 

  710215100 Zamudne obresti 775 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 3.444 1.227 1.200 1.300 37,7 106,0 108,3 

  713000000 Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...) 0 0 0 46 ** **  ** **  ** **  

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 934 77 1.200 142 15,2 183,7 11,8 

  714199405 Dr.i.n.p.-povračila odhod. iz pret. let 0 134 100 0 ** **  0,0 0,0 

0513   KS Britof 941 130 0 94 10,0 72,3 ** ** 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 941 130 0 94 10,0 72,3 ** **  

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 195 130 0 94 48,0 72,3 ** **  

  714199008 Ostali prihodki 745 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

0514   KS Čirče 14.391 11.843 13.860 22.867 158,9 193,1 165,0 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 14.391 9.273 11.360 20.817 144,7 224,5 183,2 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 655 335 360 159 24,3 47,5 44,2 

  710215100 Zamudne obresti 0 0 0 451 ** **  ** **  ** **  

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 10.140 8.791 11.000 13.687 135,0 155,7 124,4 

  713000000 Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...) 0 0 0 1.042 ** **  ** **  ** **  

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 3.596 0 0 4.388 122,0 ** **  ** **  

  714120307 Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj 0 0 0 724 ** **  ** **  ** **  

  714199400 Drugi izredni nedavčni prihodk 0 0 0 366 ** **  ** **  ** **  

  714199405 Dr.i.n.p.-povračila odhod. iz pret. let 0 147 0 0 ** **  0,0 ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 0 2.570 2.500 2.050 ** **  79,8 82,0 

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 0 2.570 2.500 2.050 ** **  79,8 82,0 

0515   KS Gorenja Sava 130 132 100 111 85,2 83,8 110,9 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 130 132 100 111 85,2 83,8 110,9 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 130 132 100 103 79,1 77,8 103,0 

  710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 0 0 0 8 ** **  ** **  ** **  

0516   KS Golnik 184 908 400 239 130,2 26,4 59,9 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 184 708 0 239 130,2 33,8 ** **  

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 18 4 0 39 220,8 1.063,6 ** **  

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 0 0 0 200 ** **  ** **  ** **  

  714199008 Ostali prihodki 0 704 0 0 ** **  0,0 ** **  

  714199307   166 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 0 200 400 0 ** **  0,0 0,0 

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 0 200 400 0 ** **  0,0 0,0 

0517   KS Goriče 7.632 9.694 7.450 9.285 121,7 95,8 124,6 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.632 9.694 7.450 9.285 121,7 95,8 124,6 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 658 515 550 491 74,6 95,4 89,3 

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 393 617 500 561 142,9 90,9 112,2 

  710302000 Prih.od najemnin za stanovanja 279 56 400 112 40,2 200,0 28,0 

  710304000 Prihodki od najemn.za grobove 5.945 7.802 6.000 8.121 136,6 104,1 135,4 

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 356 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  714199008 Ostali prihodki 0 704 0 0 ** **  0,0 ** **  

0518   KS Huje 507 367 520 336 66,4 91,6 64,7 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 507 367 520 336 66,4 91,6 64,7 
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  710200001 Prih.od obresti-avista gb 475 267 270 156 32,9 58,6 57,9 

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 0 100 100 150 ** **  150,0 150,0 

  713000000 Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...) 0 0 0 30 ** **  ** **  ** **  

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 31 0 150 0 0,0 ** **  0,0 

0519   KS Jošt 510 1.501 2.020 268 52,7 17,9 13,3 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 510 354 260 268 52,7 75,7 103,2 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 510 204 210 118 23,2 57,9 56,4 

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 0 150 50 150 ** **  100,0 300,0 

  73 PREJETE DONACIJE 0 1.146 1.760 0 ** **  0,0 0,0 

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 0 0 120 0 ** **  ** **  0,0 

  730100000 Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb 0 1.146 1.640 0 ** **  0,0 0,0 

0520   KS Kokrica 26.668 28.661 28.050 30.712 115,2 107,2 109,5 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 26.668 28.661 28.050 30.712 115,2 107,2 109,5 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 78 58 50 216 276,4 371,4 432,2 

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 17.800 19.100 19.000 16.602 93,3 86,9 87,4 

  710301001 Najemnina dvoran 0 0 0 3.425 ** **  ** **  ** **  

  710304000 Prihodki od najemn.za grobove 8.790 8.898 9.000 9.095 103,5 102,2 101,1 

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 0 300 0 960 ** **  320,0 ** **  

  714120307 Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj 0 305 0 414 ** **  135,8 ** **  

0521   KS Center 143 153 0 304 212,8 198,2 ** **  

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 143 153 0 304 212,8 198,2 ** **  

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 143 153 0 212 148,9 138,7 ** **  

  714199405 Dr.i.n.p.-povračila odhod. iz pret. let 0 0 0 91 ** **  ** **  ** **  

0522   KS Mavčiče 14.895 16.066 12.700 11.388 76,5 70,9 89,7 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 14.695 16.066 12.700 11.388 77,5 70,9 89,7 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 141 246 0 82 58,2 33,2 ** **  

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 1.335 1.096 0 150 11,2 13,7 ** **  

  710304000 Prihodki od najemn.za grobove 6.704 6.574 5.200 5.190 77,4 78,9 99,8 

  713000000 Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...) 0 0 0 47 ** **  ** **  ** **  

  713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 0 850 0 0 ** **  0,0 ** **  

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 4.669 7.300 7.500 5.920 126,8 81,1 78,9 

  714199008 Ostali prihodki 1.845 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 200 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 200 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

0523   KS Orehek Drulovka 4.889 2.129 11.650 7.754 158,6 364,3 66,6 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.889 2.129 11.650 7.754 158,6 364,3 66,6 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 220 129 150 254 115,7 197,7 169,6 

  710304600 Najemnina SP Zarica 2.000 2.000 11.500 7.500 375,0 375,0 65,2 

  714199008 Ostali prihodki 2.669 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

0524   KS Podblica 216 35 0 40 18,4 114,7 ** ** 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 216 35 0 40 18,4 114,7 ** **  

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 166 35 0 40 23,9 114,7 ** **  

  714199008 Ostali prihodki 50 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

0525   KS Predoslje 31.346 38.818 39.979 33.179 105,8 85,5 83,0 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 25.446 38.618 39.979 33.179 130,4 85,9 83,0 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 224 149 129 337 150,5 226,4 261,3 

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 11.493 22.910 20.000 14.797 128,7 64,6 74,0 

  710304000 Prihodki od najemn.za grobove 1.038 0 1.500 0 0,0 ** **  0,0 

  710304001 Prih.od najem.za grob.-predos. 8.588 10.589 10.350 11.024 128,4 104,1 106,5 

  713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 1.550 238 5.000 5.741 370,4 2.416,3 114,8 

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 1.009 1.156 1.000 963 95,5 83,3 96,3 

  714199008 Ostali prihodki 1.095 3.576 2.000 317 28,9 8,9 15,8 

  714199400 Drugi izredni nedavčni prihodk 0 0 0 0 ** **  0,0 ** **  

  714199702 Odškodnine za služnost-KS 450 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 5.900 200 0 0 0,0 0,0 ** **  

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 5.900 200 0 0 0,0 0,0 ** **  

0526   KS Primskovo 93.363 19.032 22.700 19.262 20,6 101,2 84,9 
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  71 NEDAVČNI PRIHODKI 14.314 11.504 19.000 17.600 123,0 153,0 92,6 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 513 296 0 92 18,0 31,1 ** **  

  710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 4.843 863 0 46 0,9 5,3 ** **  

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 6.901 8.141 11.500 7.706 111,7 94,7 67,0 

  713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 800 1.925 4.500 673 84,1 35,0 15,0 

  713005000 Prihodek od vstopnin 0 0 0 2.588 ** **  ** **  ** **  

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 1.256 278 3.000 330 26,2 118,5 11,0 

  713099001 Prih.od prodaje knjig 0 0 0 4.406 ** **  ** **  ** **  

  714120307 Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj 0 0 0 1.560 ** **  ** **  ** **  

  714199400 Drugi izredni nedavčni prihodk 0 0 0 133 ** **  ** **  ** **  

  714199405 Dr.i.n.p.-povračila odhod. iz pret. let 0 0 0 67 ** **  ** **  ** **  

  72 KAPITALSKI PRIHODKI 78.387 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  722100000 Prih. od prod.stav.zemljišč 78.387 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 0 6.867 3.000 1.000 ** **  14,6 33,3 

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 0 6.567 3.000 800 ** **  12,2 26,7 

  730100000 Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb 0 300 0 200 ** **  66,7 ** **  

  75 
PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN 
PROD. KAPIT. DELEŽEV 

662 662 700 662 100,0 100,0 94,5 

  752000000 Prej. sr. kupnin iz nasl. privat. Stan. 662 662 700 662 100,0 100,0 94,5 

0527   KS Planina 1.264 229 670 222 17,5 97,0 33,1 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.264 229 670 222 17,5 97,0 33,1 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 429 206 370 164 38,3 79,7 44,4 

  714199008 Ostali prihodki 835 0 300 0 0,0 ** **  0,0 

  714199405 Dr.i.n.p.-povračila odhod. iz pret. let 0 23 0 57 ** **  253,2 ** **  

0528   KS Stražišče 34.874 30.386 30.900 28.856 82,7 95,0 93,4 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 32.674 28.586 29.900 26.406 80,8 92,4 88,3 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 1.169 1.002 1.200 881 75,3 87,9 73,4 

  710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 2.010 1.124 1.500 1.431 71,2 127,3 95,4 

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 26.102 23.323 24.000 21.224 81,3 91,0 88,4 

  713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 0 0 200 0 ** **  ** **  0,0 

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 3.392 3.131 3.000 2.870 84,6 91,7 95,7 

  714199400 Drugi izredni nedavčni prihodk 0 6 0 0 ** **  0,0 ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 2.200 1.800 1.000 2.450 111,4 136,1 245,0 

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 2.200 1.450 1.000 2.450 111,4 169,0 245,0 

  730100000 Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb 0 350 0 0 ** **  0,0 ** **  

0529   KS Struževo 2.428 1.741 200 224 9,2 12,8 111,8 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.428 1.741 0 224 9,2 12,8 ** **  

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 194 179 0 124 63,8 69,0 ** **  

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 2.234 1.562 0 100 4,5 6,4 ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 0 0 200 0 ** **  ** **  0,0 

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 0 0 200 0 ** **  ** **  0,0 

0530   KS Tenetiše 11.701 9.835 16.165 16.700 142,7 169,8 103,3 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 10.551 9.735 16.165 16.700 158,3 171,5 103,3 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 161 272 270 258 160,5 94,8 95,5 

  710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 296 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 8.376 8.644 14.395 14.754 176,1 170,7 102,5 

  710304000 Prihodki od najemn.za grobove 718 115 1.500 1.320 184,0 1.147,8 88,0 

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 0 0 0 234 ** **  ** **  ** **  

  713099505 Posl.prost.izven-obrat.stroški 0 0 0 40 ** **  ** **  ** **  

  714199008 Ostali prihodki 0 704 0 0 ** **  0,0 ** **  

  714199405 Dr.i.n.p.-povračila odhod. iz pret. let 1.000 0 0 94 9,4 ** **  ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 1.150 100 0 0 0,0 0,0 ** **  

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 1.150 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  730100000 Prej.don.in darila od dom.fiz.oseb 0 100 0 0 ** **  0,0 ** **  

0531   KS Trstenik 1.684 15.265 13.400 14.008 832,0 91,8 104,5 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.684 15.265 13.400 14.008 832,0 91,8 104,5 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 671 807 400 986 146,9 122,2 246,4 
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  710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep -8.145 3.038 3.000 3.094 -38,0 101,8 103,1 

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 5.472 10.516 6.000 5.989 109,4 57,0 99,8 

  710304000 Prihodki od najemn.za grobove 3.686 200 4.000 3.150 85,5 1.575,1 78,8 

  713099500 Povrač.obratovalnih stroškov 0 0 0 770 ** **  ** **  ** **  

  714199008 Ostali prihodki 0 704 0 0 0,0 0,0 ** **  

  714199400 Drugi izredni nedavčni prihodk 0 0 0 19 ** **  ** **  ** **  

0532   KS Vodovodni stolp 7.961 7.334 7.237 6.579 82,6 89,7 90,9 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.961 7.334 7.237 6.579 82,6 89,7 90,9 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 688 1.163 1.050 1.163 169,0 100,0 110,8 

  710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 911 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 5.896 5.799 5.896 4.973 84,3 85,8 84,3 

  713099000 Drugi prih.od prod.(obr.str.-ks) 443 207 267 94 21,3 45,5 35,4 

  714199008 Ostali prihodki 23 0 23 0 0,0 ** **  0,0 

  714199400 Drugi izredni nedavčni prihodk 0 165 1 38 ** **  23,2 3.824,0 

  714199405 Dr.i.n.p.-povračila odhod. iz pret. let 0 0 0 311 ** **  ** **  ** **  

0533   KS Zlato Polje 2.591 3.072 2.640 14.819 572,0 482,3 561,3 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.591 3.072 2.640 14.819 572,0 482,3 561,3 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 289 206 200 207 71,6 100,4 103,5 

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 801 816 840 821 102,4 100,6 97,7 

  713000000 Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...) 300 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 1.200 2.050 1.600 1.300 108,3 63,4 81,3 

  714120307 Odškodnine iz sklenjenih zavarovanj 0 0 0 12.491 ** **  ** **  ** **  

  714199400 Drugi izredni nedavčni prihodk 0 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

0534   KS Žabnica 11.852 11.701 38.976 21.183 178,7 181,0 54,3 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 11.852 11.701 38.976 19.833 167,3 169,5 50,9 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 1.393 2.829 3.000 2.611 187,5 92,3 87,0 

  710201000 Prejete obresti od vez.tol.dep 3.991 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

  710301000 Prih.od najem.za poslov.prost. 0 1.350 1.800 1.400 ** **  103,7 77,8 

  710304000 Prihodki od najemn.za grobove 6.468 7.522 6.676 6.152 95,1 81,8 92,2 

  713000000 Prih.od prodaje blaga in stor.(fot,...) 0 0 23.500 0 ** **  ** **  0,0 

  713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 0 0 4.000 2.200 ** **  ** **  55,0 

  713099001 Prih.od prodaje knjig 0 0 0 7.470 ** **  ** **  ** **  

  73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 1.350 ** **  ** **  ** **  

  730000000 Prej.don.in darila od dom.pr.oseb 0 0 0 1.350 ** **  ** **  ** **  

0536   KS Hrastje 543 1.501 1.400 883 162,6 58,9 63,1 

  71 NEDAVČNI PRIHODKI 543 1.501 1.400 883 162,6 58,9 63,1 

  710200001 Prih.od obresti-avista gb 132 101 0 83 63,1 82,6 ** **  

  713000001 Prihod.od reklamnih oglasov 400 1.400 1.400 800 200,0 57,1 57,1 

  714199400 Drugi izredni nedavčni prihodk 11 0 0 0 0,0 ** **  ** **  

 

Odstotkovno največji delež vseh realiziranih prihodkov krajevnih skupnosti v letu 2011 predstavljajo 

transferni prihodki (tekoči in investicijski) katere krajevnim skupnostim zagotovi v svojem proračunu 

MO Kranj. Iz občinskega proračuna je bilo v letu 2011 vplačano v proračun krajevnih skupnosti 

dobrih 720 tisoč EUR, kar je za 41,4 % več kot je znašal sprejeti plan. 

Realizacija tekočih transferov znaša v višini dobrih 511 tisoč EUR, od tega; osnovna dejavnost dobrih 

255  tisoč EUR, organizacija krajevnih praznikov slabih 28 tisoč EUR, najemnine prostorov dobrih 6 

tisoč EUR, sejnine dobrih 18 tisoč EUR, vzdrževanje komunalnih objektov dobrih 11 tisoč EUR, 

vzdrževanje javnih poti dobrih 172 tisoč, košnja trave športnih igrišč dobrih 16 tisoč EUR, 

vzdrževanje otroškega igrišča dobrih 2 tisoč EUR ter skoraj 2 tisoč EUR stroški izvedbe čistilne akcije 

po pogodbi. S proračunom leta 2011 so bila krajevnim skupnostim za prisotnost na seji v občinskem 

proračunu zagotovljena sredstva za izplačilo sejnin v nominalnem znesku skoraj 31 tisoč EUR, ki pa 

so se jim sveti krajevnih skupnosti s sklepom lahko tudi odpovedali za druge namene. Za izplačilo 

sejnin se je v letu 2011 odločilo 17 krajevnih skupnosti, kar je enako kot v preteklem letu. 

Preostali del (slabih 209 tisoč EUR) pa znašajo realizirani investicijski transferi, od tega je bilo 

namenjeno za domove krajevnih skupnosti 60 tisoč EUR, za ceste 25 tisoč EUR, za pokopališča 

dobrih 14 tisoč EUR, za parkirišča 15 tisoč EUR ter za vodovod dobrih 94 tisoč EUR. 



295 

 

Odlok o ZR 2011                                                                                               Obrazložitve realizacije KS 

TRANSFERI KRAJEVNIM SKUPNOSTIM – EVIDENČNE POSTAVKE 
 

 v  EUR 

PP Konto Transferni prihodki KS 
Realiz. 
2010 

Sprejeti 
2011 

Veljavni 
2011 

Realiz. 
2011 

Indeks  

1 2 3 4 5 6 7 7/4 7/5 7/6 

SKUPAJ 813.702 509.311 807.961 720.087 88,5 141,4 89,1 

101101 TEK. TRANSFERI V KS - OSN. DEJAVNOST 250.840 244.614 255.216 255.216 101,7 104,3 100,0 

  141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 8.410 8.595 8.595 8.595 102,2 100,0 100,0 

  141012 Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122) 11.310 11.559 11.559 11.559 102,2 100,0 100,0 

  141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 8.849 7.865 9.043 9.043 102,2 115,0 100,0 

  141014 Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108) 8.046 8.223 8.223 8.223 102,2 100,0 100,0 

  141015 Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114) 3.859 3.944 3.944 3.944 102,2 100,0 100,0 

  141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 10.023 7.928 9.106 9.106 90,9 114,9 100,0 

  141017 Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110) 6.545 6.689 6.689 6.689 102,2 100,0 100,0 

  141018 Transferi - KS Huje (šifra PU 8121) 11.100 11.344 11.344 11.344 102,2 100,0 100,0 

  141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 6.723 5.693 6.871 6.871 102,2 120,7 100,0 

  141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 14.895 15.223 15.223 15.223 102,2 100,0 100,0 

  141021 Transferi - KS Center (šifra PU 8113) 7.023 7.178 8.356 8.356 119,0 116,4 100,0 

  141022 Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123) 10.578 9.632 10.810 10.810 102,2 112,2 100,0 

  141023 Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 8118) 10.343 9.392 10.570 10.570 102,2 112,5 100,0 

  141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 7.174 6.153 7.331 7.331 102,2 119,1 100,0 

  141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 10.475 9.527 10.705 10.705 102,2 112,4 100,0 

  141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 19.278 19.702 19.702 19.702 102,2 100,0 100,0 

  141027 Transferi - KS Planina (šifra PU 8116) 13.094 13.382 13.382 13.382 102,2 100,0 100,0 

  141028 Transferi - KS Stražišče (šifra PU 8115) 17.517 17.902 17.902 17.902 102,2 100,0 100,0 

  141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 4.119 4.210 4.210 4.210 102,2 100,0 100,0 

  141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 4.285 4.379 4.379 4.379 102,2 100,0 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 6.798 5.769 6.947 6.947 102,2 120,4 100,0 

  141032 Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 8111) 15.961 16.312 16.312 16.312 102,2 100,0 100,0 

  141033 Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112) 9.317 9.522 9.522 9.522 102,2 100,0 100,0 

  141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 6.793 6.942 6.942 6.942 102,2 100,0 100,0 

  141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 10.581 9.635 9.635 9.635 91,1 100,0 100,0 

  141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 7.744 7.914 7.914 7.914 102,2 100,0 100,0 

101103 INVEST. TRANSFERI V KS - DOMOVI KS 212.647 0 60.000 60.000 28,2 **.** **.** 

  141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 172.647 0 0 0 0,0 **.** **.** 

  141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 0 0 4.000 4.000 **.** **.** 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 40.000 0 40.000 40.000 100,0 **.** 100,0 

  141033 Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112) 0 0 16.000 16.000 **.** **.** 100,0 

101104 TEK. TRANSF. V KS - KRAJEVNI PRAZNIK 25.913 28.340 28.340 27.768 107,2 98,0 98,0 

  141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141012 Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122) 855 1.090 1.090 1.090 127,5 100,0 100,0 

  141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141014 Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141015 Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 0 1.090 1.090 675 **.** 61,9 61,9 

  141017 Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141018 Transferi - KS Huje (šifra PU 8121) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 1.066 1.090 1.090 1.084 101,7 99,5 99,5 

  141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141021 Transferi - KS Center (šifra PU 8113) 1.063 1.090 1.090 1.001 94,1 91,8 91,8 

  141022 Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141023 Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 8118) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,2 100,0 100,0 

  141027 Transferi - KS Planina (šifra PU 8116) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141028 Transferi - KS Stražišče (šifra PU 8115) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 
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  141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141032 Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 8111) 543 1.090 1.090 1.028 189,4 94,3 94,3 

  141033 Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

  141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 1.066 1.090 1.090 1.090 102,3 100,0 100,0 

101105 TEK. TRANSF.V KS - NAJEMN.PROSTOROV 5.886 6.015 6.015 6.015 102,2 100,0 100,0 

  141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 3.000 3.066 3.066 3.066 102,2 100,0 100,0 

  141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 956 977 977 977 102,2 100,0 100,0 

  141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 1.930 1.972 1.972 1.972 102,2 100,0 100,0 

101106 TEKOČI TRANSFERI V KS - SEJNINE 15.439 30.628 20.026 18.319 118,6 59,8 91,5 

  141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 1.144 1.178 1.178 1.178 103,0 100,0 100,0 

  141012 Transferi - KS Bratov Smuk (šifra PU 8122) 751 1.178 1.178 1.104 147,1 93,7 93,7 

  141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 0 1.178 0 0 **.** 0,0 **.** 

  141014 Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108) 1.072 1.178 1.178 1.053 98,2 89,4 89,4 

  141015 Transferi - KS Gorenja Sava (šifra PU 8114) 965 1.178 1.178 957 99,2 81,2 81,2 

  141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 0 1.178 0 0 **.** 0,0 **.** 

  141017 Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110) 1.072 1.178 1.178 1.104 103,0 93,7 93,7 

  141018 Transferi - KS Huje (šifra PU 8121) 822 1.178 1.178 957 116,4 81,2 81,2 

  141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 0 1.178 0 0 **.** 0,0 **.** 

  141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 965 1.178 1.178 1.031 106,8 87,5 87,5 

  141021 Transferi - KS Center (šifra PU 8113) 429 1.178 0 0 0,0 0,0 **.** 

  141022 Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123) 0 1.178 0 0 **.** 0,0 **.** 

  141023 Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 8118) 0 1.178 0 0 **.** 0,0 **.** 

  141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 0 1.178 0 0 **.** 0,0 **.** 

  141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 0 1.178 0 0 **.** 0,0 **.** 

  141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 858 1.178 1.178 1.104 128,7 93,7 93,7 

  141027 Transferi - KS Planina (šifra PU 8116) 965 1.178 1.178 957 99,2 81,2 81,2 

  141028 Transferi - KS Stražišče (šifra PU 8115) 572 1.178 1.178 994 173,8 84,4 84,4 

  141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 965 1.178 1.178 1.144 118,6 97,1 97,1 

  141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 858 1.178 1.178 1.178 137,3 100,0 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 0 1.178 0 0 **.** 0,0 **.** 

  141032 Transferi - KS Vodovodni stolp (šifra PU 8111) 1.001 1.178 1.178 1.178 117,7 100,0 100,0 

  141033 Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112) 715 1.178 1.178 957 133,9 81,2 81,2 

  141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 1.144 1.178 1.178 1.178 103,0 100,0 100,0 

  141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 0 1.178 1.178 1.067 **.** 90,6 90,6 

  141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 1.144 1.178 1.178 1.178 103,0 100,0 100,0 

101107 TEKOČI TRANSFERI V KS - OSTALO 12.000 0 0 0 0,0 **.** **.** 

  141027 Transferi - KS Planina (šifra PU 8116) 12.000 0 0 0 0,0 **.** **.** 

220301 TEKOČI TRANSFERI V KS - CESTE 171.653 172.104 172.104 172.104 100,3 100,0 100,0 

  141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 13.000 13.286 13.286 13.286 102,2 100,0 100,0 

  141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 13.253 10.220 10.220 10.220 77,1 100,0 100,0 

  141017 Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110) 14.000 14.308 14.308 14.308 102,2 100,0 100,0 

  141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 16.500 16.863 16.863 16.863 102,2 100,0 100,0 

  141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 20.500 20.951 20.951 20.951 102,2 100,0 100,0 

  141022 Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123) 19.200 19.622 19.622 19.622 102,2 100,0 100,0 

  141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 5.600 5.723 5.723 5.723 102,2 100,0 100,0 

  141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 7.600 7.767 7.767 7.767 102,2 100,0 100,0 

  141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 3.400 3.475 3.475 3.475 102,2 100,0 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 19.700 20.133 20.133 20.133 102,2 100,0 100,0 

  141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 16.000 16.352 16.352 16.352 102,2 100,0 100,0 

  141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 22.900 23.404 23.404 23.404 102,2 100,0 100,0 

220302 INVESTICIJSKI TRANSFERI V KS - CESTE 0 0 25.000 25.000 **.** **.** 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 0 0 25.000 25.000 **.** **.** 100,0 

220303 INVEST. TRANSFERI V KS - PARKIRIŠČA 0 0 15.000 15.000 **.** **.** 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 0 0 15.000 15.000 **.** **.** 100,0 
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230301 TEKOČI TRANSFERI V KS - KOMUNALA 11.100 11.344 11.344 11.344 102,2 100,0 100,0 

  141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 200 204 204 204 102,0 100,0 100,0 

  141016 Transferi - KS Golnik (šifra PU 8109) 1.400 1.431 1.431 1.431 102,2 100,0 100,0 

  141017 Transferi - KS Goriče (šifra PU 8110) 1.200 1.226 1.226 1.226 102,2 100,0 100,0 

  141019 Transferi - KS Jošt (šifra PU 8126) 200 204 204 204 102,0 100,0 100,0 

  141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 2.000 2.044 2.044 2.044 102,2 100,0 100,0 

  141022 Transferi - KS Mavčiče (šifra PU 8123) 1.300 1.329 1.329 1.329 102,2 100,0 100,0 

  141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 600 613 613 613 102,2 100,0 100,0 

  141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 100 102 102 102 102,0 100,0 100,0 

  141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 900 920 920 920 102,2 100,0 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 1.500 1.533 1.533 1.533 102,2 100,0 100,0 

  141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 1.400 1.431 1.431 1.431 102,2 100,0 100,0 

  141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 300 307 307 307 102,3 100,0 100,0 

230304 TEKOČI TRANSFERI V KS - ŠP.IGRIŠČA 15.916 16.266 16.266 16.266 102,2 100,0 100,0 

  141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 1.494 1.527 1.527 1.527 102,2 100,0 100,0 

  141014 Transferi - KS Čirče (šifra PU 8108) 100 102 102 102 102,0 100,0 100,0 

  141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 5.200 5.314 5.314 5.314 102,2 100,0 100,0 

  141023 Transferi - KS Orehek-Drulovka (šifra PU 8118) 3.940 4.027 4.027 4.027 102,2 100,0 100,0 

  141025 Transferi - KS Predoslje (šifra PU 8125) 1.152 1.177 1.177 1.177 102,2 100,0 100,0 

  141026 Transferi - KS Primskovo (šifra PU 8117) 190 194 194 194 102,1 100,0 100,0 

  141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 780 797 797 797 102,2 100,0 100,0 

  141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 810 828 828 828 102,2 100,0 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 460 470 470 470 102,2 100,0 100,0 

  141034 Transferi - KS Žabnica (šifra PU 8129) 80 82 82 82 102,5 100,0 100,0 

  141036 Transferi - KS Hrastje (šifra PU 8371) 1.710 1.748 1.748 1.748 102,2 100,0 100,0 

230305 INVEST. TRANSFERI V KS - POKOPALIŠČA 0 0 14.550 14.550 **.** **.** 100,0 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 0 0 14.550 14.550 **.** **.** 100,0 

230306 INVEST. TRANSFERI V KS - VODOVOD 89.908 0 180.000 94.405 105,0 **.** 52,4 

  141031 Transferi - KS Trstenik (šifra PU 8128) 89.908 0 180.000 94.405 105,0 **.** 52,4 

230307 TEKOČI TRANSF. V KS-ČISTILNA AKCIJA 2.400 0 1.600 1.600 66,7 **.** 100,0 

  141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 600 0 400 400 66,7 **.** 100,0 

  141013 Transferi - KS Britof (šifra PU 8107) 0 0 300 300 **.** **.** 100,0 

  141020 Transferi - KS Kokrica (šifra PU 8120) 300 0 300 300 100,0 **.** 100,0 

  141024 Transferi - KS Podblica (šifra PU 8124) 300 0 300 300 100,0 **.** 100,0 

  141029 Transferi - KS Struževo (šifra PU 8119) 300 0 0 0 0,0 **.** **.** 

  141030 Transferi - KS Tenetiše (šifra PU 8127) 300 0 0 0 0,0 **.** **.** 

  141033 Transferi - KS Zlato polje (šifra PU 8112) 300 0 300 300 100,0 **.** 100,0 

  141035 Transferi - KS Besnica (šifra PU 8105) 300 0 0 0 0,0 **.** **.** 

230308 TEK. TRANSFERI V KS - OTROŠKA IGRIŠČA 0 0 2.500 2.500 **.** **.** 100,0 

  141011 Transferi - KS Bitnje (šifra PU 8106) 0 0 2.500 2.500 **.** **.** 100,0 

 

Vsaka posamezna krajevna skupnost je pripravila obrazložitev realizacije svojega finančnega načrta 

leta 2011. 

 

 
POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI KOT 

SKUPINE NEPOSR. PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV MO KRANJ V LETU 2011 
   v EUR 

KRAJEVNA SKUPNOST 

2010 2011 
Indeksi 

Realizacija Sprejeti  Veljavni  Realizacija  

1 2 3 4  4/1   4/2  4/3 

35 BESNICA 47.387 50.428 50.428 36.680 77,4 72,7 72,7 

11 BITNJE 16.465 25.470 28.370 19.482 118,3 76,5 68,7 

12 BRATOV SMUK 13.726 19.137 19.137 11.587 84,4 60,5 60,5 

13 BRITOF 32.204 26.766 27.066 23.394 72,6 87,4 86,4 

14 ČIRČE 43.682 23.804 27.804 23.942 54,8 100,6 86,1 

15 GORENJA SAVA 7.205 9.567 9.567 7.128 98,9 74,5 74,5 

16 GOLNIK 25.485 21.503 21.503 16.020 62,9 74,5 74,5 
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17 GORIČE 36.803 51.362 51.362 28.683 77,9 55,8 55,8 

18 HUJE 19.281 19.231 19.231 13.020 67,5 67,7 67,7 

19 JOŠT 35.277 27.255 27.255 25.243 71,6 92,6 92,6 

20 KOKRICA 69.669 74.531 74.831 72.312 103,8 97,0 96,6 

21 CENTER 6.740 11.101 11.101 8.355 123,9 75,3 75,3 

22 MAVČIČE 61.984 45.095 45.095 42.658 68,8 94,6 94,6 

23 OREHEK-DRULOVKA 14.788 36.703 36.703 31.928 215,9 87,0 87,0 

24 PODBLICA 14.734 15.371 15.671 13.086 88,8 85,1 83,5 

25 PREDOSLJE 56.645 57.010 57.010 45.446 80,2 79,7 79,7 

26 PRIMSKOVO 286.716 44.864 44.864 32.400 11,3 72,2 72,2 

27 PLANINA 30.969 19.465 19.465 14.542 47,0 74,7 74,7 

28 STRAŽIŠČE 57.609 96.276 96.276 50.503 87,7 52,5 52,5 

29 STRUŽEVO 7.696 13.720 18.565 17.631 229,1 128,5 95,0 

30 TENETIŠE 21.458 31.483 31.483 26.881 125,3 85,4 85,4 

31 TRSTENIK 174.766 200.361 474.066 220.437 126,1 110,0 46,5 

32 VODOVODNI STOLP 23.997 75.938 75.938 19.721 82,2 26,0 26,0 

33 ZLATO POLJE 16.419 21.659 50.450 40.888 249,0 188,8 81,0 

34 ŽABNICA 38.893 196.955 192.955 66.721 171,6 33,9 34,6 

36 HRASTJE 17.015 17.328 17.328 11.960 70,3 69,0 69,0 

 SKUPAJ: 1.177.613 1.232.383 1.543.524 920.647 78,2     74,7 59,6     
 

Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih izdatkov v letu 2011 izkazujejo krajevne skupnosti Trstenik 

(dobrih 220 tisoč EUR), Kokrica (dobrih 72 tisoč EUR), Žabnica (slabih 67 tisoč EUR), Stražišče 

(dobrih 50 tisoč EUR). V letu 2011 so krajevne skupnosti kot skupina neposrednih proračunskih 

uporabnikov MO Kranj realizirale skupaj skoraj 921 tisoč EUR odhodkov in drugih izdatkov, kar 

predstavlja 74,7 % realizacijo sprejetega plana leta 2011. Odstotkovno največji delež odhodkov leta 

2011 predstavljajo tekoči odhodki in transferi in sicer 71,5 %, preostalih 28,5 % pa predstavljajo 

investicijski odhodki. Primerjalno z letom 2010 so odhodki nominalno nižji za skoraj 257 tisoč EUR 

(indeks 78,2). Navedeno je razvidno iz spodnje preglednice in grafa. 
v EUR 

 

 
 

V nadaljevanju je predstavljena realizacija finančnega načrta krajevnih skupnosti za leto 2011 z vidika 

ekonomskega namena. Najvišjo realizacijo odhodkov in drugih prejemkov leta 2011 predstavljajo 

naslednje vrste izdatkov; pisarniški in splošni material in storitve (dobrih 205 tisoč EUR), investicijsko 

vzdrževanje in obnove (dobrih 198 tisoč EUR), tekoče vzdrževanje (dobrih 195 tisoč EUR), drugi 

Realizacija 

2010

Sprejeti 

2011

Veljavni 

2011

Realizacija 

2011

1 2 3 4  4/1  4/2  4/3

40 - Tekoči odhodki 785.743 842.734 870.837 652.003 83,0 77,4 74,9

41 - Tekoči transferi 14.340 22.688 19.507 5.980 41,7 26,4 30,7

42 - Invest. odh. 377.531 366.961 653.180 262.664 69,6 71,6 40,2

SKUPAJ 1.177.613 1.232.383 1.543.524 920.647 78,2 74,7 59,6

Skupina odhodka
Indeks
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Struktura odhodkov krajevnih skupnosti v letu 2011 

40 - Tekoči odhodki 41 - Tekoči transferi 42 - Invest. odh. 
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operativni odhodki (dobrih 138  tisoč EUR). Spodnji graf prikazuje realizirane odhodke leta 2011 in 

2010 na nivoju 4-mestnih kontov (v EUR). 

 
Realizacija tekočih odhodkov v letu 2011 za vse krajevne skupnosti skupaj znaša dobrih 652  tisoč 

EUR in je v primerjavi s sprejetim proračunom 77,4%. Glede na preteklo leto se je nominalno znižala 

za slabih 134 tisoč EUR, od tega je največje nominalno znižanje zaznati na kontu pisarniški in splošni 

material in storitve (nižji za dobrih 72 tisoč EUR) in kontu tekoče vzdrževanje (slabih 48 tisoč EUR). 

Najvišja realizacija tekočih odhodkov leta 2011 je izkazana na proračunskih  postavkah: tekoči stroški 

objektov skupne rabe (dobrih 171 tisoč EUR), materialni stroški in storitve (dobrih 155 tisoč EUR), 

ceste, mostovi, kanalizacija – tekoče vzdrževanje (dobrih 123 tisoč EUR), proslave, prireditve 

krajevnih skupnosti (slabih 89 tisoč EUR). 

Tekoči transferi raznim neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili v letu 2011 realizirani v višini 

slabih 6 tisoč EUR in predstavljajo slab odstotek celotne realizacije odhodkov leta 2011. V primerjavi 

s sprejetim planom leta 2011 so realizirani v višini 26,4 %, v primerjavi s preteklim letom pa so nižji 

za 58,3 %. Največ sredstev je bilo nakazano Gasilskemu društvu (dobrih 2 tisoč EUR). 

Investicijski odhodki so bili leta 2011 realizirani nominalno v višini slabih 263 tisoč EUR (v letu 2010 

dobrih 377 tisoč EUR). Večina investicij krajevnih skupnosti se je v letu 2011 izvajala preko MO 

Kranj. Največ se je realiziralo na proračunskih postavkah Objekti skupne rabe (slabih 101 tisoč EUR) 

ter Vodovod – inv. vzdrževanje (dobrih 94 tisoč EUR). Glede na vrsto investicijskega izdatka se je 

največ porabilo za investicijsko vzdrževanje in obnove (dobrih 198 tisoč EUR) ter za novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije (slabih 36 tisoč EUR). Vsi investicijski odhodki so v finančnih načrtih 

krajevnih skupnosti vključeni v načrte razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) v katere so uvrščeni 

posamezni projekti. Iz tega naslova je bil realiziran enoten projekt NRP 50000001 - Investicije KS 

(vključuje investicijske odhodke na skupini konta 42) v višini skoraj 56 tisoč EUR (15,2 % glede na 

sprejeti plan), v skupni višini slabih 207 tisoč EUR pa so bili realizirani v NRP uvrščeni posebni 

projekti, katerih vir finančnih sredstev je pridobljen iz proračuna MO Kranj (s sprejetim proračunom 

leta 2011 v finančnih načrtih KS niso bili planirani) in sicer;  NRP – 40600099 Vodni viri dobrih 94 

tisoč EUR (KS Trstenik), NRP - 40600148 Domovi KS 60 tisoč EUR (od tega KS Trstenik 40 tisoč 

EUR, KS Zlato Polje 16 tisoč EUR, KS Struževo 4 tisoč EUR), NRP - 40600149 Obnove cest KS 

slabih 25 tisoč EUR (KS Trstenik), NRP-40600100 Urejanje pokopališč v KS slabih 15 tisoč (KS 

Trstenik), NRP - 40600001 Gradnja manjših parkirišč slabih 13 tisoč EUR (KS Trstenik). 
 

Tekom izvrševanja proračuna leta 2011 se je posameznim krajevnim skupnostim  zvišal plan v 

finančnem načrtu oziroma so se zvišale pravice porabe sredstev (skupno višji za dobrih 311 tisoč 

EUR), zaradi prilagajanja določenim novim okoliščinam, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo možno 

predvideti oziroma za izvedbo-dokončanje določenih nalog in so v skladu z Odlokom o proračunu MO 

Kranj leta 2011, vse v okviru pristojnosti župana. V skladu z zvišanjem pravic porabe sredstev so se iz 

proračuna MO Kranj nakazala finančna sredstva skupno v višini dobrih 213 tisoč EUR naslednjim 

krajevnim skupnostim: Trstenik v višini skoraj 189 tisoč EUR (na postavkah; vodovod – investicijsko 

vzdrževanje dobrih 94 tisoč EUR,  objekti skupne rabe – domovi KS 40 tisoč EUR,  (krajevna 

skupnost v obeh projektih sodeluje z lastnimi sredstvi, razlika pa ji je zagotovljena v občinskem 

proračunu), ceste, mostovi, kanalizacija-inv. vzdrževanje 25 tisoč EUR, parkirišča-inv. vzdrževanje 15 

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 

Pisarniški in splošni material in storitve 
Posebni material in storitve 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Prevozni stroški in storitve 
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tisoč EUR; pokopališča-inv. vzdrževanje slabih 15 tisoč EUR; Zlato Polje na postavki objekti skupne 

rabe – domovi KS 16 tisoč EUR (krajevna skupnost v projektu sodeluje z lastnimi sredstvi – obnova 

prostorov doma KS Zlato Polje po požaru); Struževo na postavki objekti skupne rabe – domovi KS v 

višini 4 tisoč EUR (krajevna skupnost v projektu sodeluje z lastnimi sredstvi). Veljavni proračun se je 

zvišal tudi na postavki materialni stroški in storitve v višini skoraj 2 tisoč EUR pri krajevnih 

skupnostih Bitnje, Britof, Kokrica, Podblica, Zlato Polje (z namenom sofinanciranja čistilne akcije v 

letu  2011; po pogodbi – očistimo okolje) ter v višini dobrih 2 tisoč EUR  na postavki otroška igrišča 

pri KS Bitnje.  

Ostale prerazporeditve sredstev pri posameznih krajevnih skupnostih pa so posledica prenosov pravic 

porabe sredstev med finančnimi načrti krajevnih skupnosti.  Prav tako so bile v času izvrševanja 

proračuna leta 2011 znotraj finančnega načrta posameznih krajevnih skupnosti izvedene 

prerazporeditve (med konti v okviru postavke ter med postavkami), zaradi pravilnega evidentiranja 

odhodkov po klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov, saj morajo biti izdatki skladni z viri ter 

znotraj proračunskih virov usklajeni s pravicami porabe na proračunski postavki. 

      

Vse krajevne skupnosti so pripravile obrazložitev realizacije svojega finančnega načrta leta 2011 (v 

nadaljevanju), kjer so nameni (vsebina) porabe javnofinančnih sredstev podrobneje obrazloženi.   

Vse krajevne skupnosti so pripravile tudi izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki pa je v 

nadaljevanju (zaradi količine) ne prilagamo, so pa sestani del letnega poročila, ki je objavljen na 

spletni strani MO Kranj.  

 

Pripravila: 

Saša Kunstelj 

 

 

 

             NAČELNIK URADA ZA FINANCE 

   Mirko Tavčar, univ.dipl.ekon. 
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Krajevna skupnost BESNICA
Dvor 2, Zg. Besnica
4201 Zg. Besnica

Datum:	 14.02.2012	

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BESNICA
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

a) Prihodki
Glavni vir dohodkov za leto 2011 je sprejeti prora čun MOK-a, namenjen za osnovno
dejavnost, vzdrževanje objektov cest in mostov. Plan realizacije za 2011 ni bistveno
odstopal od realizacije. Realizacija v primerjavi s preteklim letom je za dobre 4 % višja.

b) Odhodki
0535
	

KS Besnica

04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
Tu beležimo za cca 15 % manjšo porabo sredstev kot leta 2010, razlika med sprejetim in realizacijo 2011 
pa ni bistvena. Sredstva so se porabila za obdarovanie starejših ob čanov, organiziranje prireditve ob 
Miklavžu, prireditve.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Materialni stroški so v primerjavi z letom 2010 za cca 35% manjši, razlika med sprejetim in 
realizacijo ie cca 20%.Porabljena sredstva so se zmanjšala na ra čun oglaševalskih storitev.
Sredstva so bila porabljena za pisarniški materiaLpoštne storitve,oglaševalske 
storitve. 

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA
Ti stroški so v primerjavi z letom 2010 za 100% manjši na ra č un internetne strani.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Tu so se stroški zmanjšali v primerjavi z letom 2010 (primerjava vkliu čuje tudi postavko 500206 —teko č i
stroški objektov skupne rabe, ki se ie s sprejetim prora čunom leta 2011 ukinila) in realizacija je manjša za
cca 15% z sprejetim 2011 vse pa na račun odvoza smeti na pokopališču in poraba goriv. 

Krajevna skupnost Besnica
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07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	 Protipožarna varnost

500224	 GASILCI
Ni nobenih sprememb v primerjavi z letom 2010. 

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE
Ti stroški so v primerjavi z letalu 2010 ve čji realizacija za 2011 pa je maniša z planom 2011 na račun 
pozno sprejete2a proračuna in posledično pozno sprejetih in izvedenih investicij-teko če vzdrževanje za 
2011.

13029003	 Urejanje cestnega prometa
500210	 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planiranih stroškov ni za izvedena dela pa se moramo zahvaliti prostovoljnemu delu krajanov. 

16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	 Komunalna dejavnost
16039002	 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221	 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE
Sredstva so bila orab 'ena za lačilo študentske a dela in elektri čne ene	 V •rimer'avi s ret•klim
letom je realizacija na tet postavki skoraj še enkrat višja. V primerjavi s spreletim planom pa je indeks 
364 9.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Razlika med realizacijo in sprejetim je za cca 25 % manjša. Vzrok je pozno sprejet proračun
in posledično premalo časa za izvedbo gradbenih del. Sredstva so porabljena za teko če
stroške objektov skupne rabe vzdrževanje cest, za investicijsko vzdrževanje cest, ter prireditve
v KS Besnica.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu krajevne skupnosti Besnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let,
ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

j) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Sredstva na računa na dan 31.12.2011 so 15.788,63

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V letu 2011 se lahko pohvalimo z zelo dobrimi rezultati, saj smo zaključilo eno fazo obnove
naše šole, dobili novo telovadnico, na področju cest smo zgradili tri ceste, pokrili kanal
meteorne vode, ter pričeli z deli urejanja pokopališča.

Krajevna skupnost Besnica
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b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0603 9002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob č inske uprav
50000001	 Investicije KS

V sprejetem proračunu 2011 nismo planirali sredstev za investicije in jih skladno s tem tudi
nismo realizirali.

Predsednik krajevne skupnosti
Urban Le ardič

Krajevna skupnost Besnica
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Krajevna skupnost BITNJE
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica

Datum:	 15. 2. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NA ČRTA KS BITNJE
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: KS Bitnje) v letu 2011 (v nadaljevanju:
prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA  : Prihodki ES Bitnje v letih 2010 in 2011 ( v C)

PRIHODKI

KS BITNJE
Realizacija

2010
Sprejeti

2011
Veljavni

2011
Reallacija

2011

Indeks
realizacija

2011/
realizacija

2010

Indeks
realizacija

2011/
veljavni
2011

Delež
realizacija

2010
v %

Delež
realizacija

2011
v %

Prihodki od obresti avista 143 150 150 145 102 97 1% 1%

Prihod.od reklamnih oglasov, sponorstev 2.136 3.000 3.000 1.857 87 62 12% 9%

Prihodki Mestne ob čine Kranj: 15.714 15.456 18.356 18.356 117 100 87% 90%

Prejeta sredstva MOK za osnovno dejavnost 8.410 8.595 8,595 8595 102 100 47% 42%

Prejela sredstva MOK za osnovno dejavnost 7.304 6.861 9.761 9.761 134 100 40% 48%

SKUPAJ:
.

17 992
.., -
06; ` 20,358

Realizirani prihodki so za 5 % nižji od na črtovanih in znašajo skupaj 20.358 C, kar je za 13 %
več kot v letu 2010. Prihodke sestavljajo:

• Prihodki od obresti 145 C (1 % vseh prihodkov v letu 2011);
So skoraj enaki načrtovanim.

• Prihodki reklamnih oglasov 1.857 C (12 % vseh prihodkov v letu 2011);
So za 1.143 € oz. 38 % nižji od načrtovanih v letu 2011 oz. za 13 % nižji od realizacije 2010.
Prihodki od reklamnih oglasov so namenjeni izdaji krajevnega glasila Informator. Nižji
prihodki od načrtovanih so posledica trenutne gospodarske situacije.

• Prihodki Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) 18356 C (90 % vseh prihodkov v
letu 2011);

So bili v letu 2011 glavni vir prihodkov KS Bitnje in sicer za: opravljanje osnovne
dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, najemnino prostorov KS Bitnje v GD Bitnje,
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sejnine članov sveta KS, vzdrževanje travnatih površin in otroških igriš č ter za izvedbo
čistilne akcije. So enaki načrtovanim v letu 2011 ter za 17 % višji od realizacije leta 2010.

b) Odhodki

Odhodki KS Bitnje v letu 2011 so znašali 19.482 e V nadaljevanju navajamo obrazložitev v
okviru proračunskih postavk, na nivoju 4-mestnih kontov,

0511 KS Bitnje 
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUžBE IN SPLOSWE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
1.135 C oz 5,8 % vseh odhodkov v letu 2011.
Sredstva so bila porabljena za prireditve v okviru krajevnega praznika in prireditve ob novem letu
(4020).

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem
$0000.£0.$:TS1(1,S<WN11N:»1211:1:5TKSM

90 C oz. 0,5 % vseh odhodkov v letu 2011.
Plačilo odškodnine po pogodbi, za del travnika, kjer so postavljena otroška igrala (4027),

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave_ ,\

00401,--;$;01R* ,,i&ESI: ŞadšW>
9.740 C oz; 50 % vseh odhodkov v letu 2011.
Sredstva so bila porabljena za:

- tiskanje in oblikovanja glasila KS Bitnje Informator, delo tajnice, reprezentanco,
fotokopiranje, izvedbo čistilne akcije, druge materialne stroške (4020),

- raznašanje glasila KS Bitnje Informator, stroške PTT, GSM storitve, stroške uporabe
interneta (4022),

- sejnine članov sveta KS Bitnje, stroške pla čilnega prometa (4029),

06039002	 Razpolag. in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delov. ob činske uprav
503)01 :01334.1ett SitP.PNE- RABE

4.523 C oz. 23,2 % vseh odhodkov v letu 2011.
Sredstva so bila porabljena za:

stroški elektrike, ogrevanja, odvoza smeti in vode za prostore KS (4022),
stroški najemnin za prostore KS (4026),
nakup multifunkcijske naprave za potrebe KS Bitnje (4202).

Krajevna skupnost Bitnje
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18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805	 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	 Programi Šparta

50021'SPORTSA InRIŠČ4 OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA
3.994 6' oz. 20,5 % vseh odhodkov v letu 2011.
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje otroškega igriš ča Direndaj in urejanje travnatih površin,
košnjo trave (4025).

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Večjih odstopanj realizacije Finan čnega načrta KS Bitnje za leto 2011 od sprejetega oz.
veljavnega pri prihodkih ni bilo. Prihodki so bili realizirani 95 %. Do manjših odstopanj je
prišlo pri realizaciji obresti na vpogled in realizaciji prihodkov od reklamnih oglasov.

Večje je bilo odstopanje pri odhodkih, ki so bili realizirani 68,7%. Glavni razlog je v
nerealiziranih nakupih opreme in drugih osnovnih sredstev.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Razlika med prihodki in odhodki KS Bitnje v letu 2011 je pozitivna in znaša 876 C, kar
pomeni, da so bili odhodki nižji od prihodkov. Neporabljena sredstva bodo porabljena za
poravnavo prenesenih obveznosti iz leta 2011 (zapadlost januar 2012) in za realizacijo ciljev

KS Bitnje v letu 2012.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Bitnje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane
obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2012.

I) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Stanje sredstev na TRR KS Bitnje na dan 31. 12. 2011 je znašalo 7.825,69 C.
Vezanih depozitov na dan 31. 12. 2011 KS Bitnje ni imela.

Krajevna skupnost Bitnje
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2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Bitnje si je za leto 2011 zadala naslednje cilje:

1.

-

-

-

INFORMIRANJE KRAJANOV

izdajanje krajevnega glasila Informator 4x letno,

vzdrževanje spletne strani KS Bitnje (14)14W. bitnje.si),

obveščanje z obvestili po vseh gospodinjstvih v krajevni skupnosti.

2.

-

-

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA PRAZNIKA

prireditev »Prihod pomladi« za najstarejše krajane,

druge kulturne prireditve v okviri finan čnih zmožnosti KS.

3. PRIREDITEV ZA NAJMLAJŠE KRAJANE »OTROŠKI DIRENDAJ

4. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK IN NAJSTAREJŠIH KRAJANOV.

5. NAKUP OPREME ZA POTREBE DELOVANJA KS BITNJE.

Navedeni cilji od točke 1 do 4 so bili realizirani, cilj pod to čko 5 je bil realiziran delno,

realizacijo v celoti načrtujemo v letu 2012.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 Investicije KS

500000,Itj«ISKU7'lYE ?.X Y-

Načrtovane investicije v objekte skupne rabe oz. nakup opreme za potrebe delovanja KS

Bitnje so bile zaradi objektivnih razlogov v letu 2011 le delno realizirane. Kupljena je bila

multifunkcijska naprava v višini 281 C. Razlika oz. sredstva v višini 3.469 C so prenesena v

Finančni načrt KS Bitnje 2012.

főčise nik krajevne skupnosti
orip Oblak

Krajevna skupnost Bitnje
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Krajevna skupnost BRATOV SMUK
Likozarjeva ut 29
4000 Kranj

Datum:	 30.1.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS BRATOV
SMUK ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 
a) Prihodki

Glavni vir prihodkov so prejeta sredstva iz proračuna MO Kranj za osnovno
dejavnost.
Z oddajanjem prostorov v najem je drugi glavni vir prihodkov tudi najemnina.
V primerjavi s sprejetim proračunom so realizirani v višini 94 %, v primerjavi s

preteklim letom pa so višji za 6,6 %.

KS Bratov Smuk
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
Druge skupne administrativne službe

Izvedba protokolarnih dogodkov
500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva smo porabili za organizacijo prireditev ob krajevnem prazniku (animacija otrok — risanje z
kredo, nakup pokalov za balinarski turnir, nakup hrane za pogostitev krajanov, obdaritev krajanov).
V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 94,71 %, v primerjavi s preteklim letom pa so
nižji za 20,59 %.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Sredstva smo porabili za tiskanje Biltena (informiranje krajanov); tiskarske storitve in oblikovanje
Biltena; za obdaritev krajanov za Dan žena - 8. marec in Dan mu čenikov 10. Marec, ter v decembru
RK Kranj; za plačilo telefona (Telekom, T-2); za nakup pisarniškega in drugega materiala v
Merkurju in Big Bang centru Kranj; za reprezentanco (pogostitev članov sveta KS in poslovnih
partnerjev v decembru).
V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 57,10 %, v primerjavi s preteklim letom pa so
višji za 53,08 %.

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA
Sredstva so bila porabljena za plačilo tajnice KS, ter za raznašanje Biltena.
V primerjavi s sprejetim planom so realizirani v višini 90,11 %, v primerjavi s preteklim letom pa so
nižji za 31,88 %.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, komunalnih storitev (Komunala Kranj), za
hranjenje in izobešanje zastavv KS, nakup pisarniških in drugih osnovnih sredstev, vzdrževanje KS in
objekta KS
V primerjavi s sprejetim planom leta 2011 so realizirani v višini 51,82 %, v primerjavi z preteklim
letom (proračunska postavka 500206 Teko či stroški objektov skupne rabe, ki se je s proračunom 2011

b) Odhodki
0512 
04
0403
04039002

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
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ukinila) pa so stroški za plačilo elektrike nižji skoraj za polovico, stroški vzdrževanja pa so nižji za
68, 3%.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Do večjih odstopanj je prišlo pri postavkah..

- Materialni stroški in storitve KS, so bili stroški
za malo manj od % manjši od planiranih sredstev, ki so bili planirani v finan čnem načrtu.
Stroški so bili manjši od planiranih zaradi zmanjšanja stroškov izdaje krajevnega
informatorja Biltena (doniranje sponzorjev za tiskanje in oblikovanje Biltena). V primerjavi z
prejšnjim letom pa so se stroški povišali za % zaradi vzdrževanja KS.

- Objekti skupne rabe, so bili stroški za % manjši
od planiranih sredstev, ki so bili planirani v finan čnem načrtu. Stroški enegije, vode in
komunalnih storitev so bili manjši za 1/3 (delitev plačila stroškov KS po porabi smo zmanjšali
iz raznerja 50% na 10%).

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu krajevne skupnosti Bratov Smuk ni neporavnanih obveznosti iz preteklih
let, ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

J) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Stanje sredstev na podračunu na dan 30.12.2011 znaša 7.844,49 C.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a)Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V letu 2011 smo dosegli ve č ali manj vse cilje, ki smo si jih zadali v finan čnem načrtu za leto
2011, izdali smo 4. številke krajevnega glasila Bilten, organizirali praznovanje krajevnega
praznika, sodelovali na Balinarskem turnirju, obdarili naše krajane, ki so nastanjeni v Domu
upokojencev Kranj in v Domu za ostarele — Preddvor.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 Investicije KS

Planirana sredstva niso bila realizirana kot je bilo planirano, nabavili smo samo nov sesalec.

Predsednik krajevne skupnosti
Matjaž Frlic

Krajevna skupnost BRATOV SMUK
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Krajevna skupnost BRITOF
Britof 316
4000 Kranj

Datum:	 25.01.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NA ČRTA KS BRITOF
ZA LETO 2011

L POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki so bili sestavljeni iz lastnih prihodkov in transfernih prihodkov iz proračuna MO Kranj. Med

lastnimi prihodki smo prejeli prihodke od obresti - avista GB (94 EUR), preostali del (23.923 EUR) pa

predstavljajo tekoči transferi MO Kranj in sicer sredstva za osnovno dejavnost, čistilno akcijo,

krajevni praznik, komunala in ceste.

Realizacija prihodkov leta 2011 ni veliko odstopala od realizacije leta 2010 (3,3% večja), v primerja s

sprejetim proračunom pa je višja za 1,7 %.

b) Odhodki

0513	 KS Britof
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

	

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so se porabila za organizacijo ob prireditvi dedka mraza in novoletnem sre čanju.
Poraba sredstev v primerjavi z leto 2010 je nižja za 87,5 %, v primerjavi s sprejetim
proračunom pa nižja za 68,9 %. Organizacija dedka mraza je bila v letu 2011 organizirana v
bistveno manjši obliki.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

	

500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Gre za poravnavo takse. V letu 2010 iz tega naslova ni bilo porabe. Sredstva so porabljena v
skladu s sprejetim proračunom v višini 84%.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

	

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva so glede na plan porabljena v višini 53 %. Porabila so se za nakup časopisa, potrebe
reprezentance in druge storitve in material. V primerjavi z letom 2010 so nižji za 51,2%.

Krajevna skupnost Britof
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500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA

Tajniških opravil v letu 2011 ni bilo.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

V okviru te postavke so se sredstva porabila za vodo in komunalne storitve, odvoz smeti,
tekoče vzdrževanje druge opreme, nakup računalnika ter nakup tiskalnika. V primerjavi s
sprejetim planom so višja (indeks 136).

07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	 Protipožarna varnost

500224	 GASILCI

Sredstva smo namenili gasilskemu društvu kot pomo č za organizacijo ob čnega zbora.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in teko če vzdrževanje občinskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKOČE
VZDRŽEVANJE

Sredstva so bila porabljena za teko če vzdrževanje cest, meteornih jaškov in pluženje.
V primerjavi s sprejetim planom so realizirana v višini 89,6%, v primerjavi s preteklim letom
za so višja za 45,6%.

13029003	 Urejanje cestnega prometa

500210	 AVTOBUSNA POSTAJALIŠ ČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Po vzdrževanju avtobusnih postajališ č v letu 2011 ni bilo potrebe.

13029009	 Cestna razsvetljava
500211	 JAVNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo uli čnih svetil. Realizacija v primerjavi s sprejetim
planom je 38%, v primerjavi z letom 2010 pa 30%.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805	 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	 Programi športa

500218	 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje športnega parka. Sredstva niso bila predvidena v
sprejetem planu.

Krajevna skupnost Britof
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c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
V primerjavi s sprejetim planom je bila realizacija 87,4%. Ve čja odstopanja glede na sprejeti
plan so bila na postavkah: proslave prireditve KS (indeks 31,7) , materialni stroški in storitve
KS (indeks 52,9), tajniška opravila (ni bilo realizacije), objekti skupne rabe (indeks136),
športna igrišča (realizacija v višini 4.333, ki ni bila planirana).

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu KS Britof ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane

obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Stanje sredstev na računu na dan 30.12.2011 je bilo 4.782 C.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji za leto 2011 so bili v večini doseženi, za realizacijo določenih del ni bilo zagotovljenih dovolj

sredstev.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 Investicije KS

V letu 2011 smo nabavili računalniško opremo in tiskalnih. Sredstva smo planirali v
proračunu.

Krajevna skupnost Britof
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Krajevna skupnost ČIRČE
Smledniška cesta 136
4000 Kranj

Datum:	 13.2.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ČIRČE
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki
KS Čirče je tudi v letu 2011 realizirala ve čino prihodkov iz naslova oddajanja poslovnih
prostorov v najem in pripadajočih zamudnih obresti. Nekaj prihodkov je bilo tudi s strani MO
Kranj ter donacij lokalnih podjetij za organizacijo prireditve. Skupni prihodki so bili v višini
33.335 e. Višina prihodkov je bila v primerjani z letom prej višja, saj smo izterjali nekatere
zapadle terjatve leta 2010.

b) Odhodki

0514	 KS Čirče
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAV1VE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
V letu 2011 je KS Čirče 'že drugič zapored organizirala prireditev ob
krajevnem prazniku, stroški v zvezi s tem so bili zaradi velike pomo či
krajanov in lokalnih podjetij manjši kot leto prej, po čimer smo delali
tudi finančni načrt, in sicer so znašali 4.642 E.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem
500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROSKI

Tudi v letu 2011 smo plačali odškodnino za uporabo elektri čne energije
krajanki od koder je bil priklop novoletne jelke sredi vasi. Sredstva
namenjena za to so bila v predvidenem znesku.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Med te stroške spada pisarniški splošni material, tiskarske storitve,
drugi splošni material, stroški reprezentance, hrana, drobni inventar,
stroški telekomunikacij, sejnine,... v skupnem znesku 6.338 E.
Načrtovanega izdatka za te namene nismo prekoračili, v primerjavi z
letom 2010 pa je bil znesek manjši.

Krajevna skupnost Čirče
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500223	 TAJNIŠKA OPRAVTLA
Med te stroške spada podjemna pogodba tajnice v skupnem bruto znesku
3.275 C. Znesek ne odstopa kaj dosti od leta 2010.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav
501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Tekoče vzdrževanj in drugi operativni odhodki v tej skupini zajemajo
elektriko, kurilno olje, bruto podjemno pogodbo hišnika, zavarovalno
premijo za dom krajevne skupnosti, odvoz smeti, vodo... v skupni
vrednosti 9.294 €, kar je dobrih 20 % manj od predvidenega in pa manj
od leta 2010 (v letu 2010 so bili ti stroški na postavki »teko či stroški
objektov skupne rabe).

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805	 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	 Programi športa

500218	 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA
Vzdrževanje športnega igriš ča za domom KS je znašalo 120 € kar je
bistveno manj od planiranega saj smo veliko ve čino del na igrišču
opravili s sredstvi MO Kranj.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Večja odstopanja v letu 2011 so bila pri prihodkih zaradi izterjane terjatve do najve čjega
najemnika v prostorih doma KS. Na stroškovnem delu pa so bila odstopanja zaradi oklestenja
stroškov pri organizaciji prireditve, nepredvidenih tekočih stroškov objektov skupne rabe.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti preteklih let, ostale
neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu 2012.

j) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Na dan 31.12.2011 smo imeli na računu 12.657 C.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V letu 2011 smo izpeljali zastavljene cilje. Pričakovanega začetku gradnje kanalizacije še
vedno ni, s tem pa je povezana tudi ostala infrastruktura ki bo temu sledila. Opravljali smo
redna vzdrževalna dela v KS Čirče in že drugič organizirali prireditev ob krajevnem prazniku
ki je bila tudi večji organizacijski in finančni zalogaj.

Krajevna skupnost Čirče
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b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50000001	 Investicije KS

Tukaj smo nakupili nekaj opreme za vzdrževanje igrišča v znesku 120 C

Krajevna skupnost Čirče



KS Gorenja Sava
Savska loka 6a
4000 KRANJ
	

Kranj, 02. Feb. 2012

Zadeva: Obrazložitev realizacije finan čnega načrta KS Gorenja Sava za leto 2011 

1. Poročilo o realizaciji finan čnega načrta

A. Prihodki

V letu 2011 je KS Gorenja Sava prejela edino transferna sredstva iz ob činskega
proračuna in prihodek od obresti.

B. Odhodki

Odstopanja pri odhodkih so v ve č ini postavk ( kontih) nominalno majhna, ker
dejansko opravljamo ( poslujemo ) po posameznih kontih z zelo nizkimi nominalnimi
sredstvi, prav zato pa je vsako odstopanje izraženo v indeksih s % nekoliko bolj
opazno

C. Razlogi za odstopanja

Pri materialnih stroških in storitvah je neizkoriš čenih več ina sredstev po posameznih
kontih.
Razlogi za odstopanja so v varčevanju in nenatan čnem planiranju.

D. Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

E. Plač ila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

Neporavnane obveznosti se nanašajo edino na ra čune, ki so bili oddani v mesecu
decembru in so plačljivi v januarju 2012.
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F. Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan
31.12.2011

Stanje sredstev na	 podra čunu v EUR 4.009
depoziti v bankah	 0

SKUPAJ v EUR 4.009

2. Poroč ilo o doseženih ciljih in rezultatih

a)Svet KS Gorenja Sava ocenjuje, da so bili cilji in rezultati, ki so bili vezani na
finan čni načrt v letu 2011 uresničeni v celotnem obsegu.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni
samoupravi, zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih
cestah....) je bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.
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Krajevna skupnost GOLNIK
Golnik 63
4204 Golnik

Datum: 9. 2. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS GOLNIK
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki

KS Golnik je v letu 2011 realizirala prihodke v višini 16.020 EUR, od katerih so glavni vir
transferna sredstva iz ob činskega proračuna MO Kranj (osnovna dejavnost, krajevni praznik,
komunala, ceste). Celotni prihodki so realizirani v 97,4% glede na sprejeti plan. V primerjavi
s preteklim letom je realizacija 15,3% nižja

b) Odhodki

0516	 KS Golnik
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JA VNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokokrnik dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na postavki je bilo porabljenih 845 EUR oziroma 77,52 % prora čunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditve ob krajevnem prazniku s pohodom na
Kriško goro s pogostitvijo pohodnikov. V primerjavi s preteklim letom je realizacija v letu
2011 višja za 27%.

06	 LOKALNA SAMOUPRA V/1

0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

L402000 Pisarniški material in storitve

Na postavki je bilo porabljenih 19 EUR oziroma 3,17 % prora čunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za nakup drobnega pisarniškega materiala. V primerjavi s
preteklim letom je realizacija v letu 2011 višja za 19%.

Krajevna skupnost Golnik
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402007
	

Računalniške storitve

Na postavki je bilo porabljenih 57 EUR oziroma 95 % prora čunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za delovanje spletne strani — podaljšanje domene. V primerjavi s
preteklim letom je realizacija v letu 2011 enaka kot v letu 2010.

402205
	

Telefon, faks, elektronska pošta

Na postavki je bilo porabljenih 181 EUR oziroma 15,47 % prora čunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za pla čilo telekomunikacijskih storitev. V primerjavi s preteklim
letom je realizacija v letu 2011 višja za 26%.

402930
	

Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

Na postavki je bilo porabljenih 8 EUR oziroma 53,33% proračunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za plačilo poštnih storitev. V primerjavi s preteklim letom je
realizacija v letu 2011 enaka kot v letu 2010.

06039002
	

Razpolaganje in upravljanje s premoženjetn, potrebnim za delovanje ob činske uprav

501001
	

OBJEKTI SKUPNE RABE

402001
	

Č istilni material in storitve

Na postavki je bilo porabljenih 32 EUR oziroma 64 % prora čunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnih sredstev za potrebe doma. . V primerjavi s
preteklim letom je realizacija v letu 2011 višja za 32%.

402201
	

Poraba kuriv in stroški ogrevanja

Na postavki je bilo porabljenih 3.034 EUR oziroma 80,82% prora čunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za pla čilo kurilnega energenta za potrebe doma KS.

402504
	

Zavarovalne premije za objekte

Na postavki je bilo porabljenih 451 EUR oziroma 98,04 % prora čunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za pla čilo zavarovalne premije doma KS.

402902
	

Plačila po podjemnih pogodbah

Na postavki je bilo porabljenih 2.800 EUR oziroma 100 % prora čunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za pla čilo za obratovanje in vzdrževanje doma in okolice krajevne
skupnosti Golnik.

402912
	

Posebni davek na dolo čene prejemke

Na postavki je bilo porabljenih 700 EUR oziroma 100 % prora čunskih sredstev.
Sredstva so bila porabljena za plačilo davka iz naslova podjemnih pogodb.

Krajevna skupnost Golnik
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402999
	

Drugi operativni odhodki

Na postavki je bilo porabljenih 222 EUR oziroma 100 % proračunskih sredstev, za plačilo
drugih operativnih odhodkov.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE

402503
	

Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Na postavki je bilo porabljenih 6.944 EUR oziroma 74,26 % prora čunskih sredstev, za
plačilo zimske službe. V primerjavi s preteklim letom je realizacija v letu 2011 manjša za
73%.

13029004
	

Cestna razsvetljava

500211	 JAVNA RAZSVETLJAVA

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Na postavki je bilo porabljenih 727 EUR oziroma 90,87 % prora čunskih sredstev, za plačilo
zimske službe. V primerjavi s preteklim letom je realizacija v letu 2011 manjša za 73%.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Z realizacijo so bili v veliki meri izpolnjeni cilji, ki so bili zapisani v finan čnem načrtu KS
Golnik za leto 2011 in ne beležimo ve čjih odstopanj.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Golnik ni neporavnanih obveznosti iz leta 2011, ostale neporavnane

obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

j9 Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011

Stanje sredstev na računu na dan 31.12.2011 je 5.939,80 EUR.

Krajevna skupnost Golnik
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2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Sredstva katera so bila na razpolago v letu 2011 so bila gospodarno porabljena in okviru
razpoložljivih proračunskih sredstev leta 2011.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 investicije KS

V letu 2011 ni bilo realizirano nobenega razvojnega programa.

Predsednik kraj, ne skupnosti
Bogda 'Kukovič

Krajevna skupnost Golnik
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MESTNA OBČ INA KRANJ
Krajevna skupnost

GORIČE

Goriče, 15.02.2012

ZADEVA: POSLOVNO PORO ČILO KS GORI ČE ZA L. 2011

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NAČRTA

A) Prihodki

KS Gori če je imela v letu 2011 skupaj za 33.702€ prihodkov, karje 1,06% plana. To pomeni v
primerjavi z letom 2010 indeks 1,12.

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

Nedavčnih prihodkov v letu 2011 smo imeli za 9.288 €. Prihodki so na pričakovanem nivoju.
Transferni prihodki — proračunska sredstva iz lokalne skupnosti za tekoče posl. znašajo dobre

24.417€ ali 100% plana.

V prihodkih letos niso prikazana transferna sredstva, ker so se investicije izpeljale direktno iz
proračuna MO Kranj.

PRIHODKI

D V EUR:'

B) Odhodki

KS Goriče je imela v letu 2011 skupaj za 28.683€ odhodkov, kar je 55,8% plana.

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

vedno preveliki stroški za vzdrževanja javne razsvetljave. Teko če 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 preoptimisti čno planiranje in nezmožnost v financiranju ve čjih projektov

brez pomoč i MOK-a.
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Postavka investicijsko vzdrževanje in izboljšave je bila dosežena v višini 1.309€, saj je vsa
infrastruktura potrebna temeljite obnove, ki jo predvidevamo v ve čjem obsegu v letu 2012.

ODHODKI

o V EUR

L.2010
	

Ran 2011
	

Realizacija 2011

C) Prenos sredstev

KS Goriče je v letu 2011 v celoti poravnala vse obveznosti iz preteklega leta . Stanje na transfernem

računu na dan 31.12.2011 je bil 27.248 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 ve č sredstev!

S še boljšim in tesnejšim sodelovanjem s strokovnimi službami MO Kranj pa bomo izpeljali tudi

večje projekte, kot so telovadnica, ki je že v izgradnji in rekonstrukcija ceste Gori če -Trstenik.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

Podrobneje je obrazložitev o doseženih ciljih navedena v lo čenem dokumentu.

Delovanje sveta KS Gori če je opredeljeno s statutom MOK kot tudi Statutom KS Gori če, ki seveda

podležejo tudi vsem zakonskim aktom države Slovenije kot tudi odlokom MOK.
Na to so vezani tudi vsi dolgoro č ni cilji KS Gori če, ki so v celoti podrejeni ciljem MOK. Zastavljene

cilje iz preteklega leta nismo v celoti dosegli. Posebej poudarjamo dosežene cilje na podro čju investicij

in vzdrževanja:

Investicijska gradnja - tlakovanje in razsvetljava na pokopališ ču v Goričah - 2 faza
Postavitev nadstreška na Letenicah pri Vaškem domu

Kot vidite realizacija ni najboljša. Prepozno smo za čeli pri načrtovanju investicij s sredstvi MOK-a!

Za letošnje leto je največji cilj dokončanje večnamenske dvorane - telovadnice podužni čne šole katera

dela so se za čela v mesecu oktobru 2010 in dokon čanje zadnjega dela ceste Goriče-Trstenik. Z njo

sovpada tudi ureditev šolskega okoliša. Tudi Dom 28. junija je potreben temeljite obnove s katero

odlašamo predolgo!

Predsednik sveta KS Goriče

Mladen Dubravica univ.dipl.org .
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Krajevna skupnost HUJE
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum:	 04,02.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS HUJE
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki
Glavni vir prihodkov je bil transfer iz ob činskega proračuna za osnovno dejavnost,
stroški za praznovanje krajevnega praznika, najemnina in obresti GB. Realizacija je v
skladu s sprejetim planom.

b) Odhodki

0518	 KS Huie
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403	 Druge skupne administrativne službe

04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

50020218 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Huje

Sredstva so se porabila za praznovanje krajevnega praznika. Realizacija je
v primerjavi s sprejetim planom še enkrat višja, v primerjavi s preteklim letom pa
nižja za 58 %.

04039003

	

	 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem

50020318 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS 1-fuie

Sredstva so bila planirana za notarske storitve in niso bila porabljena.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603	 Dejavnost občinske uprave

06039001	 Administracija ob činske uprave

50020518 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS TI u je

Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, izdajo krajevnega glasila
in naro čnine za časopis, reprezentanco, splošni material in storitve, drobni inventar,
telefon, poštnino, plačilo tekočih stroškov (elektri čne energije, komunale vode, spletna
stran, komunikacije), za sejnine, in podjemne pogodbe.
V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 134,3 %, v primerjavi
s preteklim letom pa višja za 43,9 %.

Krajevna skupnost Huje
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50022318 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Huje

Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so primerljiva s preteklim
letom, prav tako so primerljiva s sprejetim planom leta 2011.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

50100(18 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Huje

Sredstva so se porabila za stroške energije, vode, komunalnih storitev,
smeti, teko če vzdrževanje, zavarovanje za opremo in prostor.
V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 6 %, ker nismo realizirali nakupa
osnovnih sredstev. Primerjava s preteklim letom vklju čuje tudi proračunsko
postavko 500206-Teko či stroški objektov skupne rabe, ki se je z letom 2011
ukinila in sicer so se stroški za elektri čno energijo, vodo in komunalne storitve
ter odvoz smeti znižali za 70 %.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta:
Ve čjih odstopanj od sprejetega finan čnega načrta ni.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu krajevne skupnosti Huje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale
neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

I) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2011
ima KS na računu 7.072,98 EUR sredstev.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih:

V letu 2011 smo planirali pridobiti dodatna parkirna mesta. Zaradi bližnjih lastnikov
nepremičnin in njihovih pritožb do realizacije ni prišlo. Na starih Hujah je urejena javna
razsvetljava. V celotni KS Huje smo planirali urediti robnike plo čnikov, ki do sedaj niso
bili zaradi svoje višine primerni za starejše osebe, otroške in inv.vozičke. Tako smo v letu
2011 na Gogalovi ulici, ob Cesti talcev in Župan čičevi ulici robnike uredili tako, da so
primerni in prijazni vsem navedenim. V letu 2011 smo aktivno sodelovali. KS sodeluje z
Osnovno šolo Jakoba Aljaža, Kranjskimi vrtci, Domom upokojencev, z organizacijo RK,
ter ZB NOV. S skupno akcijo KS Planina, OŠ Jakoba Aljaža (svet staršev in svet šole) in
Kranjskih vrtcev smo dosegli nekaj sprememb glede varnosti na šolski varni poti.

Krajevna skupnost Huje
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Košev za smeti in pasje iztrebke še vedno primanjkuje, ker nam v tem letu niso, kljub
povpraševanju in potrebam namestili nobenega.
Obrez drevnin in košnja trave sta bila v letošnjem letu izvedena zelo dobro,
v ulici Nikole Tesle so bile odstranjene tudi grmovnice. V prostorih KS je bil organiziran
računalniški te čaj, na OŠ Jakoba Aljaža pa smo skupaj z organizacijo OE RK Kranj
organizirali tečaj nege na domu in krvodajalski akciji..
Cilji niso bili doseženi zaradi pomanjkanja sredstev MOK in umika zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja za gradnjo parkirnih mest ob Cesti talcev s strani MOK

Naši cilji so: 
Na področju KS Huje si bomo prizadevali rešiti problem pomanjkanja parkirnih mest.
Komunalna infrastruktura ni urejena. Predvsem na starih Hujah, Skalici ter C. 1. maja.
Dela so predvidena po projektu Gorki, zato v letu 2012 pričakujemo spremembe. Zaradi
velikega števila otrok v starostnem obdobju od 1-12 let in neprimernih, neurejenih ter
nevarnih obstoječih »otroških igrišče, ki ne odgovarjajo osnovnim standardom je nujno
potrebno zgraditi centralno otroško igrišče. Sodelovali bomo s šolami, vrtci, domom
upokojencev, organizacijo RK, ZB in ostalimi. Organizirali bomo predavanja in sre čanja.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah...) je
bistvena podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0518	 KS Huje
06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001 Investicije KS

Planirana sredstva za investicije v letu 2011 niso bila realizirana.

Predsednik krajevne skupnosti
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Krajevna skupnost JOŠT
Pševo 3
4000 Kranj

Datum:	 15.2.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NA ČRTA KS JOŠT
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Skupni prihodki KS Jošt za leto 2011 so bili 25.291 C. Glavni vir prihodkov so prejeta
sredstva iz proračuna MO Kranj. Od tega je bilo 6.871 E prejetih sredstev za osnovno
dejavnost, 17.067 6 sredstev za vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov, 1.084 6' za
krajevni praznik. Ostali lastni prihodki so iz naslova avista obresti GB v višini 118 C, in
prihodki od najemnin v višini 150 C.
Do planiranih donacij s strani doma čih pravnih in fizičnih oseb ni prišlo, zaradi tega je
realizacija v letu 2011 za 6.5 % nižja od sprejetega oziroma veljavnega plana.
Realizacija prihodkov za leto 2011 je primerljiva s preteklim letom.

b) Odhodki

Skupni odhodki v KS Jošt v letu 2011 so znašali 25.243 6. V primerjavi s sprejetim planom je
bila poraba manjša za 7.4 %. V primerjavi z letom 2010 pa za 28.4 % manjša. Vzrok za
največ odstopanj na planu odhodkov je ne natančno planiranje, zamik pla čil v drugo
obračunsko obdobje in prerazporeditev sredstev na druge konte.

0519	 KS Jošt

04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽIIE IN SPLO śNE JAVNE STORITVE

0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na kontu 4020 je bilo porabljenih 1.115 € sredstev za organizacijo prireditev v okviru
krajevnega praznika (proslava na Planici, piknik za krajane KS Jošt). V primerjavi z
realizacijo v letu 2010, so bili stroški v letu 2011 višji za 8.96 %. V primerjavi s sprejetim
planom pa so višji za 2.29 %.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Sredstva na kontu 4029 v višini 25 € so bila porabljena za pla čilo nastalih notarskih storitev
za overitev podpisov ob nastopu novega predsednika in podpredsednika KS.

Krajevna skupnost Jošt
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06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost ob činske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na kontih 4020, 4021, 4022, 4029 za materialne stroške in storitve v višini 2.377 €
so bila porabljena za pisarniški material, stroške reprezentance- pogostitev
starejših krajanov, obdaritev otrok, stroške interneta, pla čila za delo preko ŠS in podjemne
pogodbe za sodelovanje pri izdaji glasila Studenec. V primerjavi s sprejetim planom so bili
stroški realizirani v višini 100.05 %, v primerjavi z letom 2010 pa so nižji za 14.63 %.

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA

Na kontu 4029 je bilo porabljenih 2.037 € za plačilo tajnice KS po podjemni pogodbi.
Sredstva so bila nenatančno načrtovana vendar porabljena v okviru na črtovanih proračunskih
sredstev za leto 2011. V primerjavi s sprejetim planom so stroški ve čji za 28.86 %, v
primerjavi z letom 2010 pa 2.83 %.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva na kontih 4020, 4022, 4025, 4029 v skupni vrednosti 742 € so bila porabljena za
tekoče vzdrževanje in druge operativne odhodke doma KS - čistilni material, vodo, električno
energijo, zavarovalne premije, plačilo po podjemni pogodbi za delo hišnika. Teko či stroški
objektov skupne rabe so v primerjavi s planom realizirani v višini 30.99 %.
Na kontu 4022 so bili planirani stroški porabe kuriv, nakup plina za ogrevanje doma je bil
opravljen konec leta 2011, račun bo plačljiv v letu 2012.
Na kontu 4020, delno 4022 so bili tekoči stroški načrtovani previsoko, zato so bila
predvidena sredstva porabljena v manjšem obsegu.

07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	 Protipožarna varnost

500224	 GASILCI

Sredstva na kontu 4120 v višini 900 € so bila nakazana gasilcem PGD Jošt. Finan čna pomoč
gasilcem je bila realizirana v celotni predvideni višini.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in teko če vzdrževanje občinskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE

Sredstva na kontih 4025 in 4029 za tekoče vzdrževanje (nakup peska za vzdrževanje javnih
poti, pluženje, posipanje cest, ureditev kanalizacije, popravilo cest, nakup pvc cevi za
odvodnjavanje, nakup lesa za skladišče soli za posipanje) so realizirana v višini 95.33 % od
načrtovanih. V primerjavi letom 2010 je poraba sredstev manjša za 29.05 %.

Krajevna skupnost Jošt



3

13029003	 Urejanje cestnega prometa
500210	 AVTOBUSNA POSTAJALIŠ ČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Planirana sredstva na kontu 4025 za teko če vzdrževanje AP v višini 50 € niso bila porabljena,
ker vzdrževanje - barvanje lesenih površin ni bilo nujno potrebno.

16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	 Komunalna dejavnost
16039005	 Druge komunalne dejavnosti

500213	 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.

Na kontu 4025 sredstva namenjena za teko če vzdrževanje na komunalnih objektih niso bila
porabljena.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802	 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001	 Nepremična kulturna dediščina

500215	 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Planirana sredstva na kontu 4029 v višini 207 € so bila porabljena v višini 131.20 % za
plačilo po podjemni pogodbi za urejanje okolice spomenikov in NOB obeležij. V primerjavi s
planom so stroški za 31 % večji.

1803	 Programi v kulturi
18039003	 Ljubiteljska kultura

500230	 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA

Planirana sredstva na kontu 4120 so bila v celoti porabljena za dotacijo društvu DPD
Svoboda Stražišče.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

V letu 2011 ni bilo večjih odstopanj med realizacijo in sprejetim planom.
Razlogi za večja odstopanja so obrazloženi že pri posameznih postavkah pri obrazložitvi
prihodkov in odhodkov. Drugih večjih odstopanj od teh pa ni bilo.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Jošt ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let. Neporavnane
obveznosti se nanašajo le na prejete ra čune ki so bili oddani v mesecu decembru 2011 in so
plačljivi v letu 2012.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011

Stanje sredstev na računu KS Jošt na dan 31.12.2011 je bilo 533 C. Vezanih depozitov KS ni
imela.

Krajevna skupnost Jošt
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2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Predvideni cilji ki so bili vključeni v finančnem načrtu KS Jošt v letu 2011 so bili v veliki meri
doseženi. To velja tudi za osnovno dejavnost KS ki zelo uspešno vodi izobraževalne in
družabne aktivnosti.
Organizirali smo prireditve ob krajevnem prazniku, izvedeno je bilo informiranje krajanov z
izdajo krajevnega glasila Studenec 2x, PGD Jošt smo prispevali finan čna sredstva - dotacijo,
organizirali smo novoletno obdaritev otrok in sre čanje starejših krajanov v KS.
Na komunalnem podro čju kjer je bil največji poudarek, pa so bile realizirane slede če
investicije :

popravilo - ureditev in asfaltiranj dela ceste Lavtarski vrh - Plana
izdelava in ureditev meteorne kanalizacije na Čepuljah
KS je prispeva del sredstev za postavitev skladiš ča za mešanico soli za posipanje cest
v KS Jošt

Poročilo o nedoseženih ciljih in rezultatih

Nedosežen cilj v letu 2011 je napeljava vodovoda od zajetja Snedec do vodohrana Na vrheh.
Na zajetju »Snedec« je bila v juliju letu 2010 narejena kaptaža in opravljene meritve. V
proračunu MO Kranj za leto 2011 so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo zajetja, napeljavo
vodovoda in instalacij.
Gradbena dela niso bila začeta, zaradi zamujanja pri pridobivanju služnosti in pripravi
projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je bila pripravljena do decembra 2011,
razen vodnega dovoljenja, ki je pogoj za pridobitev gradbene dokumentacije.
Od lastnikov gozdov na trasi vodovoda se je pridobilo soglasja za podpis služnostnih pogodb,
razen od g. Damjana Snedeca, s katerim pogovori in dopisi še te čejo.
Na počasen razvoj dogodkov vpliva tudi dopis Inšpektorata za okolje in prostor, ki je g.
Damjana Snedeca v jeseni 2011 poklical na zagovor zaradi posega MO Kranj (opravljene
kaptaže) na njegovi parceli.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 Investicije KS
Na podro čju razvojnih programov KS Jošt ni imela predvidenih investicij.
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MESTNA OB ČINA KRANJ
Krajevna skupnost Kokrica

Svet krajevne skupnosti	 Datum: 09,02.2012

Cesta na Brdo 30 • 4000 Kranj
	 Pripravil: Igor Hribar

tel. 04/ 204 52 12 • e-pošta: ks.kokrica@siol.net

Mestna občina Kranj
Oddelek za finance
Slovenski trg 1
4000 Kranj

Zadeva: Obrazložitev realizacije finan čnega načrta KS Kokrica za leto 2011

1. PORO ČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Skupni prihodki KS Kokrica so v letu 2011 znašali 76.665 EUR. Od tega so nedav čni
prihodki oziroma prihodki lastne dejavnosti znašali 30.712 EUR, in so predstavljali 40
odstotkov vseh prihodkov. Transferni prihodki, ki jih predstavljajo dotacije MO Kranj za
osnovno dejavnost, vzdrževanje komunalnih objektov, javnih poti in športnih igriš č pa
so znašali 45.953 EUR oziroma 60 odstotkov vseh prihodkov.

65 odstotkov lastnih prihodkov je bil ustvarjen s prihodki od najemnin za poslovni
prostor in dvorane v Kulturnem domu na Kokrici, s katerim v skladu s Pogodbe o
upravljanju št. 471/01-41/05 z dne 06.08.2001 upravlja Krajevna skupnost Kokrica, 30
odstotkov lastnih prihodkov pa je bilo ustvarjeno s prihodki od najemnin za grobove.
Ker se je najemna pogodba z obstoje čim najemnikom poslovnega prostora v Kulturnem
domu na Kokrici iztekla junija 2011, so strokovne službe MOK v sodelovanju s KS
Kokrica izvedle postopek javne dražbe, v okviru katerega je bil lokal po tržnih pogojih
oddan v petletni najem družbi Križman & A, d.o.o. iz Trzina.

Največji delež dotacij MO Kranj predstavljajo sredstva MO Kranj za vzdrževanje javnih
poti in osnovno dejavnost, ki jih je KS Kokrica prejela v skladu s kriteriji in obsegom
oziroma številom objektov in naprav, ki so predmet rednega vzdrževanja.

V primerjavi s sprejetim načrtom za leto 2011 je KS Kokrica realizirala za 3,8 odstotkov
ve č skupnih prihodkov. Prihodki iz lastne dejavnosti so bili večji od načrtovanih za
dobrih 9 odstotkov, transferni prihodki iz naslova dotacij MOK pa so bili realizirani v
celotni načrtovani višini. Lastni prihodki so bili ve čji od načrtovanih zaradi
učinkovitejšega upravljanja poslovnih prostorov in dvoran, realiziranih drugih
prihodkov od prodaje ter izpla č ila odškodnine po škodnem dogodku.

V primerjavi z letom 2010 je KS Kokrica ustvarila za dobrih 7 odstotkov ve č lastnih

Krajevna skupnost Kokrica • Cesta na Brdo 30, 9000 Kranj • MAN 5156-0125-2645-0812-066 • OŠ 39579492 • Mš 5017238000 • Nismo dav č ni zavezanec
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prihodkov, ter za dobra 2 odstotka ve č transfernih prihodkov.

b) Odhodki

Skupni odhodki KS Kokrica so v letu 2011 znašali 76.665 EUR, kar je za 3 odstotke manj
od načrtovane višine odhodkov za leto 20011 ter za okrog 4 odstotke več kot v letu
2010.

V primerjavi s sprejetim na črtom za leto 2011 je bila realizacija stroškov naslednja.

0520	 KS Kokrica
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

KS je izvedla reden program proslav, prireditve ob krajevnem prazniku ter
soorganizirala kulturne in druge prireditve v sodelovanju z lokalnimi društvi. Porabljena
sredstva namenjena izvedbi proslav in prireditev KS so bila sicer nižja od na črtovanih za
28 odstotkov, vendar ne upoštevajo izplačila avtorskih honorarjev izvajalcem
glasbenega programa v okviru krajevnega praznika, ki je bil knjižen na kontu 402901 v
okviru materialnih stroškov in storitev KS.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem
500203 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Stroški geodetskih, sodnih in drugih stroškov so bili v skladu z načrtom

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Materialni stroški in storitve KS so bili za 48 odstotkov ve čji od načrtovanih, predvsem
zaradi izpla čila avtorskega honorarja izvajalcem glasbenega programa v okviru
krajevnega praznika. Ostali materialni stroški in storitve so bili sicer v povpre čju za 6
odstotkov nižji od sprejetega na črta, od katerega so izstopali le izdatki za pisarniški
material, reprezentanco, drobni inventar in prevozni stroški,

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav
501001 OBJEKTI SKUPNE RABE

Tekoči stroški objektov skupne rabe so bili od načrtovanih višji za 40% oziroma
9.341,11 EUR. Pove čanje tekoč ih stroškov je posledica razširitve LAN omrežja v vseh
prostorih Kulturnega dom na Kokrici, vgradnje sistema tehni čnega varovanja ter
potrebnih popravil 6 vrat in okna, ki so bile poškodovane med vlomom v prostore
Krajevne skupnosti Kokrica. Zaradi pove čanega obsega najema dvoran Kulturnega doma
so bili od načrta večji tudi stroški č istilnega materiala in storitev ter plačila upravniku
Kulturnega doma, dokupljen je bil tudi pihalnik namenjen za vzdrževanje parkov in
vrtov, kar ni bilo vklju čeno v finan čni na črt.
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13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA- TEKOČE VZDRŽEVANJE

Stroški za teko če vzdrževanje cest mostov in kanalizacije so bili v primerjavi s sprejetim
proračunom za leto 2011 manjši za 30 odstotkov. Zmanjšanje je bilo predvsem posledica
blažjih zimskih razmer in manjšega obsega zimske službe.

16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	 Komunalna dejavnost
16039002	 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Porabljena sredstva so bila manjša od na črtovanih za dobrih 30 odstotkov zaradi boljše
organizacije odvoza odpadkov iz pokopališ č a.

17	 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702	 Primarno zdravstvo
17029001	 Dejavnost zdravstvenih domov

500214 KRVODAJALSKE AKCIJE

KS je v letu 2011 v sodelovanju z Rde čim Križem KO Kokrica izvedla dve krvodajalski
akciji, od tega jesensko v prostorih Kulturnega doma na Kokrici.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802	 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001	 Nepremična kulturna dediščina

500215 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

KS je v letu 2011 v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB vzdrževala
obeležja NOB na obmo čju KS Kokrica, Porabljena sredstva so na črtovana presegla za 120
EUR,.

1805	 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	 Programi športa

500218 ŠPORTNA IGRIŠČA

Porabljena sredstva so bila manjša od na črtovanih, ker košnjo trave in vzdrževanje
igriš ča ne izvajajo zunanji izvajalci ampak upravnik Kulturnega doma v okviru svojih
obveznosti.

501009 ŠPORTNA IGRIŠČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Sredstva investicijskega vzdrževanja športnih igriš č so bila namenjena dopolnitvi igral
na otroškem igriš ču na Kokrici, na katerega je bilo umeš čeno novo igralo - peskovnik - z
ustrezno varnostno ureditvijo.

c) Obrazložitev ve čjih odstopanj

Vsa odstopanja so bila obrazložena v okviru to č ke b.
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d) Prenos neporabljenih sredstev iz preteklega leta

Stanje sredstev na ra čunu na dan 31.12.2011 je znašalo 12.111,90 EUR. To so sredstva iz
varš čine, ki jo je vpla čal najemnik lokala v Kulturnem domu ter presežek prihodkov nad
odhodki v obravnavanem prora čunskem obdobju. Sredstva se prenesejo v prora čun za
teko če prora čunsko leto

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finan čnem na črtu krajevne skupnosti ni neporavnavnih obveznosti iz preteklih let,
ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem na črtu za leto 2012.

f)Stanje sredstev in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2011

Krajevna skupnost je imela na dan 31.12201112.111,90 EUR sredstev na ra čunu in 0,00
EUR depozitov v bankah.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OZIROMA POSLOVNO
PORO ČILO

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost je v letu 2011 na črt svojih aktivnosti morala prilagoditi
razpoložljivim finan čnim sredstvom. Na podro čju komunalne infrastrukture smo izvedli
asfaltiranje 150 m makadamskega odseka Mlaške ceste in preplastili oziroma pokrpali
Grosovo, Snedicevo, Okornovo, Betonovo in Štefetovo ulico. V Kulturnem domu na
Kokrici smo razširili LAN omrežje in zagotovili dostop do interneta v vseh prostorih,
hkrati pa smo vgradili alarmni sistem in zagotovili dodatno tehni čno varovanje objekta v
katerega je bilo spomladi vlomljeno.

Mestna ob čina Kranj je dokončala izgradnjo plo čnika od gostilne Lakner do trgovine
Mercator, še vedno pa ni zaklju čena izgradnja plo čnika na Cesti na Belo od gasilskega
doma do Ceste na Belo, vendar je nadaljevanje del zaustavila zima in eden izmed
lastnikov parcel, ki še ni dal soglasja za odkup.

Z izboljšanjem upravljanja s prostori v Kulturnem domu smo pove čali delež prihodkov,
ki jih ustvarimo z lastno dejavnostjo. Ob izteku obstoječe najemne pogodbe za poslovni
prostor v Kulturnem domu smo v sodelovanju s strokovnimi službami MO Kranj
uspešno izvedli javno dražbo in bistveno pove čali najemnino za lokal.

Predvidena in realizirana je bila izdaja dveh številk krajevnega glasila Vaš čan, ki ga
izdajamo kot prilogo Gorenjskega glasa. Skupaj z lokalnimi društvi, krajani in šolo pa
smo organizirali o čiščevalno akcijo. KS je sodelovala pri izvedbi ali soorganizirala tudi
druge kulturne in športne prireditve, kot so Pevski večer, Pohod po Mamutovi poti in
druge prireditve TD Kokrica, pohod po Udin Borštu v soorganizaciji z ZBNOV ter
obdaritev otrok in starejših ob čanov v decembru. Posebej odmevne so bile prireditve ob
praznovanju 90. letnice PGD Kokrica, ki je na predlog KS Kokrica prejelo tudi listino o
priznanju ob ob činskem prazniku.



mag. Igor Hribar
Predsednik Sveta	 Ko rica

Krajevna skupnost Kokrica • Svet krajevne skupnosti

Poleg navedenih aktivnosti je KS Kokrica redno vzdrževala bankine, cestiš ča,
premostitvene objekte, zelene površine na pokopališ ču, krožiš ču pri Dežmanu, parku KS,
okolici doma KS, šoli in igrišču.

b) Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
neposrednega uporabnika

Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0520	 KS Kokrica
06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost ob činske uprave
06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje

občinske uprav
50000001	 Investicije KS

KS Kokrica je v letošnjem letu realizirala nabave in investicije v polovi čnem obsegu, saj
je bila nabava pohištva za ureditev sejne sobe in tajništva KS prestavljena na leto 2012.
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Krajevna skupnost CENTER
Tomšičeva ulica 21
4000 Kranj

Datum:	 1.2.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NA ČRTA KS CENTER
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki

Prihodke KS Center so sestavljala sredstva, prejeta od MOK za opravljanje dejavnosti, in
prejete obresti od sredstev na računu. V letu 2011 realizirani prihodki so bili nekoliko višji od
sprejetega plana in so presegali prihodke, ki so bili realizirani v letu 2010.

b) Odhodki

0521	 KS Center

04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Glede na sprejeti plan so bila sredstva realizirana skoraj v celoti. Sredstva so bila porabljena
za organizacijo tradicionalnih dogodkov, pri katerih sodeluje KS Center, in sicer za srečanje
krajanov, starejših od 80 let, ter za šahovski in balinarski turnir. V primerjavi z realizacijo v
letu 2010 je bilo v letu 2011 na tej prora čunski postavki realiziranih za približno 10% manj
odhodkov.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

V letu 2011 ni bilo notarskih stroškov, zato planirana sredstva v višini 50 evrov niso bila
porabljena. V letu 2010 na tej prora čunski postavki prav tako ni bilo realiziranih odhodkov.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Planirana sredstva so bila realizirana v višini 92%. V primerjavi z realizacijo v letu 2010 so
bili realizirani odhodki na tej proračunski postavki v letu 2011 večji za približno 65%. Večina

Krajevna skupnost Center
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sredstev je bila porabljenih za izdajo tradicionalnega koledarja z motivi starega mestnega
jedra in ene številke krajevnega glasila. Preostala porabljena sredstva so bila pretežno
namenjena za kritje stroškov vzpostavitve internetne strani in stroškov zagotavljanja tajniških
storitev, telefona, interneta in poštnine.

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila realizirana le v manjši meri, saj se v letu 2011 tajniška opravila niso
zagotavljala prek podjemne pogodbe. V primerjavi z realizacijo v letu 2010 so bili realizirani
odhodki na tej prora čunski postavki v letu 2011 nižji za približno 88%.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav
501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Planirana sredstva so bila zaradi previsoko ocenjenih stroškov porabljena le delno, v pretežni
meri za nakup strojne računalniške opreme, vodo in komunalne storitve ter ogrevanje
prostorov krajevne skupnosti. Neposredna primerjava po prora čunski postavki s preteklim
letom ni mogo ča, ker se je postavka združila s postavko (500206-teko či stroški objektov
skupne rabe), ki se je s proračunom leta 2011 ukinila, ekonomski namen porabe sredstev pa se
je prenesel v okviru navedene postavke. Iz tega naslova je vidno, da so se pove čali stroški
ogrevanja ter vode in komunalnih storitev v letu 2011 glede na leto 2010 za 39 %.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega načrta

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so bila realizirana le v manjši meri, saj se v letu 2011 tajniška opravila niso
zagotavljala prek podjemne pogodbe.

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na vseh kontih z izjemo nakupa strojne računalniške opreme so bila sredstva planirana
previsoko.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih prihodkov v smislu 44. člena ZJF (npr. sredstva od
prispevkov krajanov, sredstva od prodaje premoženja,...) ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale
neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2011

j) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011

Na dan 30.12.2011 so sredstva na podračunu znašala 10.339,51 evrov, depoziti v bankah pa
1.101,66 evrov.

Krajevna skupnost Center
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2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V letu 2011 je KS Center sodelovala pri organizaciji tradicionalnega šahovskega turnirja —
Šahovsko društvo Mayr in balinarskega turnirja — Balinarski klub Center Kranj. Samostojno
smo organizirali že tradicionalno sre čanje krajanov, starih 80 in ve č let. Sodelovali smo pri
organizaciji praznovanja kulturnega praznika in za 1. maj pripravili sre čanje krajanov ob
budnici Pihalnega orkestra Mestne ob čine Kranj.

Izdali smo koledar z motivi starega mestnega jedra, oziroma kulturno-zgodovinskimi
spomeniki Kranja in eno številko krajevnega glasila Kranj čan. Obe ediciji sta bili brezplačno
razdeljeni po gospodinjstvih v KS.

Registrirali smo lastno domeno in vzpostavili prenovljeno spletno stran, na kateri obveš čamo
javnost o aktualnih dogodkih. Na spletni strani so dostopni zapisniki sej Sveta KS in drugi
pomembnejši dokumenti. Z nakupom večfunkcijske naprave je bila posodobljena strojna
oprema v uradu KS.

V sodelovanju z županom in ob činsko upravo smo pripravili spremembe prometne ureditve v
mestnem jedru, ki so med drugim omogo čile brezplačno kratkotrajno dostavo, brezplačen
dostop serviserjev in drugih izvajalcev storitev, znižanje parkirnin v mestnem jedru in no čno
parkiranje stanovalcev na nekaterih delih stranskih ulic. Po neodgovornem zaostrovanju
prometne ureditve v prejšnjem mandatu, ki je privedla do poslovnega zloma podjetnikov v
mestnem jedru, je bila delna sprostitev prometa nujno potreben, vendar ne tudi zadosten ukrep
za oživljanje mestnega jedra. V nadaljevanju bo občina morala zagotoviti še dodatne
neposredne vzpodbude za poslovne dejavnosti v mestu.

V sodelovanju z županom in občinsko upravo smo reševali v prejšnjem mandatu slabo
pripravljen projekt obnove mestnih trgov in ulic. Doseženo je bilo podaljšanje kon čnega roka
za izvedbo del, s čimer smo preprečili prekomerno obremenitev mesta z večjim številom
sočasno odprtih gradbišč . Izdelan je bil podroben terminski plan, ki vzpostavlja pogoje za
takšen potek gradbenih del, ki bo v čim manjši meri oviral dostopnost nepremičnin.
Intenzivno smo si prizadevali tudi za vsebinske popravke projekta obnove trgov in ulic v
smeri izbire bolj odpornih oblik tlakovanja in ohranjanja možnosti neovirane rabe javnih
površin za promet, vključno z označenimi parkirnimi mesti na obstoje čih lokacijah.
Doseženih je bilo nekaj izboljšav projekta, vendar bo s prizadevanji treba nadaljevati tudi v
prihodnje.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

Krajevna skupnost Center
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3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 Investicije KS

Skladno z načrtom razvojnih programov je bil v letu 2011 realiziran nakup ve čfunkcijske
naprave.

Pred	 ik krajevne skupnosti
lek nder Pavšlar

Krajevna skupnost Center
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Krajevna skupnost MAVČIČE
Mavčiče 102
4211 Mavčiče

Datum: 10.2.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NA ČRTA KS MAVČIČE
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki

Krajevna skupnost je v ve čini realizirala svoje prihodke, katerih glavni viri v letu 2011 so
bili: prihodki od obresti, prihodki od najemnin za poslovne prostore, od najemnin za
grobove, od prodaje blaga in storitev, od obratovalnih stroškov za krajevno skupnost,
prejeta sredstva za osnovno dejavnost, za krajevni praznik, za komunalo in ceste.
Realizirani prihodki so za 1.312 € manjši od načrtovanih prihodkov v celotni višini 45.551
C.

b) Odhodki

0522	 KS Mavčiče
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Postavka je realizirana 95 % glede na planirana sredstva, pla čali so se stroški Jenkovih dni in
razstava jaslic.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Postavka je realizirana v celoti, plačala se je geodetska odmera vaške poti.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROSKI in STORITVE KS

Sredstva so bila namenjena pisarniškemu in splošnemu materialu ter storitvam, plačilu
elektrike, vode in odvoza smeti, dimnikarskim in poštnim storitvam, pogostitvam na delovnih
akcijah — čistilna, akcija vzdrževanje poljskih poti, akcija zimskega čiščenja. Sredstva so bila
namenjena tudi tiskanju krajevnih obvestil). Realizacija postavke je bila manjša za 14 % od
veljavnega proračuna.

Krajevna skupnost Mav č iče
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06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

V tekoče stroške objekta skupne rabe, v katerem domujejo vrtec, pošta in trgovina, so zajeti
stroški obratovanja, električne energije, ogrevanja, vode, odvoza odpadkov, zavarovanja,
dimnikarskih storitev. Nakupilo se je tudi nekaj osnovnih sredstev: lopata, grablje,
samokolnica. Realizacija postavke je manjša od na črtovane in sicer za 9%.

07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	 Protipožarna varnost

500224	 GASILCI

Načrtovana sredstva niso bila porabljena. Prerazporedila so se na druge postavke za bolj nujne
potrebe.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE

Sredstva v višini 17.681 € so bila porabljena za zimsko pluženje in posipanje cest, ro čno
vzdrževanje in poletno krpanje makadamskih poti. Sredstva so porabljena 97,62 %, glede na
leto 2010 pa je indeks 67,73, kar pomeni, da so bila sredstva zmanjšana za približno 9.000 C.

13029004	 Cestna razsvetljava

500211	 JAVNA RAZSVETLJAVA

Sredstva so bila v celoti porabljena za teko če vzdrževanje javne razsvetljave in so v
primerjavi z leto 2010 ostala nespremenjena.

16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	 Komunalna dejavnost
16039002	 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221	 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Za objekt mrliških vežic se je pla čala električna energija, voda, odvoz smeti in drugo tekoče
vzdrževanje. Sredstva so realizirana 94 % glede na planirana, v primerjavi z letom 2010 pa
polovico zmanjšana.

17	 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702	 Primarno zdravstvo
17029001	 Dejavnost zdravstvenih domov

500214	 KRVODAJALSKE AKCIJE

Plačala se je pogostitev krvodajalcev. Sredstva so bila porabljena 87 % glede na načrtovana
sredstva.

Krajevna skupnost Mavč iče
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c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Ni bilo večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu KS ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let.

j) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Stanje teh sredstev je 4.015,01 C.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Naloge krajevnih skupnosti so se, kolikor je bilo mogo če, izpolnile. Posebej omenjamo
vzdrževanje javne razsvetljave in javnih poti. Omogo čeno je bilo normalno obratovanje in
vzdrževanje prostorov krajevne skupnosti, mrliške vežice in pokopališča.
Ocenjujemo, da so bili v letu 2011 realizirani vsi zastavljeni cilji in so bili odvisni od
planiranih in prejetih sredstev Mestne ob čine Kranj

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 Investicije KS

Pri nakupu drugih osnovnih sredstev v višini 2.160 € je šlo za zamenjavo dotrajanega
stavbnega pohištva v mrliški vežici.

Predsednik ki	 e s upnosti

Krajevna skupnost Mavč iče



Krajevna skupnost OREHEK- DRULOVKA
Zasavska cesta 53a
4000 Kranj

Datum: 09.02.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS OREHEIC-
DRULOVICA ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki
Prihodki v proračunskem letu 2011 so bili realizirani v višini na črtovanih, indeks realizacije je
85,7. Prihodek od zemljišča za gostinski objekt ni bil dosežen, vendar je boljši kot v preteklih
letih, indeks realizacije je 65. Ostalih prihodkov pa ni bilo na črtovanih.

b) Odhodki
Tudi odhodki niso bili realizirani v na črtovanem obsegu saj je bil indeks porabe glede na
predvideno porabo v finančnem načrtu za leto 2011 86,99. Prekoračitve načrtovane oziroma
dovoljene porabe ni bilo na nobeni postavki, saj je bilo usklajevanje med njimi opravljeno že
med letom.

0523	 KS Orehek Drulovka
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403	 Druge skupne administrativne službe

04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

50020223 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Orehek Drulovka

Proslave in prireditve v KS, to je praznovanje krajevnega praznika, športne
in ostale prireditve so bile realizirane (indeks realizacije je 87,8 veljavnega
plana).

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem

50020323 GEODETSKI. SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Orehek Drulovka

Na področju geodetskih, sodnih in drugih stroškov je bila realizacija
minimalna, indeks je le 5.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603	 Dejavnost obč inske uprave

06039001	 Administracija občinske uprave

50020523 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Orehek Drulovka 

Za materialne stroške in storitve KS smo porabili manj sredstev od
predvidenih (indeks 50,2), saj ni bilo porabe na podro čju prevozov, manjša

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka
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poraba pa je bila računalniških storitev.

50022323 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Orehek Drulovka 

Tajniška opravila so bila opravljena v predvidenem obsegu in pla čana.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob č inske uprav

50020623 TEKO ČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka 

50100123 OBJEKTI SKUPNE RABE - KS Orehek Drulovka

Za objekte skupne rabe so bili stroški za ogrevanje prostorov KS malo
nižji od predvidenih, nabavljena pa je bila tudi oprema za potrebe
delovanja krajevne skupnosti-prenosni računalnik, tiskalnik in projektor.

07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039002	 Protipožarna varnost

50022423 GASILCI - KS Orehek Drulovka

Finančna pomoč gasilcem na obmo čju KS pa je bila realizirana v
predvideni višini.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

16	 DEJAVNOST

1603	 Komunalna dejavnost

16039003	 Objekti za rekreacijo

50022923 KOŠNJA TRAVE - KS Orehek Drulovka 

Realizacije ni bilo.

17	 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702	 Primarno zdravstvo

17029001	 Dejavnost zdravstvenih domov

50021423 KRVODAJALSKE AKCIJE - KS Orehek Drulovka 

Za krvodajalske akcije so bilo porabljenih samo četrtina predvidenih
sredstev zaradi manjšega števila krvodajalcev.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802	 Ohranjanje kulturne dedišč ine

18029001	 Nepremična kulturna dediš č ina

50021523 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI - KS Orehek Drulovka 

Za vzdrževanje spomenikov NOB ni bilo porabljenih sredstev, delo je bilo
opravljeno prostovoljno.
Šport in prosto časne aktivnosti

Kiajevna skupnost Orehek-Drulovka
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1805

18059001	 Programi športa

50021823 ŠPORTNA IGRIŠČA DRUŠTVA - KS Orehek Drulovka 

Na področju tekočega vzdrževanja so bila opravljena predvidena dela ob
balinarskem igrišču.

50100923 ŠPORTNA IGRIŠČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - KS Orehek Drulovka 

Na podro čju investicijskega vzdrževanja športnih igriš č so bili v športnem
parku Bober v novem naselju Drulovke položeni tlakovci okrog igriš ča.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega načrta

Razlogi za odstopanja pa so obrazloženi že pri vsaki postavki v predhodnem poglavju. Ve čjih
odstopanj od teh pa ni bilo.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Neporabljena sredstva iz preteklega leta so bila prenesena v finan čni načrt za leto 2011.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale
neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2011.

,f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2011

Stanje sredstev na podračunu lcrajevne skupnosti na dan 31.12.2011 znaša 9.366 € in se
prenesejo v finančni načrt za leto 2012.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Predvideni cilji v programu dela KS so bili v letu 2011 v veliki meri doseženi.
Realizacija posameznih v programu opredeljenih ciljev pa je bila slede ča:

• zagotovili smo opravljanje osnovnih nalog Sveta KS tako, da so se te naloge
opravljale prostovoljno brez pla čila za opravljeno delo, razen za tajniška dela;

• praznovanje lcrajevnega praznika smo organizirali v sodelovanju s športniki;

• sofinancirali smo humanitarne in socialne akcije (RK, ostareli in bolni krajani, otroci v
osnovni šoli ipd.);

• Odboru KO Rde čega križa smo pomagali pri njegovih aktivnostih;

• s finančno pomo čjo smo sodelovali pri akcijah PGD Breg ob Savi, ki deluje tudi na
obmo čju naše KS;

• organizirali smo tradicionalna rekreativna tekmovanja krajank in krajanov KS
(nogomet, veleslalom, kolesarjenje);

• v športnem parku Bober so bila postavljeni tlakovci okrog športnega igriš ča.

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka



Predsednik krajevne skupnosti
Marjan Fajfar
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Med cilji, ki niso v celoti realizirani je pomembno ustrezno informiranje ter u činkovito
vzdrževanje spletne strani KS, ureditev lastniških razmerij glede prostorov in športnih
objektov KS, dogovor o rednem in investicijskem vzdrževanju športnih igriš č .
Pri predlogih za pospešeno reševanje problematike urejanja (zelenice, drevesa in grmi čevje,

parkirni objekti in zaklonišča, košnja trave in pluženje snega) na obmo čju novega naselja v
Drulovki ter določanju pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam pa tudi nismo bili
posebno uspešni.
Poseben problem med nerealiziranimi cilji predstavlja čistilna naprava, ker zaradi dotrajanosti

povzroča vedno večji hrup in smrad ampak glede na obljube naj bi se to kmalu izboljšalo.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena

podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0523	 KS Orehek Drulovka

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001 Investicije KS

Na podro čju razvojnih programov ni bilo izvedene investicije.

Krajevna skupnost Orehek-Drulovka
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Krajevna skupnost PODBLICA
Podblica 2
4201 Zg. Besnica

Datum:	 12.02.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NA ČRTA KS PODBLICA
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki

Glavni in edini vir financiranja naše KS so bili finan čni prihodki mestne ob čine Kranj.
Sredstva so bila sestavljena za namene osnovne dejavnosti, obnovo cest in praznovanje
krajevnega praznika. Nekaj sredstev smo dobili tudi za organizacijo očiščevalne akcije.
Prejetje prihodkov je bilo skladno s planiranimi številkami.
V letošnjem letu so se prihodki pove čali za 2% v primerjavi z letom 2010.

b) Odhodki

0524	 KS Podblica
04	 SKUPNE ADAILNISTRATI VNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JA VNE STOPITVE

0403	 Druge skupile administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Na omenjeni proračunski postavki srno sredstva porabili za praznovanje Boži čka ob koncu
leta, pogostitev krajanov ob Krajevnem prazniku, sredstva porabljena za proslavo
materinskega dne. Tukaj smo sredstva realizirali 206% glede na plan in sprejeti prora čun,
medtem, ko so se odhodki v primerjavi z letom 2010 pove čali za 87%. Sredstva na omenjeni
postavki so večja z razlago, da so se materialni stroški bistveno manjši na planirane.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603	 Dejavnosi občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Sredstva na omenjeni proračunski postavki so bila porabljena za izvedbo o č iščevalne akcije,
nakup žalnih vencev, pogostitev svetnikov in predsednikov društev ob zaklju čku leta. Tukaj
smo sredstva realizirali v obsegu 56%, glede na sprejeti prora čun. Zmanjšani obseg
pripisujemo povečanju porabe na prora čunski postavki 500202.

06039002	 Razpolaganje in upra vljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

Krajevna skupnost Podblica
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501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na omenjeni proračunski postavki so bila sredstva porabljena za namene analiz vzor čenja
vode na vodovodih Nemilje in Podblica ter izdelavo HACCP map za omenjena vodovoda.
Tukaj smo sredstva realizirali v obsegu 57% glede na plan, v primerjavi z letom 2010 pa je
bila realizacija 62%. Realizacija plana je bila nižja, ker je ra čun za zadnje vzorčenje vode
prišel šele v letu 2012. Tukaj primerjave s preteklimi leti ni močna ker na omenjeni
proračunski postavki nismo realizirali sredstev.

07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	 Protipožarna varnost

	500224	 GASILCI

Na omenjeni postavki stroškov nismo imeli, kar pomeni, da bodo verjetno nekaj ve čja v letu
2012.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in teko če vzdrževanje ob činskih cest

	500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE

Sredstva smo porabili za zimsko vzdrževanje cest po krajevni skupnosti, nakup peska za
posipanje. Sredstva so bila porabljena tudi za letno obnovo cest. Tako smo del cest na novo
nasuli z gramozom, pokrpali ve čje luknje po asfaltiranih cestah in na novo tudi asfaltirali
ovinek na cesti proti Koloret. Skupna realizacija je bila ve čja za 14% na planirana sredstva,
medtem, ko je bila realizacija v primerjavi z letom 2010 višja za 37%. Ve čjo porabo
pripisujemo predvsem ve čji potrebi po obnovi krajevnih cest.

13029002	 Investicijr/ro vzdrževanje in gradnja ob činskih cest

	501003	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE

Na omenjeni postavki sredstev nismo porabili, kljub temu, da so bila planirana. Tako so
sredstva ostala na računu in bodo predvidena za porabo v letu 2012. V letu 2010 smo za
investicijsko vzdrževanje porabili 4.200 eur.

1302901)3	 Urejanje cestnega prometa

500210	 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE

Na omenjeni proračunski postavki sredstev nismo planirali in posledi čno tudi ni prišlo do
porabe sredstev.

13029004
	

Cestna razsvetljava

500211
	

JAVNA RAZSVETLJAVA

Tukaj so bila sredstva planirana za nakup žarnic, ker pa menjava le teh ni bila potrebna, so
sredstva ostala na računu.

17	 ZDRAVSTVENO I A RSTI

Krajevna skupnost Podblica
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1702	 Primarno zdravstvo
17029001	 Dejavnost zdravstvenih domov

500214	 KRVODAJALSKE AKCIJE

Na omenjeni proračunski postavki so bila sredstva porabljena za pogostitev udeležencev
vsakoletne udeležbe na krvodajalski akciji. Porabo sredstev smo presegli za 7% glede na plan,
kar je posledica večjega števila udeležencev. V primerjavi z letom 2010 smo porabo sredstev
povečali za 13%.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802	 Ohranjanje kulturne dediščine
18029(101	 Nepremična kulturna dediščina

500215	 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

Tukaj sredstev nismo porabili, ker ni bilo potreb po obnovi spominskih obeležij po KS.
Sredstva so ostala na računu in so planirana za prihodnja leta,

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega načrta

Večja odstopanja so nastala na prora čunskih postavkah 500202 in 500205. Razlog je samo v
medsebojni menjavi stroškov, medtem, ko je skupek stroškov v obsegu planiranih stroškov.

d) Prenos neporabljenih sredstev

Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) 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 finan čnem nač rtu za leto 2012.

j) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011

Na dan 31.12.2011 smo na računu imeli za 2.855,38 eur sredstev. Sredstva so ostala, ker del
investicij ni bilo potrebno realizirati.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poro čilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji v Krajevni skupnosti Podblica, so bili z vidika planiranja in poslovanja večinoma
realizirani. Do manjših odstopanj je prišlo pri investicijah, ker pa le te niso bile potrebno jih
tudi nismo izvedli. Tako samo poslovanje ocenjujemo kot uspešno in ga lahko z enakim
tempom tudi nadaljujemo.

h) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro č ilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

Krajevna skupnost Podblica
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3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob č inske uprav
50000001	 Investicije KS

Investicij v Krajevni skupnosti Podblica in letu 2011 nismo imeli, ker le te niso bile potrebne.

Predsednik krajevne apnasti
Igor Poga

Krajevna skupnost Podblica
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KRAJEVNA SKUPNOST PREDOSLJE,
Predoslje 34,

4000 Kranj,

Datum: 12.02.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA
NAČRTA KS PREDOSLJE ZA LETO 2011

I. POROČILO O REALIZACIJI FINAN ČNEGA NAČRTA

A. PRIHODKI
Prihodki Krajevne skupnosti Predoslje (v nadaljevanju: KS Predoslje) v letu 2011 (

nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli 1.

TABELA 1: Prihodki KS Predoslje v letih 2010 in 2011

VRTA -;.	 .. 	 Ş , 	 •	 ).S
IWpKDKA -

Realizacija

2010
1

Plan

2011
2

Realizacija
2011

3

Indeks

3/1
4

Indeks

3/
5

A Nedavčni prihodki 32.356 39.979 33.179 103 83

Prihodki od obresti-avista 149 129 337 226 261
Prihodki od najemnin za poslov.

Prostore 22.910 20.000 14.797 65 74
Prihodki od najemnine za grobove

Suha 0 1.500 0 O 0
Prihodki od najemnine za grobove -

Predoslje 10.589 10.350 11.024 104 107
Prihodki od reklamnih oglasov 238 5.000 5.741 2412 115

Drugi prih. Od prod. (obr. Str.-ks) 1.156 1.000 963 83 96
ostali prihodki

In
Dr.nedav.prihrzapuščinski pr.,... 3.776 2.000 317 8 16

B Prejeta sredstva MO
Kranj 20.393 20.841 20.841 102 100

1 Prejeta sredstva MO Kranj - za
tekočo porabo 0 0

Osnovna dejavnost 10.475 10.705 10.705 102 100
Osnovna dejavnost - ostalo 1.066 0 0 0 o
Prej. Sred. krajevni praznik 0 1.090 1.090 0 100

Vzdrževanje komunalnih objektov 100 102 102 102 100
Vzdrževanje javnih poti 7.600 7.767 7.767 102 100

Športna igriš ča 1.152 1.177 1.177 102 100
52.749 60.820 54.020 102 89



402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

PROSLAVE, PRIREDITVE KS

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE

CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKO ČE VZDRŽEVANJE

JAVNA RAZSVETLJAVA-TEKOČE VZDRŽEVANJE

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEZICE-MATERIALNI STROŠKI

SUHA POKOPALIŠ ČE, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STR.

ŠPORTNA IGRIŠ ČA, OTROŠKA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA
POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR.

HONOR.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

OBJEKTI SKUPNE RABE

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

ODHODKI SKUPAJ:

Realizacija Plan Realizacija

2010	 2011	 2011

1 2 3

56.645 37.210 30.597

17.130 9.311 9.311

6.746 9.055 7.792

15.843

7.927 7.167 6.934

0

4.632 6.070 2.644

544 1.948 1.434

0 1.177

3.814 2.482 2.482

0 19.800 14.849

0 19.800 14.849

0

56.64,5 57.01.0 45.446

Realizirani prihodki so nižji kot na črtovani, ter višji kot v letu 2010. Prihodke

sestavljajo:

nedavčni prihodki

- prejeta sredstva Mestne ob č ine Kranj

Nedavčni prihodki so višji v primerjavi z letom 2010.

Glavni vir prihodkov KS Predoslje v letu 2011 so bila enako kot v letu 2010, nedav čni

prihodki. Sredstva iz ob činskega prora čuna so bila namenjena investicijam v javne

poti, komunalne objekte, krajevni praznik ter teko č i porabi KS Predoslje.

B. ODHODKI

Odhodki KS Predoslje v letu 2010 (v nadaljevanju: odhodki) so prikazani v tabeli 2,

TABELA 2: Odhodki KS Predoslje v letih 2010 in 2011

Realizirani odhodki KS Predoslje v letu 2011 niso enaki na č rtovanim. So nižji od

na črtovanih. Razlika je razumljiva glede na nižje odhodke od na črtovanih.

Odhodki pa so malenkost višji kot v letu 2010, kar je posledica ve čjega

delovanja krajevne skupnosti in ve čjega obsega s tem nastalih stroškov.

Vendar je koli č nik razmerja med odhodki in prihodki ugodnejši kot v letu 2010.



ODHODI

triov

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

PROSLAVE, PRIREDITVE KS

MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE

CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA-TEKO ČE VZDRŽEVANJE

JAVNA RAZSVETLJAVA-TEKO ČE VZDRŽEVANJE

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STROŠKI

SUHA POKOPALIŠ ČE, MRLIŠKE VEŽICE-MATERIALNI STR.

POGODBENA DELA, DELA PREKO ŠS-TAJNIŠKA DELA, AVTOR. HONOR.

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

OBJEKTI SKUPNE RABE

POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

ODHODKI SKUPAJ:

Realizacija

Delež v skupnih
odhodkih
realizacije Realizacija

Delež v skupnih
odhodkih
realizacije

2010 2010 2011 2011

1 2

100%

3 4

56.645 30.597 100%

17.138 30,25% 9.311 30,43%

6.746 11,91% 7.792 25,47%

15.843 27,97% O 0,00%

7.927 13,99% 6.934 22,66%

O 0,00% O 0,00%

4.632 8,18% 2.644 8,64%

544 0,96% 1.434 4,69%

3.814 6,74% 2.482 8,11°k

0 0,00% 14.849 100,000/0

O 0,00% 14.849 100,00%

00,00%	 ,00% 

:10000gv0 ,--

TABELA 3: Deleži posameznih vrst odhodkov v skupnih odhodkih KS
Predoslje v letih 2010 in 2011

C. PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV

Stanje neporabljenih sredstev na podra čunu krajevne skupnosti je na dan 30.12.2011

znašalo 21.906,20 EUR. Sredstva se prenesejo v finan čni na črt za leto 2012. Ta

sredstva niso namenska.

D. PLA Č ILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ
PRETEKLIH LET

V finan čnem na črtu KS Predoslje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let,

ostale neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čni na črt za leto 2012.

II. POROČ ILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH
Cilji KS Predoslje za leto 2011 so opredeljeni v Na črtu dela KS Predoslje za leto 2011,

katerega sestavni del je tudi na črt nabav in na črt gradenj ter adaptacij za leto 2011.

Uresni čevanje ciljev je vezano na prora čunu Mestne občine Kranj oziroma deležu

udeležbe KS Predoslje v tem prora čunu. Sredstva MO Kranj predstavljala v letu 2011

polovi čni del vseh prihodkov KS Predoslje . Vse večji delež pa je lastnih prihodkov. Le

ti so plod dobrega gospodarjenja s prostorih kulturnega doma.

Cilje, opredeljene v na črtu dela smo si prizadevali v čini večji meri uresni č iti.



A) DOSEŽENI CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2011

• TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNE INFRASTRUKTURE
Iz prejetih sredstev Mestne občine Kranj namenjenih za vzdrževanje javnih poti,
komunalnih objektov in opravljanje osnovne dejavnosti smo skrbeli za teko če

vzdrževanje ob činskih cest na področju KS Predoslje, avtobusnih postaj in otroškega
igrišča v Predosljah in na Suhi. Uredili smo 3,5 km poljskih poti, uredili zbiralnico
odpadkov pri pokopališ ču, otroško igriš če v Predosljah smo opremili z dodatnimi igrali.

Obnovili vrata na pokopališ ču in postavili novo kolesarnico. V kulturnem domu smo
uredili prezra čevanje prostorov pod odrom dvorane.

INFORMIRANJE KRAJANOV — IZDAJANJE KRAJEVNEGA GLASILA

Poleg spletne strani KS Predoslje, ki je ažurna in redno obnovljena, krajane Predoselj
in Suhe informiramo tudi preko krajevnega glasila Belca. V letu 2011 smo izdali eno
številko krajevnega glasila. Redno informiranje pa izvajamo preko spletnega portala
Facebook in mesečnega oglaševanja v reklamnem letaku Kam katerega izdaja Zavod

za Turizem Kranj.

• PRIREDITVE ZA KRAJANE
Z namenom, da bi se krajani še posebej prijetno po čutili v naši skupnosti, v okviru
finan čnih zmožnosti KS Predoslje in ob organizacijski pomo či Kulturno umetniškega
društva Predoslje in Folklorne skupine Iskraemeco ter PGD Predoslje, smo v letu 2011
za krajane pripravili:

- obdarovanje starejših krajanov na domu,
kulturni praznik ob osmem februarju

- proslavo ob dnevu materinstva in dnevu žena,
- novoletno boži čni koncert,
- miklavževanje,
- krajevni praznik » NAAAJ DAN«
- martinovanje,
- gledališke predstave KUD Predoslje in PG Kranj ,

• NAKUP RAČUNALNIKA in PROGRAMSKE OPREME
Obnovljena in posodobljena je bila spletna stran KS Predoslje - www.predoslje.si

V kulturnem domu smo postavili brezpla čno WI-FI omrežje

• ASFALTIRANJE IN PREPLASTITEV OB ČINSKIH CEST

Iz prejetih sredstev Mestne ob čine Kranj za gradnjo in obnovo objektov v javni rabi in
objektov gospodarske infrastrukture za leto 2011 smo uredili in preplastili povezovalno
cesto v vzhodnem delu vasi in grobo preplastitev glavne ceste skozi vas Predoslje.

• UREDITEV POKOPALIŠČE V PREDOSLJAH

Novo pokopališče smo ogradili. Vgradili smo 4 kovinske vrata, uredili betonski nasip
med starim in novim pokopališ čem, in asfaltirali parkiriš ča ob pokopališču.

A



• UREDITEV KULTURNEGA DOMA:

Uredili smo prezra čevanje kletnih prostorov. V prvem nadstropju smo zamenjali parket
v sobi v izmeri 45kvadratnih metrov in uredili novo pisarno , katero bomo v letu 2012
oddali.

B) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2011, KI NISO BILI
DOSEŽENI IN SO VKLJU ČENI V NAČRT DELA KS PREDOSLEJ ZA LETO 2012

• Ureditev mostu na potoku Belci na Suhi in mestu v Predosljah.
• Asfaltiranje dela ceste skozi vas Predoslje
• Ureditev odvodnjavanja na cestiš ču skozi obe vasi

C) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2011, KI NISO BILI DOSEŽENI
• Ureditev lastništva zemljiš č po katerih poteka Glavna cesta Kokrica- Predoslje -

Britof

D) CILJI NAČRTA DELA KS PREDOSLJE ZA LETO 2011, KI NISO BILI DOSEŽENI
— URESNIČITEV LE TEH JE ODVISNA OD PRIDOBLJENIH DODATNIH SREDSTEV
IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE KRANJ IN SO VKLJU ČENI V NAČRT DELA KS
PREDOSLJE ZA LETO 2012

V KS Predoslje se po svojih najboljših mo čeh vsako leto trudimo za uresni č itev ciljev,
ki so opredeljeni v na črtih dela krajevne skupnosti za posamezno leto ter seveda za
pridobitev sredstev, ki jih potrebujemo, da postanejo cilji uresni čljivi. Vsako leto si
poskušamo pridobiti 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 teko čo

porabo, ki jih prejemamo med letom (teko če vzdrževanje javnih poti in komunalnih
objektov, opravljanje osnovne dejavnosti), porabimo za vzdrževanje osnovne
infrastrukture in izvajanje osnovne dejavnosti Krajevne skupnosti Predoslje. Glede na
že pridobljeno dokumentacijo o izgradnji prizidka k kulturnem domu v katerem bi bilo
vaško središ če upamo na soudeležbo MO Kranj pri realizaciji projekta katerega bomo v
ve čini financirali v lastni režiji. Vsekakor bomo za projekt s pomo čjo MO Kranj
poskušali pridobiti sredstva EU ali iz razpisa ministrstev.

Predsednik sveta KS Predoslje:
Danilo Šenk

c
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Krajevna skupnost PRIMSKOVO
Jezerska cesta 41
4000 Kranj

Datum:	 30.01.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS PRIMSKOVO
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki
Krajevna skupnost je realizirala lastne in transferne prihodke.
Lastni prihodki so bili realizirani iz naslova nedavčnih prihodkov, prejetih donacij, prejetih
sredstev kupnin iz naslova privatizacije stanovanj in v skupnem znesku znašajo dobrih 19
tisoč EUR. V primerjavi sprejetim planom leta 2011 so realizirani v višini 85% in so
primerljivi s preteklim letom.
Transferni prihodki iz prora čuna MO Kranj so bili realizirani v višini dobrih 22 tiso č EUR
(sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik sejnine, vzdrževanje športnih igriš č). V
primerjavi s sprejetim planom leta 2011 so realizirani v višini 99, 7%, v primerjavi s preteklim
letom so nižji nominalno za slabih 173 tiso č EUR (razlika izhaja iz investicijskega transfera v
letu 2010- sredstva za obnovo doma KS Primskovo).

b) Odhodki

0526	 KS Primskovo

04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

	

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Sredstva so se porabila za potrebe organizacije krajevnega praznika, novoletnega sre čanja,
kulturne prireditve. V primerjavi s sprejetim planom leta 2011 je realizacija višja za 170 %, v
primerjavi s preteklim letom pa je višja za 64 %.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem

	

500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Sredstva so bila porabljena le za overitev podpisa v višini 17 EUR. Realizacija iz naslova
plana ni bila dosežena ker je postopek za ureditev etažne lastnine še v teku.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija ob činske uprave

	

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Krajevna skupnost Primskovo
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Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, reprezentance, drugega materiala in
storitev, drobnega inventarja, telekomunikacijskih storitev, poštnine, plačilo podjemne
pogodbe, plačilo študenta, plačilo sejnin. Sprejeti plan je bil realiziran v višini 44 %.
Primerjalno z letom 2010 je bila realizacija nižja za 83% (v ve čji meri razlika izhaja iz
naslova stroškov pri izdaji zbornika, ki predstavljajo blizu 70 % celotne realizacije leta 2010,
ter tajniška in hišniška dela, za katere je realizacija za leto 2011 zavedena na drugem kontu.

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA

Sredstva so porabljena za plačilo tajnice.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Sredstva so bila porabljena za plačilo 'čistilnega materiala, drugega splošnega materiala in
storitev, električne energije, stroškov ogrevanje, odvoz smeti, stroškov teko čega vzdrževanja
doma KS Primskovo, zavarovalne premije za objekte, teko če vzdrževanje druge opreme,
plačilo študenta. Plan je bil realiziran v višini cca 75 % (racionalnejša poraba elektri čne
energije in za spoznanje racionalnejše ogrevanje). V preteklem letu smo na tej postavki
beležili stroške za nakup osnovnih sredstev-gospod.aparatov v kuhinji v prizidku,
rekonstrukcije in adaptacije doma, investicijsko vzdrževanje in izboljšave.
Proračunska postavka se je v letu 2011 združila s postavko 500206-teko či stroški objektov
skupne rabe (realizacija v letu 2010, ki se je s prora čunom leta 2011 ukinila). Iz tega naslova
je vidno, da so se povečali stroški odvoz smeti, stroški za električno energijo so se znižali,
stroški ogrevanja pa ostajajo v enakih okvirih.

07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	 Protipožarna varnost

500224	 GASILCI

Sredstva so bila porabljena za plačilo dežurstva gasilca na prireditvah.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
13029001	 Upravljanje  in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE

Sredstva so se porabila za pla čilo čiščenja kanalizacije odtoka. V preteklem letu na tej
postavki nismo imeli realizacije.

16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1605	 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002	 Spodbujanje stanovanjske gradnje

500220	 STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

Sredstva so se porabila za poravnavo kupnine Domplanu za Vojko Rot. Realizacija je enaka
letu 2010.

Krajevna skupnost Primskovo
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c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Večja odstopanja realizacije od sprejetega finan čnega načrta so na odhodkovni strani pri
naslednjih postavkah:
- proslave, prireditve KS
Razlog večjega odstopanja oz. ob čutno večje realizacije je v izvedenih večih kulturnih

prireditev (kulturni praznik, materinski dan, koncert ansambla Modrijani, gostovanje
Šentjakobskega gledališča, krajevni praznik)

- materialni stroški in storitve KS
Večinoma smo stroške zavestno skr čili s tem, da postavk kot so založniške in tiskarske

storitve ter računalniške storitve nismo realizirali, ker smo ocenili da ni nujno potrebno.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu KS Primskovo ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane

obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

fi Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Stanje sredstev na računu na dan 30.12.2011 je bilo 11.814,00 C.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Cilji krajevne skupnosti za leto 2011 so bili v ve čji meri doseženi.
Nedokončani so:

dokončanje ureditve etažne lastnine v Domu krajanov, ki je še v teku oz. pred
zaključkom

- izdelava in vodenje spletne strani KS bo opravljeno v prvi polovici letošnjega leta in je
že v pripravi

- ureditev obstoječih INFO tabel in namestitev dodatnih (Planina III in Dom krajanov)
ni urejeno, zato bo obravnavano na 2. redni seji Sveta KS in sprejeti sklep in
odgovorna oseba za izvedbo zavedeno v zapisniku seje KS.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

Krajevna skupnost Primskovo



4

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 Investicije KS

Iz naslova načrta razvojnih programov krajevna skupnost Primskovo v letu 2011 ni imela
realizacije, prav tako le ta ni bila planirana.

Predsednik,krajevne skupnosti
104 Vidmar

Krajevna skupnost Primskovo
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Krajevna skupnost PLANINA
Cesta 1. maja 5
4000 Kranj

Datum:	 04.02.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NA ČRTA KS PLANINA
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki
Glavni vir prihodkov je bil transfer iz ob činskega proračuna MO Kranj (sredstva za
osnovno dejavnost, za praznovanje krajevnega praznika in sejnin), drugi vir pa so
lastna sredstva (obresti GB). Realizacija je nižja za 4,1 % glede na sprejeti plan.

b) Odhodki

0527	 KS Planina
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
Sredstva so se porabila za praznovanje krajevnega praznika in so v primerjavi
s sprejetim planom višja 44%, v primerjavi s preteklim letom pa so nižja za 75%.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI
Sredstva so se porabila za plačilo notarskih storitev in niso bila

planirana, prav tako v preteklem letu nismo imeli stroškov iz tega naslova.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija ob činske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Sredstva so se porabila za nakup pisarniškega materiala, plačilo teko čih stroškov

(električna energija, komunala,voda, spletna stran, komunikacije) in za sejnine.
V primerjavi s sprejetim planom je realizacija 66,6 %, v primerjavi
s preteklim letom pa višja za 52 %.

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA
Sredstva so se porabila za podjemno pogodbo in so v primerjavi s preteklim
letom višja za 6 %. V primerjavi s sprejetim planom pa višja za 13 %,
kar je posledica ve čjega števila ur zaradi potreb krajanov po reševanju teko če

problematike.

Krajevna skupnost Planina



2

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE
Sredstva so se porabila za stroške energije, vode, komunalnih storitev,
odvoz smeti, teko če vzdrževanje, zavarovanje za opremo in prostor, podjemno
pogodbo (čiščenje prostorov, raznos časopisa). V primerjavi s sprejetim planom
je realizacija 26 %. Primerjava s preteklim letom vklju čuje tudi proračunsko
postavko 500206-Teko či stroški objektov skupne rabe, ki se je z letom 2011
ukinila in sicer so bili stroški za elektri čno energijo, vodo in komunalne storitve
primerljivi.

17	 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702	 Primarno zdravstvo
17029001	 Dejavnost zdravstvenih domov

500214	 KRVODAJALSKE AKCIJE
Sredstva so se porabila za pogostitev ob krvodajalski akciji.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finan čnega načrta
Večjih odstopanj med planirano in dejansko realizacijo ni.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finan čnem načrtu KS Planina ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane

obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

j) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2011 je 7.605,25 eur.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Nekaj osnovnih ciljev in rezultatov je doseženih, vendar predvsem v smislu dejavnosti, ki
jih vodimo že dalj časa (»Srečanje prijateljev«-krajevni praznik, izdajanje časopisa
Glasnik, organizacija okroglih miz za aktualne teme, spletna stran. V preteklem letu je
MOK uredila pločnik med Mercatorjem in novim naseljem Planina Jug, obnovili sta se
dve otroški igrišči, narejenih je nekaj dodatnih parkirnih mest.
KS sodeluje z Osnovno šolo Staneta Žagarja, z Domom upokojencev, z organizacijo RK,
ZB NOV in s Kranjskimi vrtci.

Naši cilji so:
Izgradnja centralnega otroškega igrišča, ureditev komunalne infrastrukture (Skalica, C.1.
maja, Ulica Tatjane Odrove), obnova stopnic med ul. Tatjane Odrove in Savske ceste,
prizidek pri OŠ Staneta Žagarja. Postavitev košev za pasje iztrebke, obnova klopi,

Krajevna skupnost Planina
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ukinitev obstoječih peskovnikov ob več stanovanjskih stavbah, ureditev poti ali cestne
povezave med Qlandijo in pokopališčem, parkirišča ob mestnem pokopališču, ureditev
avtobusne povezave med Planino, Savsko cesto in železniško postajo, izgradnja parkirne
hiše, obrez drevnin... Problemov je veliko, saj se soseska v obdobju 35 let ( razen nujnih
posegov) ni vzdrževala.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 Investicije KS

Planirana sredstva za investicije v letu 2011 niso bila realizirana.

Krajevna skupnost Planina
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MESTNA OBČINA

KRANJ

Krajevna skupnost STRAŽIŠČE
Škofjeloška cesta 18
4000 Kranj

Datum:	 11.2.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS STRAŽIŠČE
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki

Višina prihodka je bila za slabih 5% nižja, kot smo predvidevali v prora čuna za leto 2011.
Predvsem smo imeli manjše prihodke na račun najema in oddaje poslovnih prostorov. Glavni
razlog za to je, da smo imeli nekaj manj najemnikov kot v preteklih letih. Poleg tega smo kar
nekaj društvom in organizacijam iz Stražiš ča dali dvorano v najem kot prispevek lokalne
skupnosti njihovemu kulturnemu udejstvovanju na kulturnem podro čju. Morebiti je ravno to
razlog, da smo imeli bistveno ve čje prihodke na strani donacij in daril od pravnih oseb.
Donacije in sredstva MOK za osnovno dejavnost so bila na ravni predvidenih v prora čunu za
leto 2011.

b) Odhodki

0528	 KS Stražišče
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
Na omenjenem kontu beležimo pove čanje stroškov, in to predvsem zaradi dodatnih prireditev,
ki smo jih izvedli v letu 2011 in še bolj bogatega programa na naši osrednji prireditvi
Stražiški kulturni teden.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Materialni stroški in storitve KS so se nekoliko zvišale, vendar še zmeraj manj kot smo
planirali. Planiral se je izdatek za izdelavo in administriranje internet strani, vendar tega v letu
2011 nismo izvedli. Smo pa imeli nekoliko ve čji izdatek za izdajo našega lokalnega časopisa
Sitar.

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA
Izdatki za tajniška opravila so bila na ravni planiranih in celo nekoliko manjša kot v letu 2010.
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06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE
Odhodki na tem kontu so bili bistveno manjši kot v letu 2010. To smo dosegli tudi z menjavo
energetsko potratnih naprav. Kljub povišanju cen energentov nismo presegli porabo iz leta
2010. Prav tako so se zaradi optimizacije dela zmanjšali stroški dela.

07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	 Protipožarna varnost

500224	 GASILCI
Na kontu gasilci v letu 2011 ni bilo porabljenih sredstev.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029002	 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest

501003	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA • INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE
Na kontu ceste, mostovi, kanalizacija — investicijsko vzdrževanje so bila porabljena
minimalna sredstva.

13029004	 Cestna razsvetljava

500211	 JAVNA RAZSVETLJAVA
Na kontu javna razsvetljava v letu 2011 ni bilo porabljenih sredstev.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802	 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001	 Nepremična kulturna dediščina

500215	 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI
Na kontu parki, obeležja NOB, spomeniki v letu 2011 ni bilo porabljenih sredstev.

1803	 Programi v kulturi
18039003	 Ljubiteljska kultura

500230	 TEKOČI TRANSFERI - KULTURNA DRUŠTVA
Na kontu kulturna društva je bila v letu 2011 izvedena donacija pevskemu zboru Svoboda.

1805	 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	 Programi športa

500218	 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Na kontu športna igrišča, otroška igrišča, društva smo v letu 2011 pomagali NK Sava zgraditi
dodatne sanitarije ob igriš ču v Stražišču.

20	 SOCIALNO VARSTVO
2004	 Izvajanje programov socialnega varstva
20049006	 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500226	 TEKOČI TRANSFERI - RDE ČI KRIŽ
V letu 2011 smo porabili predvidena sredstva za Rde č i Križ.
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c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Do večjih odstopanj od sprejetega finančnega načrta v letu 20H ni bilo.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2011 se prenesejo v proračun za leto 2012.

e)Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
3 finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale
neporavnane obveznosti pa so zajete v finančnem načrtu za leto 2012.

fl Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
3 letu 2011 smo depozitom, ki jih imamo vezane na komercialni banki podaljševali vezavo,
ker ni bilo potrebe po koriščenju omenjenih sredstev.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Na splošno smo v Krajevni skupnosti Stražišče izredno zadovoljni, kar se ti če naših zadanih
ciljev. Predvsem smo smotrno in preudarno uporabili sredstva, ki smo jih dobili s strani MO
Kranj ter tudi sredstva pridobljena od najemnine prostorov in prejete donacije od pravnih
oseb. Na žalost pa je rezultate v krajevnih skupnostih težko oceniti. Kot prvo imamo
premajhna sredstva, da bi lahko izvedli kakšne večje projekte. Zato lahko dejansko le vodimo
krajevno skupnost in izvajamo ter podpiramo predvsem manjše lokalne prireditve ter
izvajamo manjše investicije v lokalno infrastrukturo.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav
50000001	 Investicije KS

V letu 2011 skoraj ni bilo odhodkov za investicije KS v načrtu razvojnih programov.
Prav zaradi tega je indeks realizacije na kontu Investicije KS tako nizek.

Predsednik krajevn
Jure Krista

L:ittztassekza.,„osit

Krajevna skupnost Stražišče



Krajevna skupnost STRUŽEVO
Struževo 999
4000 Kranj

Datum:	 13.02.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NA ČRTA KS STRUŽEVO
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NA ČRTA

a) Prihodki
V letu 2011 so bili glavni viri financiranja dejavnosti KS transferni prihodki s strani MOK
ter avista obresti od sredstev na računu.

Obenem smo od MOK prejeli dodatnih 4.000 EUR za obnovo doma krajevne skupnosti,
zaradi česar je realizacija za 53,4% višja od sprejetega oz praktično enaka od veljavnega
plana (0,1 odstotka razlike).

b) Odhodki

0529	 KS Struževo
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403	 Drage skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Realizacija je bila nižja od planirane (57%), saj smo za ta namen planirali večjo porabo kot je bila dejansko
(nismo realizirali planiranih plačil po podjemnih pogodbah).

06	 LOKALNA ,SIAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Admhzistratija ob činske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

Realizacija je bila višja od planirane za 38% na črtovanih stroškov, kar gre na ra čun stroškov iz postavke
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja in postavke Ra čunalniške storitve, ki ju nismo planirali
— posledica izdaje krajevne revije Stružev čan, s katero smo imeli ve č stroškov kot planirano.

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA

Stroškov na tej postavki, kljub planiranim (200 EUR), prav tako kot v preteklih letih tudi v letu 2011 ni bilo.
Vsa dela srno opravili svetniki KS.

Krajevna skupnost Struževo
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06039002	 Razpolaganje in upravljanje s prenzoženjent, potrebnim za delovanje ob činske uprav
501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija je dosegla 631% načrtovane, ker v planu nismo planirali postavke Investictisko vzdrževanje in
izboljšave (v višini 7.253 EUR) ter postavke Teko če vzdrževanje drugih objektov (1.047 EUR). Porabljeni stroški
so bili namenjeni obnovi doma Krajevne skupnosti, ki je bil prej namenjen za trgovinsko dejavnost, v letu 2011
pa smo se odlo čili, da ga prenovimo in ponudimo krajankam in krajanom .

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ob činskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE

Na tej postavki nismo realizirali nobenih stroškov, ker dela, vezana na obnovo kanalizacije za dolo čen del KS
niso bila realizirana.

16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	 Komunalna dejavnost
16039005	 Druge komunalne dejavnosti

500213	 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.

Na tej postavki nismo realizirali nobenih stroškov, ker dela, vezana navzdrževanje teko čih objektov in
kanalizacije niso bila realizirana.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804	 Podpora posebnim skupinam
18049001	 Programi veteranskih organizacij

500227	 TEKOČI TRANSFERI - BORCI

Stroškov na tej postavki v letu 2011 so bili nekoliko višji (150 EUR) od planiranih (80 EUR).

1805	 šport in prostočasne aktivnosti
18059001	 Programi športa

500218	 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

Stroškov na tej postavki v letu 2011 ni bilo.

20	 SOCIALNO VARSTVO
2004	 Izvajanje programov socialnega varstva
20049006	 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500226	 TEKO ČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ

Stroškov na tej postavki v letu 2011 ni bilo.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Celotni realizirani stroški so za 29% višji od planiranih, kar je posledica bistveno višjih
sredstev, namenjenih za obnovo doma Krajevne skupnosti, od planiranih (postavka 501001)

Krajevna skupnost Struževo
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d) Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale
neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

j9 Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2011

Stanje sredstev na ra čunu in v depozitih na dan 31.12.2011 znaša 3.506,006.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

V KS Struževo v letu 2011 smo delno zadovoljni z realizacijo zastavljenih ciljev.

• Uspešno smo organizirali proslavo ob krajevnem prazniku, izvedli pogostitev in
obdarovanje starejših krajanov, otroke do 7. leta starosti pa je obiskal dedek Mraz.

• Konec leta 2010 smo realizirali izgradnjo otroškega igrišča ob domu KS, vendar
ograditev igrišča v letu 2011 ni bila izvedena, kljub našim ve čkratnim prošnjam.

• V KS Struževo smo nadaljevali s prenovo doma KS; kjer bomo v prihodnje prirejali
družabne prireditve. V domu bo prostor za družabna srečanja, praznovanja rojstnih
dnevov, telovadbene aktivnosti, predavanja in druge predstavitve, po želji naših krajank in
krajanov. Prva družabna skupina je že zaživela — ob torkih zve čer je na vrsti balinčkanje.
Pred domom KS je poštni predalnik, kjer lahko krajanke in krajani oddajo svoje želje,
predloge in pripombe.

• Pripravili smo prvi dve številki internega časopisa Str'ž'evean (jmni] in december 2011).
• Postavili smo spletne strani KS Struževo (www.struzevo.si).
• Začeli smo z urejanjem savskega drevoreda (razširili pot, jo posuli s peskom, obnovili

varnostne ograje), katerega nameravamo v letu 2012 še dodatno polepšati (park s potmi,
razsvetljava, klopi in mize, urejen dovoz do poti in parkiriš ča na obeh koncih
sprehajališča).

• Namestili smo male namenske smetnjake po celem Struževem (koši za pasje iztrebke).
• Še vedno nismo začeli s postavitvijo pločnika od mostu do vrha klanca, ki vodi iz

Struževega (nad Podovnico).
• Nismo še dokončno uredili avtobusna postajališča, ki so vedno bolj potrebna, saj se je v

zadnjih letih v naši KS naselilo veliko mladih družin s šolo obveznimi otroci.
• Še vedno ne moremo pričeti z obnovo športnega igrišča, saj denacionalizacijski postopek

ni končan.
• Prav tako s strani MOKa ni bilo še nobenega vidnega napredka pri reševanju problema

križišča pri "Perivniku" in obnove mostu čez železniško progo.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

Krajevna skupnost Struževo
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3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč inske uprav
50000001	 Investicije KS

Realizacija je dosegla 1450% načrtovane, ker v planu nismo planirali postavke Investicijsko vzdrževanje in
izboljšave (v višini 7.253 EUR) ter postavke Teko če vzdrževanje drugih objektov (1.047 EUR). Porabljeni stroški
so bili namenjeni obnovi doma Krajevne skupnosti, ki je bil prej namenjen za trgovinsko dejavnost, v letu 2011
pa smo se odločili, da ga prenovimo in ponudimo krajankam in krajanom .

Predsednik krajevne skupnosti
Tatjana Erlah Mateli č

Krajevna skupnost Struževo
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Krajevna skupnost TENETIŠE
Tenetiše 80
4204 Golnik

Datum:	 10.01.2011

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS TENETIŠE
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki
KS Tenetiše je v letu 2011 realizirala tako lastne kot transferne prihodke. Glavni vir
prihodkov za opravljanje redne dejavnosti letu 2011 so bili prihodki iz naslova najemnin
poslovnih prostorov. Realizirani transferni prihodki MO Kranj pa so: osnovno dejavnost,
krajevni praznik, sejnine, komunalo, ceste, športna igrišča. Realizacija prihodkov in drugih
prejemkov je v okviru sprejetega plana. Realizacija glede na preteklo leto pa je višja za 33 %.

b) Odhodki

0530	 KS Tenetiše

01	 POLITIČNI SISTEM
0101	 Politični sistem
01019001	 Dejavnost občinskega sveta

	

500234	 TEKOČI TRANSFERI - POLITIČNE STRANKE
Planirana sredstva niso bila realizirana.

04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

	

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
Odhodki so bili glede na sprejeti plan višji za 17%. Sredstva so se porabila za organiziranje
krajevnega praznika, obdaritev otrok in materinski dan, pogostitev ob novem letu, pogostitev
starostnikov, organiziranje silvestrovanja na prostem. Če primerjamo realizacijo z letom 2010
je bila poraba teh odhodkov v letu 2011 za 11% višja.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

	

500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI
Planirana sredstva niso bila realizirana.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

	

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Realizacija leta 2011 je bila nižja od planiranih sredstev za 22 %, v primerjavi z letom 2010
pa višja za 61%. Sredstva so se porabila za pisarniški material in storitve, sofinanciranje

Krajevna skupnost Tenetiše
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biltena —prostovoljno gasilsko društvo, reprezentanco, drugi splošni material, drobni inventar,
telefon, sejnine.

500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA
Planirana sredstva niso bila realizirana.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE
Sredstva so se namenila za čistilni material, stroške ogrevanja, vodo in komunalne storitve,
smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov, teko če vzdrževanje druge opreme, plačilo
študenta, nakup sesalca, kosilnice. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija višja za
15%. V primerjavi s preteklim letom pa je 2 krat višja (primerjava s prora čunsko postavko
500206-teko či stroški objektov skupne rabe, ki se je z letom 2011 ukinila).

07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	 Protipožarna varnost

500224	 GASILCI
Planirana sredstva niso bila realizirana.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in teko če vzdrževanje občinskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE
Indeks realizacije 2011 v primerjavi z sprejetim planom 2011 je v višini 215,9, v primerjavi z
realizacijo 2010 pa je indeks v višini 83,5. Sredstva so se porabila za potrebe tekočega
vzdrževanj a.

13029002	 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob činskih cest

501003	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE
Planirana sredstva niso bila realizirana.

13029003	 Urejanje cestnega prometa

500210	 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKO ČE VZDRŽEVANJE
Planirana sredstva niso bila realizirana.

13029004	 Cestna razsvetljava

500211	 JAVNA RAZSVETLJAVA
Planirana sredstva niso bila realizirana.

16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603	 Komunalna dejavnost
16039002	 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

500221	 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE
Sredstva so se porabila za stroške vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, teko če
vzdrževanje drugih objektov. Realizacija v primerjavi s sprejetim planom je 32%, v
primerjavi s preteklim letom pa je višja za 82%.

Krajevna skupnost Tenetiše
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16039005	 Druge komunalne dejavnosti
500213	 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.

Planirana sredstva niso bila realizirana.

17	 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702	 Primarno zdravstvo
17029001	 Dejavnost zdravstvenih domov

500214	 KRVODAJALSKE AKCIJE
Planirana sredstva niso bila realizirana.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802	 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001	 Nepremična kulturna dediščina

500215	 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI
Planirana sredstva niso bila realizirana.

1804	 Podpora posebnim skupinam
18049001	 Programi veteranskih organizacij

500227	 TEKOČI TRANSFERI - BORCI
Planirana sredstva niso bila realizirana.

18049002	 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
500231	 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE

Sredstva so se namenila kot pomo č župnišču.

1805	 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	 Programi športa

500218	 ŠPORTNA IGRIŠ ČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA
Sredstva so se namenila za vzdrževanje otroškega igriš ča. V primerjavi s sprejetim piano je
realizacija 16% višja.

20	 SOCIALNO VARSTVO
2004	 Izvajanje programov socialnega varstva
20049006	 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500226	 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ
Planirana sredstva niso bila realizirana.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Najvišje odstopanje je zaznati na postavki Ceste, mostovi in kanalizacija-teko če vzdrževanje
ker je realizacija od plana še enkrat višja (tekoče vzdrževanje).

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu krajevne skupnosti Tenetiše ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale
neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

f) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Stanje sredstev na podračunu na dan 30.12.2011 je 13.221 EUR.

Krajevna skupnost Tenetiše
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2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
Cilji, ki so bili zastavljeni za leto 2011 so bili doseženi oz realizirani.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob č inske uprav

50000001	 Investicije KS

Nabavila se je kosilnica in sesalec. V primerjavi s sprejetim planom je realizacija le 6%, v
primerjavi s preteklim letom pa polovico nižja.

Predsednik krajevne skupnosti

Krajevna skupnost Tenetiše
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Krajevna skupnost TRSTENIK
Trstenik 8
4204 Golnik

Datum:	 07,01.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NA ČRTA KS TRSTENIK
ZA LETO 2011

I. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki
Krajevna skupnost Trstenik je v letu 2011 realizirala tako lastne kot transferne prihodke.
Realizacija lastnih prihodkov je bila v okviru plana, največ je realizirala iz naslova prihodkov
od najemnin za poslovne prostore. Prav tako je bila v skladu s planom realizacija tekočih
transfernih prihodkov (sredstva za osnovno dejavnost, krajevni praznik, komunalo, ceste,
športna igrišča). Iz občinskega proračuna so se krajevni skupnosti nakazali tudi investicijski
transferi in sicer obnova doma KS in obnovo vodovoda vodohram Krničar-Babni vrt
(krajevna skupnost na omenjenih investicijah sodeluje tudi z lastnimi sredstvi) ter za ceste
(obnovili del meteorne kanalizacije na Trsteniku za Mhletom), ureditev pokopališča in
parkirišča. Celotno realizirani prihodki iz naslova transfernih prihodkov so v primerjavi s
sprejetim planom višji za prejeta sredstva za investicijske transfere.

h) Odhodki
0531	 KS Trstenik
01	 POLITIČNI SISTEM
0101	 Politični sistem
01019001	 Dejavnost občinskega sveta

500234	 TEKOČI TRANSFERI - POLITI ČNE STRANKE
Sredstva so se namenila za transfer politi čni stranki in so v skladu s sprejetim prora čunom,
glede na preteklo leto so višja za 7%

04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
Sredstva so se porabila za organiziranje krajevnega praznika, prireditev, obdaritev otrok ob
novem letu, obdaritev starejših in bolnih ob čanov ter otrok v osnovni šoli in vrtcu. V
primerjavi s sprejetim planom je realizacija nižja za 38%, v primerjavi s pretekli letom pa
višja za 16%.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI

Kljub planu realizacije v letu 2011 ni bilo, prav tako ne v letu 2010.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA

Krajevna skupnost Trstenik
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0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Sredstva so se porabila za nabavo pisarniškega materiala, za časopis, reprezentanco, drugega
splošnega materiala, za plačilo stroškov telefona, poštnine. Primerjalno s sprejetim planom je
realizacija 13%, primerjalno z letom 2010 pa nižja za 25,3%.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav
501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Na tej postavki so se plačali stroški za električno energijo, vodo in komunalne storitve, odvoz
smeti, zavarovalna premije za objekt, teko če vzdrževanje objekta, teko če vzdrževanje druge
opreme, plačilo študenta ter za investicijsko vzdrževanje in izboljšave. V primerjavi s
sprejetim planom je realizacija 43 %. Primerjava s preteklim letom je možna ob vklju čitvi
realizacije na postavki 500206-teko či stroški objektov skupne rabe v letu 2010, ki se je z
letom 2011 ukinila in sicer je realizacija v letu 2011 nižja za slabih 7%.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in teko če vzdrževanje občinskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje drugih objektov in plačilo študenta. Glede na
sprejeti plan so realizirana v višini 27%, glede na preteklo leto pa je realizacija nižja za 51%.

13029002	 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
501003	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO

VZDRŽEVANJE
Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav (obnovili del
meteorne kanalizacije na Trsteniku za Mhletom). Glede na sprejeti plan so 5x višja , v letu
2010 pa na tej postavki ni bilo realizacije.

13029003	 Urejanje cestnega prometa
500210	 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

Kljub planu v letu 2011 ni bilo realizacije, prav tako ne v letu 2010.

501010	 PARKIRIŠČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Sredstva so bila porabljena za novogradnje (parkiriš če in dvorišče Doma KS) in niso bila
planirana s proračunom leta 2011, prav tako ni bilo realizacije na tej postavki v letu 2010.

13029004	 Cestna razsvetljava
500211	 JAVNA RAZSVETLJAVA

Kljub planu realizacije v letu 2011 ni bilo.

Krajevna skupnost Trstenik
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16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	 Komunalna dejavnost
16039001	 Oskrba z vodo

501006	 VODOVOD - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Sredstva so bila porabljena za potrebe investicijskega vzdrževanja in izboljšav - obnova
vodovoda Krničar-Babni vrt in niso bila planirana s proračunom leta 2011, prav tako ni bilo
realizacije na tej postavki v letu 2010.

16039002	 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
500221	 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

Sredstva so se namenila za plačilo splošnega materiala, vode in komunalnih storitev, odvoza
smeti, tekočega vzdrževanja drugih objektov, pla čilo študenta ter za investicijsko vzdrževanje
in izboljšave (obnova strehe na pokopališu, obnova ograje in vrat, urejanje pokopališča).
Realizacija je skoraj še enkrat višja od sprejetega plana, najve čje odstopanje je na kontu
investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ki se ob pripravi prora čuna ni planiral. V primerjavi s
preteklim letom na tej postavki ni bilo realizacije teko čega in investicijskega vzdrževanja in
obnov.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1804	 Podpora posebnim skupinam
18049001	 Programi veteranskih organizacij

500227	 TEKOČI TRANSFERI - BORCI
V skladu s planom je bil realiziran transfer borcem v enakem znesku kot v preteklem letu.

18049002	 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
500231	 TEKOČI TRANSFERI - ŽUPNIJE

Kljub planu realizacije v letu 2011 ni bilo.

1805	 Šport in prosto časne aktivnosti
18059001	 Programi športa

500218	 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠ ČA, DRUŠTVA
Kljub planu realizacije v letu 2011 ni bilo.

20	 SOCIALNO VARSTVO
2004	 Izvajanje programov socialnega varstva
20049006	 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

500226	 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ
Kljub planu realizacije v letu 2011 ni bilo.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
V primerjavi s sprejetim planom je bila realizacija višja za 10%. Ve čja odstopanja glede na
sprejeti plan so bila na postavkah:

04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

Krajevna skupnost Trstenik
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Realizacija glede na sprejeti plan je 62%, poraba je nižja ker ni bilo realizirano pla čilo
študenta.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Realizacija glede na sprejeti plan je 13,4%, nižja je bila nabava pisarniškega materiala od
planirane, prav tako smo znižali stroške reprezentance in drugega splošnega materiala, nismo
nabavili drobnega inventarja, nismo realizirali prevoznih-transportnih stroškov.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav
501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

Realizacija glede na sprejeti plan je 43,3%, nižja je realizacija vode in komunalnih storitev ter
odvoz smeti, nižja je realizacija stroškov vzdrževanja drugih objektov, nižja je zavarovalna
premija za objekte od planirane, nismo imeli stroškov vzdrževanja komunikacijske opreme,
nismo nabavili planiranih osnovnih sredstev.

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in tekoče vzdrževanje ob činskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE
Realizacija glede na sprejeti plan je 26,8%, nismo izvedli planiranih del vzdrževanja in
posledično nismo plačali študenta.

13029002	 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
501003 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO

Realizacija glede na sprejeti plan 5 krat višja, stroški investicijskega vzdrževanja in izboljšav
so bili nujno potrebni in jih nismo mogli predvideti s sprejetim planom.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih sredstev iz preteklega leta ni.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu KS Trstenik ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale

neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

.1) Stanje sredstev na podra čunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011
Stanje sredstev na računu na dan 30.12.2011 je bilo 180.232 C.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Krajevna skupnost Trstenik
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Prihodki: Realizacija prihodkov je v okviru planirane saj smo izvajali investicijo v dom KS,
prav tako smo obnovili del meteorne kanalizacije na Trsteniku za Mhletom, obnovili smo tudi
dvoorišče KS in parkirišče. obnova vodovoda vodohram — Babni vrt se je nadaljevala,
vendar ne končala, ker smo prepozno zvedeli za sredstva, ki so nam bila namenjena zato letos
nadaljujemo. Zaradi vodovoda se nam je prihodek pove čal. Ostali prihodki ne odstopajo
bistveno od planiranih
Predvidena poraba se po vsebini kot tudi po strukturi bistveno ne razlikuje od porabe v
preteklih letih.
Pokrili smo teko če stroške za telefon in električno energijo, reprezentančne stroške.
Kot v preteklih letih smo podpirali tudi vsa društva, Id so aktivna v naši KS: čebelarje,
prostovoljne gasilce, krvodajalske akcije,društvo za lokalno samoupravo, kulturne in športne
prireditve v času krajevnega praznika, ob zaključku leta pa še pogostitev oziroma obdaritev
starejših in bolnih ob čanov ter otrok v osnovni šoli in vrtcu.
Izvedli bomo tudi vse prireditve v okviru veselega decembra v vrtcu, šoli in KS.
Redno smo vzdrževali ceste, javno razsvetljavo, avtobusne postaje, kanalizacijo in vse
potrebno kot do sedaj.

Prenos neporabljenih finan čnih sredstev, ki niso bila uporabljena prenašamo v letošnje leto,
ker , bomo nadaljevali z obnovo - sanacijo vodovoda Babni vrt, del pa nam še ostaja za
dokončanje opreme v mrliški vežici. Nujno potrebno je narediti nekaj lu či in nadaljevati z
meteomo kanalizacijo
Nadaljevali bomo z adaptacijo doma KS sredstva, ki so ostala pa prenašamo na investicijo v
letu 2012

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
13029003	 Urejanje cestnega prometa

40600001	 Gradnja manjših parkirišč
Realizacija je bila v višini skoraj 13 tiso č EUR (novogradnja - parkirišče in dvorišče Doma
KS).

16039001	 Oskrba z vodo
40600099	 Vodni viri

Realizacija je bila v višini dobrih 94 tiso č EUR, obnova vodovoda Krni čar — Babni vrt.

16039002	 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
40600100	 Urejanje pokopališč v RS jih

Realizacija je bila v višini dobrih 14 tiso č EUR (investicijsko vzdrževanje in izboljšave-
obnova strehe na pokopališču, obnova ograje in vrat, urejanje pokopališ ča).

Krajevna skupnost Trstenik
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06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

40600148	 Domovi KS
Realizacija je bila v višini 40 tiso č EUR (investicijsko vzdrževanje in izboljšave - adaptacija
doma KS).

13029002	 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

40600149	 Obnove cest KS
Realizacija je bila v višini skoraj 25 tiso č EUR (investicijsko vzdrževanje in izboljšave).

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001	 Investicije KS
Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pokopališ ča, ter za
adaptacija doma KS.

Predsednik krajevne skupnosti
Jože Lombar

Krajevna skupnost Trstenik



1

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
Begunjska ulica 10
4000 Kranj

Datum:	 06. 02. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS VODOVODNI
STOLP ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki
Glavnino prihodkov, kar 74 odstotkov vseh prihodkov, v letu 2011 predstavljajo transferni
prihodki — to so prejeta sredstva od Mestne ob čine Kranj za opravljanje osnovne dejavnosti,
krajevni praznik in sejnine. Realizacija teh prihodkov je bila nekoliko nižja od na črtovane, v
primerjavi z letom 2010 pa za 6 odstotkov višja.
V nedavčni skupini prihodkov, kamor sodijo prihodki od obresti od sredstev na vpogled,
prihodki od najemnin in povračila obratovalnih stroškov, smo zabeležili za 14 odstotkov nižjo
realizacijo od načrtovane, v primerjavi z letom 2010 pa za 13 odstotkov nižjo. Na tolikšen
upad prihodkov je vplivalo predvsem znižanja najemnine najemniku, ki nam je v skladu z
dogovorom vrnil del prostorov za namen ureditve sejne sobe.

h) Odhodki
Realizacija skupnih odhodkov je bila nižja od predvidene za 74 odstotkov, v primerjavi z
letom 2010 pa za 18 odstotkov. Po posameznih vrstah odhodkov je bila realizacija naslednja:

0532	 KS Vodovodni stolp

04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS
Sredstva so bila porabljena v skladu z na črti za izvedbo dveh izletov in

organiziranje tradicionalnih prireditev v okviru krajevnega praznika. Porabili smo 37
odstotkov načrtovanih sredstev oziroma 34 odstotkov sredstev ve č kot lani.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

500203	 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI
Sredstva so bila porabljena za plačilo uporabnine za digitalno spletno potrdilo.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
0603900I	 Administracija ob činske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS
Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, tiskanje glasila Vodovodni

stolp, stroške fotokopiranja in pokrivanje stroškov obdarovanja starejših ob koncu leta, za
poštnino, telefon in elektronsko pošto. Porabili smo 45 odstotkov načrtovanih sredstev, saj so

ostala neporabljena na črtovana sredstva za izplačilo nagrad morebitnim zaslužnim krajanom.

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP
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500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA
V celoti so bila porabljena sredstva za pla čilo tajnice po podjemni pogodbi.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav
500235	 VAŠKA HIŠA RUPA

Neporabljena so ostala sredstva, rezervirana za morebiten poračun stroškov
elektrike in vode v vaški hiši na Rupi, ki je bila vrnjena denacionalizacijskim upravi čencem
decembra 2010.

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov vode, energije in komunalnih

storitev in sredstva za tekoče vzdrževanje, nakup opreme za novo sejno sobo in investicijsko
vzdrževanje poslovne stavbe. Porabili smo 8 odstotkov načrtovanih sredstev, ker nismo v
celoti porabili sredstev, rezerviranih za nakup ra čunalniške in druge opreme ter sredstev za
investicijske izboljšave.

17	 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702	 Primarno zdravstvo
17029001	 Dejavnost zdravstvenih domov

500214	 KRVODAJALSKE AKCIJE
Za pogostitev udeležencev dveh na črtovanih krvodajalskih akcij smo porabili

50 odstotkov načrtovanih sredstev.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802	 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001	 Nepremična kulturna dediščina

500215	 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI
Sredstva so bila porabljena za zamenjavo črk na Šorlijevem mlinu.

1804	 Podpora posebnim skupinam
18049004	 Programi drugih posebnih skupin

500232	 TEKOČI TRANSFERI - UPOKOJENCI
Neporabljena so ostala sredstva za transfer upokojencem.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Največja odstopanja realizacije od sprejetega načrta izkazujemo na postavki Objekti skupne
rabe, saj so ostala neporabljena sredstva za nakup ra čunalnika in plinske pe či, ker oprema
zaradi rednega servisiranja v celoti deluje brez težav. Le delno so bila porabljena tudi
sredstva za investicijske izboljšave poslovnega objekta.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih sredstev ni bilo.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
V finančnem načrtu krajevne skupnosti ni neporavnanih obveznosti iz pretekl h let, ostale
neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za leto 2012.

I) Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 30.12.2011

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP



3

Iz izpisa stanja sredstev na računu in depozitih v bankah na dan 31.12. 2011 je razvidno, da
je stanje sredstev na podračunu 55.500,42 EUR, vezanih depozitov pa ob koncu leta krajevna
skupnost ni imela.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V okviru krajevnega praznika smo skupaj z OŠ Simona Jenka in Obmo čnim združenjem
borcev za vrednote NOB izvedli spominsko slovesnost ob Šorlijevem mlinu in slavnostno
akademijo v prostorih OŠ Simona Jenka. Javno podjetje Komunala je za krajane in ostale
zainteresirane ponovno odprlo vrata vodovodnega stolpa. Zgledno je bilo tudi sodelovanje s
KO RK Vodovodni stolp. Konec leta smo tako obiskali in obdarovali krajane starejše od 90
let, podprli smo dve krvodajalski akciji in omogočili izvajanje rednih meritev krvnega tlaka,
sladkorja in maščob v prostorih krajevne skupnosti. Z rednim delovanjem pisarne ob četrtkih,
od 16. do 18. ure, in z letom 2011 še ob torkih, od 8. do 10. ure, smo skrbeli za informiranje
krajanov in posredovanje njihovih pobud pristojnim službam Mestne ob čine Kranj. Izdali
smo štiri številke krajevnega glasila Vodovodni stolp in nadaljevali z obnovo stavbe — v
skladu z načrti smo v letu 2011 uredili sejno sobo.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav
50000001	 Investicije KS

Realizacija načrta razvojnih programov je bila v primerjavi z na črti le 6-odstotna, v
primerjavi z letom 2010 pa 36-odstotna.. Kot re čeno, neporabljena so ostala sredstva za
nakup računalnika in plinske peči, ker oprema zaenkrat deluje normalno, in delno sredstva za
obnovo objekta krajevne skupnost. V skladu z na črti pa je bila izpeljana ureditev dodatnega
poslovnega prostora..

Predsed krajevne skupnosti
Rozman

Krajevna skupnost VODOVODNI STOLP



KRAJEVNA SKUPNOST

ZLATO POLJE
Ulica E	 Staneta 13

40U0 Kranj

MESTNA OBČINA
KRANJ

Datum: 7. 2. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS ZLATO POLJE
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA 

a) Prihodki
KS Zlato polje je leto 2011 zaključila s prihodki, ki so za skoraj 3 x presegli prihodke iz L 2010 in
hkrati načrtovane za I. 2011. Dobrih 22 % prihodkov predstavlja transfer iz proračuna Mestne občine
Kranj za redno dejavnost, ki je bil realiziran 100 % in bil za 2 % ve čji kot v 1. 2010. Ostali transferi iz
proračuna so dosegli dobrih 5,5 % celotnih prihodkov, kar je manj od na črtovanega (manj izplačane
sejnine od predvidenih) in tudi manj od 1. 2010 (enak razlog). 5,45 % prihodkov predstavljajo lastni
prihodki (od plačanih objav v krajevnem glasilu, obresti od sredstev na ra čunu, prihodki od najemnin
prostorov v lasti KS. Skoraj 67 % prihodkov v I. 2011 pa predstavlja odškodnina iz požarnega
zavarovanja (29,3 %) in pomo č za obnovo prostorov KS po požaru v maju 2011, ki jo je izplačala
MOK (37,5 %).

Struktura dohodkov in njihova višina je zaradi prihodkov in odhodkov v zvezi s požarom v I. 2011, ki
je popolnoma uničil sejno dvorano KS Zlato polje, popolnoma različna od običajne.

b) Odhodki

0533	 KS Zlato pole
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403	 Druge skupne administrativne službe

04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

50020233 PROSLAVE, PRIREDITVE KS - KS Zlato polje
KS Zlato polje je v 1.2011 izvedla kulturno prireditev ob krajevnem prazniku, pogostitev
najstarejših krajanov v soorganizaciji z lokalnim Rde čim križem, ter prireditev za
najmlajše ob koncu leta. Izdatki so dosegli 81 % načrtovanih oz. 68 % realizacije v 1.
2010.

04039003	 Razpolaganje in upravljanje z ob činskim premoženjem

50020333 GEODETSKI, SODNI IN DRUGI STROŠKI - KS Zlato polje

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603	 Dejavnost občinske uprave

06039001	 Administracija občinske uprave

50020533 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS- KS Zlato polje
Tovrstni stroški za l. 2011 predstavljajo 16 % vseh odhodkov. Največji delež (4 %)
predstavljajo stroški tiskanja, v 1. 2011 sta bili izdani dve številki glasila. Za sejnine,
izplačila za opravljena dela pri postavljanju glasila, pa tudi za reprezentanco, ter druge
stroške (telefon, internet, poštnina itd. je bilo porabljeno nekaj manj kot v preteklem letu
in skupno manj, kot je bilo načrtovano. Realizacija 2011 na tej postavki sicer znaša
okrog 6500 evrov, v l. 2010 pa 7400 C.
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50022333 TAJNIŠKA OPRAVILA - KS Zlato volje
Tajniška opravila se v KS Zlato polje opravljajo po podjemni pogodbi in so v bruto
znesku dosegla 2200 €, v I. 2010 pa za 18 % ve č . Zmanjšanje gre na račun manjšega
obsega dela v 1. 2011 (manj uradnih ur zaradi požara in posledi čne nezmožnosti uporabe

prostorov KS za 4 mesece, kolikor je trajala prenova.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50100133 OBJEKTI SKUPNE RABE- KS Zlato polic
Tekoči stroški predstavljajo stroške obratovanja (ogrevanje, ostala energija, voda,
kanalščina, odvoz odpadkov, telekomunikacijske storitve, zavarovanje prostorov,
odgovornosti, vzdrževanje prostorov in opreme, čiščenje. Ti so manjši od lanskoletnih.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Od sprejetega finan čnega načrta je zaradi prenove dvorane KS, uničene v požaru, realizacija od one v
l. 2010 skoraj 3 x večja. Od zavarovalnice in iz ob činskega proračuna nam je bila nakazana
odškodnina oz. pomoč, ki je bila porabljena za prenovo prostorov in pohištva

d) Prenos neporabljenih sredstev

Krajevna skupnost Zlato polje v I. 2010 in 2011 ni imela neporabljenih namenskih sredstev.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V fmančnem načrtu Krajevne skupnosti Zlato polje ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale
neporavnane obveznosti pa so zajete v finan čnem načrtu za 1. 2012.

.0 Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2010

Stanje sredstev na podračunu KS Zlato polje na dan 31.12.2011 znaša 9.029 €.
Vezanih depozitov ni.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Zlato polje je v letu 2010 dosegla zastavljene cilje na vseh podro čjih. Svet KS se je v letu 2011
sestal na štirih rednih sejah. Predsednik Sveta je aktivno vodil prenovo dvorane KS po požaru in se
zelo aktivno udeleževal sej Komisije za KS pri Svetu MOK in njenih odborov, in tudi sicer iskal
rešitve za naše probleme tako pri vodstvu ob čine, občinski upravi, in pri drugih dejavnikih (Komunala,
Elektro Gorenjske itd.), v sodelovanju z osnovnima šolama na našem obmo čju, pa tudi z ostalimi
izobraževalnimi ustanovami in Domom študentov in dijakov.

Razen v času prenove prostorov KS so v 1. 2011 bile vsak teden uradne ure za krajane.

Uredniški odbor je izdal dve številki glasila Zlatopoljčan, pri čemer je aktivno sodeloval z vsemi
šolami, Zavodom za zdravstveno varstvo in policijo, ter z organizacijami, ki so v glasilu objavile svoja
propagandna sporo čila.

KS vsem krajanom nad 75 let pošilja čestitke ob njihovih osebnih praznikih in novem letu, povabila
jih je na krajevno praznovanje v juniju (krajevni praznik; proslavo pripravijo v OŠ F. Prešerna) in v
sodelovanju z RK Zlato polje na že 25. srečanje najstarejših krajanov. KS je podelila tudi krajevno
priznanje občanki, ki posebej zavzeto opravlja humanitarno delo.
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KS se že več let udeležuje čistilne akcije "Kranj ni ve č usran", kjer sodelujemo z OŠ F. Prešerna in KS
Struževo.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0533 KS Zlato Polje
40600148	 Domovi KS

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

50000001	 Investicije KS

501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

V 1.2010 KS ni predvidela nobenih večjih del, vendar nas je presenetil požar in tako je bilo treba
izvesti popolno prenovo dvorane (55 m 2) od tal do stropa. S prejeto odškodnino iz požarnega
zavarovanja in denarno pomo čjo MOK za prenovo smo uni čeni prostor vključno z opremo povsem
prenovili. Strošek prenova glede gradbeno-obrtniško-instalacijskih del je znašal 22.910 evrov,
pohištva pa okoli 4.500 €.
KS je izvedla tudi načrtovan nakup novega ra čunalnika.

Predsednik krajevne skupnosti
Karel Piškur

Krajevna slo
ZLATO
L11. F. Reizma

4000 K
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Krajevna skupnost ŽABNICA
Žabnica 34
4209 Žabnica

Datum:	 15. 2. 2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINAN ČNEGA NAČRTA KS ŽABNICA
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki

Prihodki Krajevne skupnosti Žabnica (v nadaljevanju: KS Žabnica) v letu 2011 (v
nadaljevanju: prihodki) so prikazani v tabeli.

TABELA : Prihodki KS Žabnica v letih 20010 in 2011 ( v E)

O P l S
Realizacija

2010
Sprejeti

2011
Veljavni

2011
Realizacija

2011

Indeks
reahkacija

2011/
realka*

2010

Indeks
realizacija

2011/
 veljavni

2011

Delci v
realizaciji

2010

Delež v
realizaciji

2011

Prihodki od obresti na vpogled 2.829 3.000 3.000 2.611 92 87 7% 5%

Prihodki od najemnin za poslovne
prostore 1.350 1.800 1.800 1.400 104 78 4% 3%

Prihodki od najemnin za grobove 7.522 6.676 6.676 6.152 82 92 20% 13%

Prih.od prodaje knjig 0 23.500 23.500 7.470 - 32 0% 15%

Prihod.od reklamnih oglasov,
donacij, daril 0 4.000 4.000 3.550 - 89 0% 7%

Prejeta sredstva MOK 26.483 27.075 27,075 27.075 102 100 69% 56%

Prejeta sredstva MOK- osnovna dejavnost 6.793 6.942 6.942 6.942 102 100 18% 14%

Prejela sredstva MOK - osnovna dejavnost
OSTALO 2.210 2.268 2.268 2.268 103 100 6% 5%

Prejeta sredstva MOK-komunala 1.400 1.431 1.431 1.431 102 100 4% 3%

Prejeta sredstva MOK-ceste 16.000 16.352 16.352 16352 102 100 42% 34%

Prejeta sredstva MOK - športna igriš ča 80 82 82 82 103 100 0% 0%

PRIHODKI SKUPAJ: 38.183 66.051 66.051 48.258 126 73 100% 100%

Realizirani prihodki so za 27 % nižji od na črtovanih in znašajo skupaj 48.258 C, kar je za 26

% več kot v letu 2011. Prihodke sestavljajo:
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• Prihodki od obresti 2.611 C (5 % vseh prihodkov v realizaciji 2011);
• Prihodki od najemnin za grobove 6.152 6" (13 % vseh prihodkov);
• Prihodki od najemnin za poslovne prostore oz. od najema mrliških vežic na

pokopališču Žabnica 1.400 C (3 % vseh prihodkov);
• Prihodki od prodaje zbornika »Na robu pojo če ravnine« 7.470 C (16% vseh prihodkov);
• Prihodki od reklamnih oglasih in donaciji ob izdaji zbornika »Na robu pojoče ravnine

3.550 € (7% vseh prihodkov);
• Prihodki Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) 27.075 C (56% vseh prihodkov);

So enaki načrtovanim ter za 2% višji od vseh prihodkov MOK v letu 2010.
Glavni vir prihodkov KS Žabnica v letu 2011 so bili prihodki MOK in sicer za: opravljanje
osnovne dejavnosti, praznovanje krajevnega praznika, sejnine članov sveta KS košnjo trave,
vzdrževanje javnih poti in komunalnih objektov.

b) Odhodki

Odhodki KS Žabnica v letu 2011 (v nadaljevanju: odhodki) so znašali 66.721 C V
nadaljevanju navajamo obrazložitev porabe v okviru prora čunskih postavk, na nivoju 4-
mestnih kontov.

0534	 KS Žabnica

04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

500202	 PROSLAVE, PRIREDITVE KS

1.836 € oz. 3% vseh odhodkov.
Sredstva so bila porabljena za organizacijo različnih aktivnosti, prireditev ob krajevnem prazniku in
novem letu (4020).

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

500205	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS

28.151 C oz. 42% vseh odhodkov.
Sredstva so bila porabljena za:

pisarniški material, izdajo krajevnega glasila Sorško polje, izdajo zbornika »Na robu pojoče
ravnine«, reprezentanco, druge materialne stroške (4020),

- stroške telefona, PTT in druge materialne stroške (4022),
sejnine članom sveta KS Žabnica, stroške pla čilnega prometa (4029).
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500223	 TAJNIŠKA OPRAVILA

3.336 C oz. 5% vseh odhodkov.
Sredstva so bila porabljena za plačilo tajniški opravil.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav
501001	 OBJEKTI SKUPNE RABE

13.058 C oz. 20% vseh odhodkov.
Sredstva so bila porabljena za:

stroške elektrike, ogrevanja, vode, odvoza smeti (4022),
zavarovanje objektov (4025),
zakup prostorov v telovadnici (9026),
nakup opreme za prostore KS in telovadnico, GSM aparat in mirit funkcijsko napravo (4202).

07	 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703	 Civilna zaščita in protipožarna varnost
07039002	 Protipožarna varnost

500224	 GASILCI

Načrtovani odhodki v višini 500 € niso bili realizirani, sredstva so prenesena v Finan čni načrt KS
Žabnica za leto 2012 (v nadaljevanju: FN 2012).

13	 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302	 Cestni promet in infrastruktura
13029001	 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

500209	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - TEKO ČE
VZDRŽEVANJE

8.348 C oz. 12% vseh odhodkov.
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje ob činskih cest, pluženje, posipanje (4025).

13029002	 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

501003	 CESTE, MOSTOVI, KANALIZACIJA - INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE

Sredstva za investicijsko vzdrževanje niso bila porabljena, prenesena so v FN 2012.

13029003	 Urejanje cestnega prometa

500210	 AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA - TEKOČE VZDRŽEVANJE

455 C oz. 1% vseh odhodkov.
Sredstva so bila porabljena za teko če vzdrževanje avtobusnih postaj (4025).

16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603	 Komunalna dejavnost
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16039002	 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
500221	 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE

9.514 6 oz. 14% vseh odhodkov.
Sredstva so bila porabljena za:

stroške energije, ogrevanja, odvoza odpadkov in vode na pokopališ ču in mrliških vežicah v
Žabnici (4022),

- tekoče vzdrževanje mrliških vežic (4025).
Odhodki za investicije niso bili realizirani, so preneseni v FN 2012.

16039005	 Druge komunalne dejavnosti
500213	 KOMUNALNI OBJEKTI, KANALIZACIJA - TEK.VZDRŽ.

Načrtovani odhodki v višini 4.000 EUR niso bili realizirani. Sredstva so prenesena v FN 2012.

18	 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802	 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001	 Nepremična kulturna dediščina

500215	 PARKI, OBELEŽJA NOB, SPOMENIKI

396 6 oz. 1% vseh odhodkov.
Stroški postavitve oz. obnove podstavkov za zastave pri spomeniku NOB v Žabnici (4025).

1804	 Podpora posebnim skupinam
18049001	 Programi veteranskih organizacij

500227	 TEKOČI TRANSFERI - BORCI

Načrtovani odhodki v višini 250 6 niso bili realizirani, sredstva so prenesena v FN 2012.

1805	 Šport in prostočasne aktivnosti
18059001	 Programi športa

500218	 ŠPORTNA IGRIŠČA, OTROŠKA IGRIŠČA, DRUŠTVA

1.627 6 oz. 2% vseh odhodkov.
Tekoče vzdrževanje na otroškem igrišču pri ŠD Žabnica (4025) - popravilo zaščitne ograje.
Načrtovani odhodki za nakup dodatnih igral in investicijske izboljšave na športnem igriš ču niso bili
realizirani, sredstva so prenesena v FN 2012.

19	 IZOBRAŽEVANJE
1903	 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001	 Osnovno šolstvo

500228	 TEKOČI TRANSFER -JAVNI ZAVODI

Načrtovani odhodki v višini 626 6 1 niso bili realizirani, sredstva so prenesena v FN 2012.

20	 SOCIALNO VARSTVO
2004	 Izvajanje programov socialnega varstva
20049006	 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
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500226	 TEKOČI TRANSFERI - RDEČI KRIŽ

Načrtovani odhodki v višini 200 6 niso bili realizirani, sredstva so prenesena v FN 2012.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta

Prihodki so bili glede na veljavni proračun realizirani 73%. Manjši od načrtovanih so bili
prihodki od prodaje zbornika »Na robu pojo če ravnine«, reklamnih oglasov, donacije,
obresti.

Realiziranih odhodki so za 126.234 6 oz. 65% nižji od veljavnega FN 2011, kar je posledica
nerealiziranih investicij. Sredstva bodo porabljena za izvedbo prenesenih ciljev iz leta 2011 v leto
2012 (investicije v infrastrukturo na pokopališču Žabnica, otroška igrala, oprema prostorov KS,
telovadnice, ...)

d) Prenos neporabljenih sredstev

Neporabljena sredstva iz leta 2011 (prenos iz preteklih let) bodo porabljena za realizacijo ciljev KS
Žabnica v letu 2012, med katere smo med drugim vklju čili tudi cilje, ki niso bili realizirani v letu
2011. Razlika med prihodki in odhodki KS Žabnica v letu 2011 je negativna in znaša — 18.463 6, kar
pomeni, da so bili prihodki nižji od odhodkov oz. da smo pri pokritju razlike uporabili prenesena
sredstva iz preteklih let.

e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let

V finančnem načrtu KS Žabnica ni neporavnanih obveznosti iz preteklih let, ostale neporavnane
obveznosti pa so zajete v FN 2012.

j7 Stanje sredstev na podračunu in stanje vezanih depozitov na dan H.12.2011

Stanje neporabljenih sredstev na TRR KS Žabnica na dan 31. 12. 2011 je znašalo 114.715,14 6
Vezanih depozitov na dan 31. 12. 2011 KS Žabnica ni imela

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

KS Žabnica si je za leto 2011 zadala naslednje cilje:

- Tekoče vzdrževanje javnih poti in infrastrukture.

- Sodelovanje pri organizaciji krajevnega praznika.

- Urejanje in vzdrževanje pokopališča v Žabnici.

- Izgradnja nadstreška pri mrliških vežicah in ureditev kolesarnice.
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- Obdaritev otrok in najstarejših krajanov ob novem letu

- Izdaja glasila Sorško polje in drugi načini informiranja krajanov.
Obnova in preplastitev ob činskih cest na področju KS Žabnica.

- Urejanje prostorov KS Žabnica v obnovljeni OŠ Žabnica (oprema za arhiv in pisarno).
- Nakup nove računalniške opreme.

- Nakup opreme za novo telovadnico.

Izdaja zbornika o zgodovini kraja.

Dopolnitev igral na otroškem igrišču pri ŠD Žabnica.
- Ureditev balinarskega igrišča pri ŠD Žabnica.
Cilji so bili v letu 2011 delno realizirani

Nerealizirani oz. delno realizirani cilji iz leta 2011 so vklju čeni v cilje KS Žabnica za leto 2012 (FN

2012) in sicer:

Dokončanje ureditve prostorov KS Žabnica v obnovljeni OŠ Žabnica (oprema za arhiv in

pisarno).

- Nakup nove računalniške opreme.
- Nakup dodatne opreme za novo telovadnico.

- Dopolnitev igral na otroškem igrišču pri ŠD Žabnica.

- Ureditev balinarskega igrišča pri ŠD Žabnica.

- Izgradnja nadstreška pri mrliških vežicah in ureditev kolesarnice.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi, zakon o
javnih financah, zakon o javnih naro čilih, zakon :) javnih cestah....)je bistvena podlaga za delovanje
tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

0534	 KS Žabnica

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav
50000001	 Investicije KS

10.427 € oz. 16% vseh odhodkov KS Žabnica v letu 2011 (K: 4202).
Sredstva so bila porabljena za nakup:

opreme v novi telovadnici,
opreme v novih prostorih KS Žabnica v obnovljeni OS ; Žabnica,
zastav, drogov in stojal za zastave,
multifunkcijske naprave,
GSM aparata.

Načrtovane investicije so bile nižje od načrtovanih, realizacija je bila 9%. Preostanek sredstev je

prenesen v Finančni načrti KS Žabnica 2012 za realizacijo ciljev, ki so bila iz leta 2011 prenesena v

leto 2012.
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Krajevna skupnost HRASTJE
Hrastje 50
4000 Kranj

Datum:	 15.2.2012

Zadeva: OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA KS HRASTJE
ZA LETO 2011

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA

a) Prihodki
Prihodki so s strani rednih dotacij na nivoju preteklega leta. Pove čanje prihodkov je
baziralo predvsem na reklamnih oglasih, kjer je zmanjšanje prihodka zaradi izdaje samo
enostranskih oglasov v lokalnem glasilu. Manjši kot preteklo leto pa je v letu 2011 del
prihodkov iz naslova obresti.

b) Odhodki

0536	 KS Hrastje
04	 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403	 Druge skupne administrativne službe
04039002	 Izvedba protokolarnih dogodkov

50020236 PROSLAVE, PREREDITVE KS - KS Hrasti°  v vrednosti 5366
Glede na planirane aktivnosti smo izvedli v letu 2011 obdaritev otrok in starejših krajanov z
veliko udeležbo. Strošek je primerljiv lanskemu venar malo večji od predvidenega. Vsako leto
je tudi dobro obiskan Zimski dan, ko se v okviru KS pomerimo v veleslalomu in smučarskih
tekih. Krajevni praznik pa je osrednja prireditev KS Hrastje, ki terja največ organizacijsko in
posledično tudi stroškovnega angažiranja. Naj omenim tudi organizacijo družinskega pohoda
na Kališče.

06	 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603	 Dejavnost občinske uprave
06039001	 Administracija občinske uprave

50020536	 MATERIALNI STROŠKI in STORITVE KS - KS Hrastje v vrednosti 2949 €

Materialni strošeki so se znižali glede na plan 2011 Založniških in tiskarskih storitev je bilo
manj na račun zmanjšanega števila izdaje lokalnega glasila, ki je izšel enkrat manj kot
preteklo leto. Stroški telefona, poštnih storitev in strošek sejnin je ostal na zelo enakem
stroškovnem nivoju. Stroški ogrevanja so ostali na enaki ravni.

06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

Krajevna skupnost Hrastje



2

50020636	 TEKOČI STROŠKI OBJEKTOV SKUPNE RABE - KS Hrastje v vrednosti 3645 €

Stroški so se povečali zaradi plačevanja stroškov električne energije in komunalnih storitev
na nogometnem igrišču v Hrastju. Stroški so posledica povečanega obsega delovanja
aktivnosti.

16	 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603	 Komunalna dejavnost
16039003	 Objekti za rekreacijo

50022936	 KOŠNJA TRAVE - KS Hrastje
Vsa sredstva omenjene postavke so bila sredstva prerazporejena na postavko proslave in
prireditve.

c) Razlogi večjih odstopanj realizacije od sprejetega finančnega načrta
Večjih odstopanj od planiranih ni bilo.

d) Prenos neporabljenih sredstev
Prenosa neporabljenih namenskih sredstev ni.
e) Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let
Neporavnanih obveznosti iz preteklosti ni bilo.

j) Stanje sredstev na podraňuna in stanje vezanih depozitov na dan 31.12.2011
Stanje sredstev na podračtittu in vezanih depozitov na dan 31.12.2011 je bilo 6921 e

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih
V preteklem letu smo dosegli vsa načrtovane aktivnosti. Tako smo organizirali
pogostitev za otroke in starejše krajane ob novem letu, v mesecu februarju smo
uspešno organizirali Zimski dan, v mesecu maju družinski pohod na Kališče, v začetku
septembra Krajevni praznik. Poleg omenjenih ciljev pa smo izdali 3 številke lokalnega
Glasila z namenom zagotoviti čim višjo stopnjo informiranosti v KS.

b) Poleg zakonskih podlag za delovanje krajevne skupnosti (zakon o lokalni samoupravi,
zakon o javnih financah, zakon o javnih naročilih, zakon o javnih cestah....) je bistvena
podlaga za delovanje tudi Statut MO Kranj.

3. POROČILO O REALIZACIJI NA ČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Krajevna skupnost Hrastje
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0536	 KS Hrastje
06039002	 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob činske uprav

50000001 Investielie KS

Investicijskega vzdrževanja ni bilo.

Predsednik krajevne skupnosti
Do ik Ovniček

Krajevna skupnost Hrastje
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