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I. RAČUNOVODSKO POROČILO

1. RAČUNOVODSKI IZKAZI

Računovodski izkazi KRAJEVNE SKUPNOSTI POLICA za leto 2015 obsegajo
bilanco stanja na dan 31.12.2015 in izkaz prihodkov in odhodkov – drugi uporabniki
od 01.01.2015 do 31.12.2015, ki jih je KS POLICA na AJPES – Izpostava Ljubljana
poslala po elektronski pošti in podpisala z e – podpisom.

2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

2.1 OBVEZNE PRILOGE K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Obvezne priloge k računovodskim izkazom je KS POLICA poslala na AJPES –
Izpostava Ljubljana po elektronski pošti in sicer:
- priloge k bilanci stanja:
 stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev
od 01.01.2015 do 31.12.2015,
 stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naloţb in posojil od 01.01.2015 do
31.12.2015, KS nima dolgoročnih kapitalskih naloţb in posojil
- priloge k izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov:
 izkaz računa finančnih terjatev in naloţb – drugi uporabniki od 01.01.2015 do
31.12.2015,
 izkaz računa financiranja - drugi uporabniki od 01.01.2015 do 31.12.2015
izkazuje povečanje sredstev na računu za 4.719,07 EUR.
- izkaz prihodkov in odhodkov reţijskih obratov
Krajevna skupnost v svojem sestavu nima reţijskih obratov
2.2 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri
vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se
uporabljajo zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov
in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja
terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in

stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev ter pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava.
KS Polica je poslovno leto 2015 zaključila s preseţkom prihodkov nad odhodki v
višini 4.719,07 EUR.
Tako so se sredstva na računu, prenesena iz leta 2015, v leto 2016 povečala. Stanje
na transakcijskem računu 31.12.2015 znaša 18.307,17 EUR.

Na dan 31.12.2015 KS Polica v bilanci stanja izkazuje neporavnane terjatve:
-

10.852,94 EUR za neplačane račune
7.278,92 EUR terjatve do proračuna občine Grosuplje
1.186,69 EUR neplačani odhodki

KS Polica je v letu 2015 poravnala vse obveznosti, ki so zapadle v plačilo do
31.12.2015, ostale obveznosti pa bodo poplačane v naslednjem letu in sicer:
-

894,96 EUR so tekoče obveznosti, ki so bile poravnane do 31.01.2016
291,73 EUR kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
načrta

Prosta denarna sredstva je imela KS Polica na računu za tekočo porabo in sicer v
višini 18.307,17 EUR na dan 31.12.2015.
KS Polica je v letu 2015 imela investicije v javno razsvetljavo Mala stara vas v višini
12.518,30 EUR, .za športno igrišče Peč 24.930,81 EUR. In investicije v zadruţni dom
6.763,68 EUR.
V letu 2015 ni bilo nakupov nove opreme in drobnega inventarja.

Grosuplje, 29.02.2016
KRAJEVNA SKUPNOST POLICA
PREDSEDNIK
MITJA GIOAHIN

II. POSLOVNO POROČILO DRUGEGA UPORABNIKA – KRAJEVNA
SKUPNOST POLICA
SEDEŢ UPORABNIKA: POLICA 046, POLICA, 1290 GROSUPLJE
ŠIFRA UPORABNIKA: 79510
MATIČNA ŠTEVILKA: 5026903000
DAVČNA ŠTEVILKA: 73074489
TRANSAKCIJSKI RAČUN: 01232-6450795138
Krajevna skupnost Polica posluje kot samostojna pravna oseba. Ustanovljena je bila
zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov.
Delovno področje in samo ustanovitev krajevne skupnosti določa Statut Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02), ki opredeljuje krajevno skupnost kot
pravno osebo javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno. Po določilih
statuta krajevna skupnost ne more imeti zaposlenih, zato se vsa dela opravljajo
prostovoljno, oz. honorarno.
Predsednik KS Polica je Mitja Gioahin, izvoljen v letu 2014 .

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1104002 Sanacija zadruţnega doma-SOP-Z

KS Polica upravlja z Zadruţnim domom na Polici, v katerem ima tudi svoj sedeţ.
Objekt je bil zgrajen v 50. letih prejšnjega stoletja in je dotrajan. Do sedaj so se
izvajale le manjše nujne sanacije, zato je potreben večjih obnovitvenih del, da bo
omogočal nadaljnjo varno uporabo. Tako se je v letu 2015 izvedla sanacija
zadruţnega doma na Polici (sanacija strehe, manjša adaptacijska dela ipd). KS
Polica je za to namenila 6.764 €. Sanacija in obnova strehe je bila nujna za varnost
ljudi in premoţenja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
1106001 Dejavnosti sveta krajevne skupnosti-SOP

KS Polica je pri svojem poslovanju pokrivala stroške pisarniškega materiala,
računovodskih storitev, poštnine, storitev po podjemnih pogodbah, izplačila sejnin
udeleţencem sveta KS Polica, stroške davka na določene prejemke ter plačila
storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet (UJP).
1106002 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje poslovnih objektov-LS
KS Polica je pri svojem poslovanju pokrivala tudi obratovalne stroške poslovnih
prostorov (električno energijo) in izvedla različna vzdrţevala dela.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1113001 Tekoče vzdrţevanje javnih poti - letno-SOP
Na območju KS Polica je veliko javnih poti za vzdrţevanje, za katere mora skrbeti
KS. Asfaltiranje javnih poti se je v večini primerov izvedlo v 90.-ih letih, ko kvaliteta

nasutja še ni bila tako kvalitetna kot sedaj. Zaradi poplav in hudih zim je vse več
poškodb ter udornih jam na cestiščih, ki predstavljajo tudi nevarnost za udeleţence v
prometu. V letu 2015 smo izvedli več različnih vzdrţevalnih del na več manjših
odsekih cest po KS, na katerih so se naredile jame ali večje razpoke (asfaltiranje,
mulčenje, krpanje udarnih jam ipd.) ter postavili nov prometni znak za naselje na
Blečjem vrhu.
1113002 Tekoče vzdrţevanje javnih poti - zimsko-SOP-Z
KS Polica je odgovorna za pluţenje javnih poti na območju KS. Z novo kategorizacijo
cest, ki jo je sprejel občinski svet konec leta 2012, se je povečal obseg javnih poti, ki
so v upravljanju KS Polica. KS Polica je imela podpisano pogodbo o pluţenju s 5
(petimi) pogodbenimi izvajalci, ki so skrbeli za pluţenje javnih poti na območju KS
Polica (pluţenje in posipavanje).
1113025 Postavitev nove javne razsvetljave-SOP-Z
KS Polica je postavila novo JR na področju Male Stare vasi pri Polici. Skupni znesek
postavitve nove JR je znašal 12.518.00 € z DDV.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1115003 Urejanje meteorne kanalizacije v KS Polica-LS
Z navedene proračunske postavke so se financirali stroški izvedbe meteorne
kanalizacije po vaseh ter nakup cevi in kritje stroškov mehanizacije za reševanje
nujnih odsekov, ki jih bodo krajani poloţili na lastne stroške.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1116008 Upravljanje in vzdrţevanje pokopališč in mrliških veţic-LS
KS Polica upravlja s 4 pokopališči, za katere krije stroške upravljanja in vzdrţevanja
pokopališč ter mrliških veţic, ki so na navedeni proračunski postavki bili planirani za
leto 2015. Stroški, ki so bili financirani s strani KS Polica so bili: električna energija,
odvoz smeti, tekoče vzdrţevanje drugih objektov, nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča, druge najemnine, zakupnine in licenčnine (najem pokopališč in drugih
objektov). KS Polica je z Ţupnijo Polica sklenila novo pogodbo o uporabi zemljišč za
potrebe upravljanja s pokopališči na območju Krajevne skupnosti Polica za obdobje
15 (petnajstih) let. Skupni letni strošek KS Polica je 540,00 €.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1118004 Gradnja športnega igrišča na Peči SOP-Z
Za mandat 2014 – 2018 je KS Polica predvidela pričetek gradnje dveh športnih igrišč
( Peč in Dolenja vas). Prvo je predvideno na Peči, drugo pa v Dolenji vasi. Gradnja
športnega igrišča na Peči se je nadaljevala v letu 2015 in sicer smo uredili asfaltiranje
športnega igrišča (nasip, utrjevanje in asfaltiranje) v skupnem znesku 24.930,81 € . V

okviru te postavke smo izvedli tudi urbanističen poizkus ureditve športnega igrišča na
Peči .
1118005 Gradnja športnega igrišča v Dolenji vasi SOP-Z
V letu 2015 navedena proračunska postavka ni bila realizirana.

Grosuplje. 29.02.2016

KRAJEVNA SKUPNOST POLICA
PREDSEDNIK
MITJA GIOAHIN

