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2 .  P O S EB N I  D E L  

Obrazloţitev PPP, GPR in PPR  

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, ţupan, podţupan) ter financiranje 
političnih stran, zastopanih v občinskem svetu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Ustava Republike Slovenije 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o lokalnih volitvah 

- Zakon o političnih strankah  

- Zakon o volilni in referendumski kampanji 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o javnih usluţbencih 

- Zakon o delovnih razmerjih  

- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence 

- Zakon o prispevkih za socialno varnost 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  

- Zakon o dohodnini  

- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o uravnoteţenje javnih financ   

- Kolektivna pogodba za javni sektor 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti  

- Statut Občine Litija 

- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Litija  

- Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta 

in ţupana ter članov nadzornega odbora  

- Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne 
skupnosti 

- Pravilnik o izplačilu sejnin članom kolegija občinskega sveta in predsednikom svetov mestne in krajevnih 

skupnosti 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev in dosledno izvajanje  nalog na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v 

Občini Litija. Vsebina in obseg proračunskih sredstev sta odvisna od sprememb veljavne zakonodaje s tega 

področja, rasti plač, sredstev za delo občinskega sveta, odborov in komisij, financiranja političnih strank, itd.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 – Politični sistem  
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0101 - Politični sistem  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo oziroma izvajanje nalog  

občinskega sveta, ţupana, podţupanov ter delovanja političnih strank v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi ter 
veljavno zakonodajo. Gre za zagotavljanje finančnih sredstev za delo članov občinskega sveta ter delovnih teles 

(izplačilo sejnin), plač ţupana in podţupana, nadomestil za podţupana, materialne stroške občinskega sveta ter 

njegovih delovnih teles, sejnine predsednikom mestne in krajevnih skupnosti ter članom sveta predsednikov mestne 

in krajevnih skupnosti ter delovanja političnih strank. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je funkcionarjem, članom delovnih teles ter predsednikom mestne in krajevne skupnosti zagotoviti 

kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, da se zagotavlja stabilnost 

političnega sistema v občini. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje strokovne, administrativne in tehnične podpore za 

nemoteno delovanje občinskega sveta, njihovih delovnih teles. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, 

bodo večja uporaba elektronskega poslovanja, kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnem listu in aţurna objava vseh gradiv ter sprejetih 

sklepov oziroma drugih aktov na spletni strani občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 -  Dejavnost občinskega sveta 

01019003 - Dejavnost ţupana in podţupanov 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta  

Opis podprograma 

Podprogram ''Dejavnost občinskega sveta'' je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Litija 
ter Poslovnikom o delu občinskega sveta Občine Litija. Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v 

okviru pravic in dolţnosti občine. Občinski svet obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge 

akte, ki so potrebni za izvajanje nalog občine. Za laţje opravljanje nalog ima svoja delovna telesa (odbori in 

komisije), ki mu pomagajo pri njegovem delu. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava Republike Slovenije 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o lokalnih volitvah 

- Zakon o političnih strankah  

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  

- Zakon o dohodnini  

- Statut Občine Litija 

- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Litija  

- Odlok o priznanjih Občine Litija   

- Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta 

in ţupana ter članov nadzornega odbora  

- Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne 

skupnosti 

- Pravilnik o izplačilu sejnin članom kolegija občinskega sveta in predsednikom svetov mestne in krajevnih 

skupnosti 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje materialnih, finančnih in kadrovskih virov za delovanje in učinkovito delovanje občinskega sveta in 

njegovih delovnih teles ter političnih strank. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles. Merilo, ko bo pokazalo doseganje zastavljenih 

ciljev so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v uradnem 

listu in spletni strani občine. 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Opis podprograma 

Občinska volilna komisija je organ, ki je pristojen za izvedbo volitev na lokalni ravni. Gre za izvrševanje volilne 

pravice v okviru sistema lokalne samouprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalnih volitvah 

- Zakon o volitvah v drţavni zbor 

- Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi 

- Zakon o političnih strankah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Občinska volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica in 

zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Merilo, ki pokaţe doseganje zastavljenih ciljev, so uspešno izvedene volitve na način, kot ga določajo zakoni. 

01019003 - Dejavnost ţupana in podţupanov  

Opis podprograma 

Podprogram ''Dejavnost ţupana in podţupana'' je opredeljen z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine 
Litija. Ţupan kot izvršilni organ med drugim skrbi za objavo sprejetih predpisov, skrbi za izvajanje splošnih aktov 

občine in drugih odločitev občinskega sveta, usmerja in nadzoruje delo občinske uprave. Podprogram zajema 

sredstva za plače, plačilo prispevkov in davkov in druga nadomestila ţupana, podţupanov, ki svojo dejavnost 

opravljajo bodisi poklicno ali pa nepoklicno. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, vezane na 
dejavnost ţupana in podţupana. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Ustava Republike Slovenije 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o lokalnih volitvah  

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o javnih usluţbencih 

- Zakon o delovnih razmerjih  

- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence 

- Zakon o prispevkih za socialno varnost 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  

- Zakon o dohodnini  

- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o uravnoteţenje javnih financ   

- Kolektivna pogodba za javni sektor 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti  

- Statut Občine Litija 

- Sklep o imenovanju podţupana  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj na področju plač in nadomestil je izplačevanje plač in nadomestil v skladu z veljavno zakonodajo ter 

morebitno zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom, kot sestavnim delom proračuna za tekoče 

koledarsko leto. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti finančna sredstva za izplačilo plač, nadomestil, prispevkov in davkov v skladu z veljavno 

zakonodajo. Zagotoviti učinkovito delovanje ţupana in podţupana, ki se kaţe v izvedbo posameznih protokolarnih 

dogodkov, vodenju občine kot celote, usmerjanju delovanja občinske uprave.  

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo financ. V občini je na tem področju 

zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Področje se nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize pri načrtovanju javno finančnih tokov 

javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Učinkovitost nadzora, posredovanje podlag in usmeritev za čim boljše izvrševanje proračuna, zagotavljanje 

likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter vzpostavitev učinkovitejših 

notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0203 - Fiskalni nadzor 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis glavnega programa 

Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje 

terjatev in kapitalskih deleţev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. V okviru programa izvaja občina 

naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoţenjem, z denarnimi sredstvi ter  opravlja regulativno vlogo na 
področju finančnega sistema občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov razpoloţljivim prihodkom in s tem postopno 

uresničevanje dolgoročnega razvojnega programa občine, ki bo na srednji rok dosegel razvojno ravnovesje ter 
zniţevanje stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

0209001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike  

Opis podprograma 

V podprogram so vključeni stroški prodaje terjatev in kapitalskih deleţev, stroški plačilnega prometa- provizija 

Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev 

(nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks…), vračila finančne izravnave, 

komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ipd, v primeru, da gre za izplačila iz 
proračuna ter za plačilo drugih stroškov izvrševanja proračuna, nadzora proračuna in izvajanje notranjega nadzora. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih financah (ZJF) 
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- Zakon o javnih naročilih (ZJN-3) 
- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) 

- Zakon o računovodstvu (ZR) 

- Zakon o revidiranju (ZRev-1) 

- Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP), 
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),  

- Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), 

- Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev v okviru začrtanih nalog. Temeljne naloge so usmerjanje in 

nadzor delovanja notranjega nadzora proračunskih uporabnikov, analiza njihovega  

delovanja in izvajanje aktivnosti za izboljšanje, koordinacija planiranja in usmerjanje notranjega nadzora porabe 

sredstev, izvajanje neodvisnega finančnega nadzora in sistemskih revizij in programov 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja in gospodarno upravljanje s 

finančnim premoţenjem. 

0203 - Fiskalni nadzor  

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje sredstev za delovanje nadzornega odbora, ki je najvišji nadzorni organ javne porabe v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s predpisi 

in gospodarnost namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav 

sumov  kaznivih dejanj pristojnim organom. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ugotovitev smotrnosti in namenskosti porabe proračunskih sredstev ter nadzorovanje finančnega poslovanja 

uporabnikov proračunskih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora  

Opis podprograma 

Nadzorni odbor Občine Litija je sprejel letni program nadzora. V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva 

za nadomestilo nepoklicnega opravljanja funkcije, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne 
naloge nadzora ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Litija, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah 

funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in ţupana ter članov nadzornega odbora, 
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Učinkovitost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu poda 

priporočila in predloge, notranja revizija pa mnenja v skladu z Zakonom o revidiranju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pregled nekaterih porabnikov proračunskega denarja, po ţe vnaprej pripravljenem letnem planu.  

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
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Področje skupne administrativne sluţbe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki jih posamezni oddelki 
opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov; in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, 

informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih 

dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoţenjem. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvoja ni. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Planiranje, uvajanje in zagotavljanje delovanja sistema elektronskega poslovanja občine, ki temelji na enotni 

podatkovno komunikacijski strukturi, na enotnih informacijskih podsistemih za skupne funkcije javne uprave, 
povezanih z drugimi informacijskimi sistemi znotraj uprave, odprtih do podjetij, drţavljanov in institucij doma in v 

tujini. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0402 Informatizacija uprave 

0402 - Informatizacija uprave  

Opis glavnega programa 

Glavni program informatizacija uprave vključuje sredstva za zagotavljanje delovanja centralne in lokalne 
informacijsko komunikacijske tehnologije, njeno posodabljanje, razvoj in vzdrţevanje ter podporo za elektronske 

storitve. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Informatizacija občinske uprave je pomemben element, ki zagotavlja sodobne načine uporabe informacijske 
tehnologije v občinski upravi in hkrati omogoča nove rešitve za bolj učinkovito občinsko upravo. Uvedba sodobnih 

informacijsko komunikacijskih poti bo zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti občanov pri urejanju zadev, 

zmanjšala se bo tudi potreba po papirnem komuniciranju. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilji so zniţanje stroškov ter povečati prihranke tako na strani občinske uprave kot na strani občanov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

04029001 - Informacijska infrastruktura  

Opis podprograma 

Podprogram informacijska infrastruktura vključuje zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko 

komunikacijske tehnologije, njeno posodabljanje, vzdrţevanje in razvoj 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje ustrezne programske opreme za delovanje občinske uprave. Gre za kontinuiteto projekta s stalnimi 

nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazloţitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe  

Opis glavnega programa 

V glavnem programu so vključena sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za kritje stroškov 

razpolaganja in upravljanja z občinskim premoţenjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Občina Litija sistematično zagotavlja materialne pogoje za izvedbo protokolarnih dogodkov. Poročni protokoli se ţe 
vrsto desetletij izvajajo na gradu Bogenšperk in v naslednjem obdobju ni predvidenih sprememb. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilji je organizacija in izvedba protokolarnih dogodkov. Kazalci, s katerimi se bo merilo 

doseganje zastavljenih ciljev so uspešno izvedeni protokolarni dogodki. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem  

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov  

Opis podprograma 

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov.  Poročni protokoli potekajo v 

skladu z določili Zakona o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage: 

- Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih (ZZZDR) 

- Pravilnik o sklepanju zakonske zveze 

Občina Litija skupaj z Občino Šmartno pri Litiji ob sklenitvi zakonske zveze na gradu Bogenšperk, podeli 
mladoporočencema Valvasorjev srebrnik. Ob jubilejnih porokah so tudi izdatki za ogrevanje, če je to v zimskem 

času, poročni protokol, glasbena spremljava… 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zvišanje  nivoja protokolarnih storitev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi, uspešno izvedeni poročni protokoli.  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem  

Opis podprograma 

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem se nanaša na financiranje raznih stroškov izvršb in drugih 

sodnih postopkov, pravnega zastopanja občine, upravljanja in tekočega vzdrţevanja poslovnih prostorov občine, 

investicijskega vzdrţevanja poslovnih prostorov v lasti občine in investicij v poslovne prostore v lasti občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 

javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vzpostavitvi 

etaţne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, 
Zakon o odvetništvu, Zakon o notariatu, Notarska tarifa, Odvetniška tarifa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Smotrno razpolaganje in upravljanje občinskega premoţenja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Doseganje zastavljenih ciljev se meri predvsem glede na obseg porabe sredstev za investicijsko vzdrţevanje, 

rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrţevanja skladno z načrtom nabav in gradenj. Večja zasedenost 

poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih prostorov vpliva na uspešno zmanjševanje 

obratovalnih stroškov in povečanje prihodkov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje 
dolgoročnih ciljev. Letni izvedbeni cilji so naslednji: gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so 

v lasti Občine Litija, zadovoljevanje širših druţbenih potreb, uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen.  

Glede stroškov odvetniških storitev, sodnih stroškov ter stroškov notarskih storitev je letni izvedbeni cilj porabiti 

čim manj sredstev iz tega naslova. Namen je, da občina čim več pravnih zadev uredi sama, to je v okviru dela 
občinskih strokovnih sluţb, in da odvetniški pisarni preda v delo le tiste zadeve, za reševanje katerih sama ni 

usposobljena ali je za njihovo vodenje zastopanje po odvetniku oz. osebi, ki ima opravljen pravniški drţavni izpit, 
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obligatorno. Zaradi narave posameznih zadev in postopkov pred sodišči je teţko predvideti višino predmetnih 
stroškov. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje oţjih delov občin ali zvez občin, zdruţenj občin in drugih oblik povezovanja 

občin. 

Področje zajema naslednje programe: 

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 

- 0603 Dejavnost občinske uprave 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Delovanje lokalne samouprave je opredeljeno v Dolgoročnem razvojnem programu Občine  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje finančnih sredstev v okviru sprejetega proračuna za načrtovane naloge in obveznosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.  

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni  

Opis glavnega programa 

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, vključuje 
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje oţjih delov občin in zvez občin in različnih oblik 

povezovanja občin (zdruţenja itd). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na uvedbo pokrajin in 
regionalizacije ter medobčinskega povezovanja. 

Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen ţe v fazi priprave proračuna, 

kjer je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvojnem načrtovanju na 

področju infrastrukture, druţbenih dejavnosti in urejanja prostora na oţjem delu občine, kot je opredeljeno in izhaja 
iz obeh odlokov – o nalogah mestne in krajevnih skupnosti občine Litija ter o posebnem statusu mestne skupnosti 

Litija. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pri medobčinskem povezovanju oblikovati razvojne projekte v okviru razvojnega programa območnega razvojnega 
partnerstva središča Slovenije. 

Letni cilji so bili uspešno realizirani. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovno pomoč lokalnim 

organom in sluţbam (npr. delovanje oţjih delov občin, zvez občin, delovanje nevladnih institucij lokalne 
samouprave, Skupnosti občin Slovenije, Zdruţenja občin Slovenije, regionalne razvojne agencije itd).  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  
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- Uredba o dodeljevanju regionalnih drţavnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje  

- Uredba o regionalnih razvojnih programih  

- Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj  

- Drţavni razvojni program 2014-2020 

- Strategija regionalnega razvoja Slovenije 

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020 

- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020  

- Statut občine Litija 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je doseči sodelovanje občin na področjih, ki so skupna za več občin kot tudi v interesu posamezne 

občine. 

Pri sodelovanju občin je bil doseţen napredek, kar je še posebej razvidno na območju razvojnega partnerstva 
središča Slovenije, kjer se je oblikovala enotna prepoznavnost, to je blagovna znamka Srce Slovenije.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je izvajanje nalog spodbujanja skladnega razvoja na območju regije. 

Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v preteţni meri doseţeni v okviru danih razpoloţljivih sredstev. 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin  

Opis glavnega programa 

Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje 
oţjih delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine in se nanašajo na zagotavljanje večjega 

vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine.  

Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen ţe v fazi priprave proračuna, 

kjer je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na oţjem delu občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so skladni tudi s cilji podprograma Delovanje oţjih delov občin. 

Letni cilji so bili uspešno realizirani. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin  

Opis podprograma 

Podprogram 06029001 Delovanje oţjih delov občin, vključuje stroške organov oţjih delov občine.  

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o lokalni samoupravi, 

-  Statut občine Litija, 

-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 

-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti (v nadaljevanju krajevnih skupnosti) z namenom 

uresničevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti 

v občini Litija. 
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Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je bil pomagati krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in realizaciji zastavljenih nalog.  

Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v preteţni meri doseţeni v okviru danih razpoloţljivih sredstev. V 

letih 2008 in 2009 so krajevne skupnosti ţe predstavile svoje delovanje na sejah občinskega sveta.  

0603 - Dejavnost občinske uprave  

Opis glavnega programa 

Glavni program "Dejavnost občinske uprave" vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, (plače, materialni 
stroški, stroški revizije proračuna) skupnega organa občin ustanoviteljic za področje redarstva in inšpekcije ter 

investicijska vlaganja v upravno stavbo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj dejavnosti je namenska poraba proračunskih sredstev, tako, da je izvajanje upravnih storitev 
zakonito, pravočasno in gospodarno 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- realizacija plač, 

- izvedba planiranih investicij in investicijskega vzdrţevanja, 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje letne revizije poslovanja občinskega proračuna in triletne revizije poslovanja 

proračunskih uporabnikov. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 06039001 Administracija občinske uprave, 

- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.  

06039001 - Administracija občinske uprave  

Opis podprograma 

Podprogram ''Administracija občinske uprave'' vključuje plače, prispevke in davke zaposlenih v občinski upravi in 

medobčinskem inšpektoratu ter sredstva za materialne stroške občinske uprave in medobčinskega inšpektorata.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

- Zakon o javnih usluţbencih 

- Zakon o delovnih razmerjih  

- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne usluţbence 

- Zakon o prispevkih za socialno varnost 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  

- Zakon o dohodnini  

- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 

- Zakon o javnih financah  

- Zakon o uravnoteţenje javnih financ   

- Zakon  o delavcih v drţavnih organih  

- Zakon o izvrševanju proračuna RS  

- Kolektivna pogodba za javni sektor 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti  

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

- Zakon  o javnih naročilih  

- Zakon o upravnem postopku 
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- Zakon o varnosti in zdravju pri delu  

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov  

- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 

organih 

- Uredba o upravnem poslovanju 

- Uredba o napredovanju uradnikov v nazive 

- Uredba o napredovanju javnih usluţbencev v plačne razrede  

- Statut Občine Litija 

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Litija  

- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave ''medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri 

Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji'' 

- Inertni akti občine 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Kakovostno izvajanje upravnih nalog v okviru pravi porabe proračunskih sredstev. Izboljšanje pogojev dela za 

zaposlene, izboljšanje dostopa do upravnih nalog strankam, zagotavljanje sredstev in opreme na nemoteno izvajanje 

nalog občinske uprave in medobčinskega inšpektorata.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Namenska poraba zagotovljenih sredstev v proračunu občine za namen tega podprograma. Uspešno in učinkovito 

izvajanje zastavljenih ciljev in nalog. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprave  

Opis podprograma 

Podprogram razpolaganje in upravljanje s premoţenjem potrebnim za delovanje občinske uprave vključuje tekoče 
vzdrţevanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrţevanje upravnih 

prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o javnih naročilih, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Kolektivna pogodba za javni sektor, 

- Zakon o javnih financah. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje pogojev dela za zaposlene ter izboljšanje ekonomičnosti poslovanja 

občinske uprave. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Namenska poraba proračunskih sredstev za namene tega podprograma je opredeljena v posameznih proračunskih 

postavkah v okviru podprograma. 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 

nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma 
ublaţiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, ţivali, materialne in druge dobrine ter okolje pred 

uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in 

opremljenosti z izboljševanjem sodelovanja med sluţbami ter z izboljševanjem organiziranosti)  
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- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma 
zmanjševanje števila ţrtev in drugih posledic teh nesreč 

- hitra obnova pogojev za "normalno" ţivljenje ljudi 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 

varstva pred poţarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoloţljive človeške in 

materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublaţiti njihove posledice.  
Sestavni del tega cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalizacije in učinkovitosti ukrepanja ob 

posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči je obvarovati ljudi, ţivali, materialne in druge dobrine, 

kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in 

opremljenosti z izboljševanjem sodelovanja med sluţbami ter z izboljševanjem organiziranosti)  

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma 

zmanjševanje števila ţrtev in drugim posledic teh nesreč 

- hitra obnova pogojev za "normalno" ţivljenje ljudi 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- ohraniti ali izboljšati poţarno pokritje območja občine 

- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolţnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč se izvajata znotraj Oddelka za splošne zadeve 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Opis podprograma 

Podprogram pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč vključuje organiziranje, opremljanje in 
usposabljanje organov, enot in sluţb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in 

opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje 

osebne in vzajemne zaščite, vzdrţevanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč 

in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- Zakon o varstvu pred poţarom, 

- Zakon o gasilstvu, 
- Zakon o varstvu pred utopitvami, 

- Zakon o Rdečem kriţu, 

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, 

- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, 

- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah, 

- Navodilo o pripravi ocen ogroţenosti. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja kvalitetno in  
uspešno izvajanje nalog ter strokovno delo in pripravljenost na posredovanje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvidni iz proračunskih postavk v okviru podprograma. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

Opis podprograma 

Podprogram delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč vključuje stroške operativnega delovanja organov, 
enot in sluţb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih 

društev in občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrţevanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme 

(financirane tudi s poţarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

- Zakonu o varstvu pred poţarom, 

- Zakonu o gasilstvu, 

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

- Uredba o poţarni taksi. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- uspešno in učinkovito delovanje reševalnih sluţb in sestav 

- enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti 

- enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske 

tehnike, 
- izobraţevanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj 

prostovoljnega gasilstva v občini. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Razvidni iz proračunskih postavk v okviru podprograma 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema predvsem naloge na področju prometne varnosti, to je preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Področje varnosti je zakonsko urejeno s predpisi, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraţevanja ter varnosti v 

cestnem prometu. Podlaga za delovanje SPVCP-ja je Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Nacionalni 

program varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o voznik, Odlok o občinskih cestah v občini Litija,….  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Povečati varnost na cestah in zmanjšati število nesreč, predvsem med mlajšimi udeleţenci v prometu. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802-Policijska in kriminalistična dejavnost ter prometna varnost 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost  

Opis glavnega programa 

Vključuje naloge s področja prometne varnosti v občini. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Z izvedbo akcij in vzgoje mladih povečati varnost in zmanjšati število nesreč.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvesti dogovorjene akcije in povečati varnost in zmanjšati število nesreč. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001- Prometna varnost 

08029001 - Prometna varnost  

Opis podprograma 
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Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je zagotavljanje prometne varnosti predvsem na prvi 
šolski dan in posvečanje drugim aktivnostim tekom šolskega leta. Vključuje stroške izvedbe akcij v okviru 

delovanja SPVCP in materiala za delovanje sveta ter materiala za vzgojo otrok. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V program ukrepov za varnost cestnega prometa je smiselno vgraditi uspešne in uveljavljene programe in akcije, ki 

jih je ţe doslej izvajal SPVCP in so temeljile na : sodelovanju s starši, prometni vzgoji otrok, varna voţnja 

motoristov,…  Akcije bo potrebno v bodoče še nagraditi in uvesti nove.  
Varnejše ravnanje udeleţencev v cestnem prometu ter zmanjšanje števila prometnih nesreč. Merilo je  

cestnoprometna statistika. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj SPVCP-ja, je bilo izboljšanje prometno-varnostnih razmer in še posebej dvig prometne kulture in etike 
med udeleţenci prometa.  

Prvi šolski dan smo organizirali dodatni nadzor na nevarnih odsekov, kjer šolarji prečkajo cesto. Vsako leto 

šoloobveznim otrokom zagotovimo odsevne rutke, kresničke in odsevne trakove. 

Izvedba lastnih akcij ter sodelovanje pri izvedbi akcij policije ali SPVCP RS. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje "Trg dela in delovni pogoji" zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer 

spodbujanja, odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Področje zajema politiko 
zaposlovanja doma in v tujini, zavarovanje za primer brezposelnosti, študentsko politiko, delovne migracije, 
izobraževanje odraslih ter preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. V sklopu tega se rešujejo pereči 
problemi na področju zaposlovanja, ključni instrument za zniževanje brezposelnosti pa so programi aktivne 
politike zaposlovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti  

- Zakon o urejanju trga dela 

- Zakon za uravnoteţenje javnih financ 
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

-  sledenje k polni zaposlenosti 

-  izboljšanje kvalitete delovnih mest 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja  

Opis glavnega programa 

Glavni program "Aktivna politika zaposlovanja" vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s 
ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se 

financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraţevalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih 

in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij 

in preprečevanja prehoda preseţnih delavcev v odprto brezposelnost. 
Področje zajema programe aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb in njihovi 

socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih 

delovnih mest ter pritegnitev lokalnih skupnosti k reševanju brezposelnosti na njihovem območju. 

 
Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju aktivne politike zaposlovanja so: 

- vzpodbujanje razvoja novih delovnih mest in ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb in 

teţje zaposljivih oseb, ki jim z rednim posredovanjem dela ni mogoče zagotoviti zaposlitve,  

- zmanjšanje stopnje brezposelnosti v občini, 
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- pomoč nevladnim organizacijam in društvom pri izvajanju njihovih programov, ki delujejo v javnem interesu 
in izvajajo programe za izboljšanje kvalitete ţivljenja občanov Litije. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obrazloţeni z obrazloţitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti  

10039001 - Povečanje zaposljivosti  

Opis podprograma 

Podprogram "Povečanje zaposljivosti" vključuje zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna 
dela). Podprogram zajema lokalne ali drţavne zaposlitvene programe, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih 

delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. Organizirajo se zaradi izvajanja 

socialno varstvenih, izobraţevalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, za 

katere obstaja javni interes. Gre za programe javnih del, ki jih sofinancira Zavod RS za zaposlovanje in za programe 
Evropskega socialnega sklada za povečanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
-  Pravilnik o financiranju javnih del 

-  Program javnih del, ki ga sprejme vlada RS za tekoče leto  

-  Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-  zniţanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb 

-  vključevanje brezposelnih v javna dela 

-  prehajanje delavcev iz programa javnih del v redno zaposlitev 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Obrazloţeni z obrazloţitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in ţivilstva, razvoj 

podeţelja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdarska infrastruktura) in ribištva. 

Področje zajema naslednje glavne programe, in sicer: 

- 1102 Program reforme kmetijstva in ţivilstva 

- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu  

- 1104 Gozdarstvo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program razvoja podeţelja 2014-2020. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji programa so: kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, razvoj raznolikih  

dejavnosti, kot temelj dolgoročnega dviga kakovosti ţivljenja na podeţelju, povečati konkurenčnost slovenskega 

podeţelja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in ţivilstva 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu  

1102 - Program reforme kmetijstva in ţivilstva  

Opis glavnega programa 
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Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in ţivilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje 
podeţelskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je povečanje konkurenčnosti kmetijstva, ki je tesno povezano z naloţbami v osnovna sredstva na 

kmetijskih gospodarstvih. Prilagoditev na nove podnebne razmere bo v prihodnosti igralo ključno vlogo pri 
nadaljnjem razvoju kmetijskega sektorja ob upoštevanju varovanja okolja skladno z okoljsko zakonodajo in 

predpisi. 

Za naloţbe v kmetijska gospodarstva se odloča manj nosilcev zaradi slabe finančne sposobnosti kmetij in starostne 

strukture prebivalstva na podeţelju. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Spodbujati izobraţevanja in usposabljanja v okviru društvene dejavnosti. 

Letni cilji so bili doseţeni deloma. Stanje na področju društvene dejavnosti pa je zadovoljivo.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij  

Opis podprograma 

Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu  

- Zakon o spremljanju drţavnih pomoči  

- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije  

- Zakon o društvih  

-       Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o drţavnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva  

-       Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o drţavnih pomočeh s področja     kmetijstva in ribištva  

- Pravilnik o  ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeţelja  v Občini Litija za programsko obdobje 
2016-2020 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podpore je pomoč pri delovanju društev s področja kmetijstva. Cilj podpore posodabljanja kmetijskih 

gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko uvajanja novih 
proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav, usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje na novo 

uvedenih minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu.  

Delovanje društev s področja kmetijstva je bilo uspešno, kjer je pri uresničevanju zastavljenih programov pomagala 

tudi občina v okviru razpoloţljivih sredstev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvajanje aktivnosti v okviru načrtovanih proračunskih sredstev. 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za varovanje zdravja ţivali na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti zdravstveno varstvo ţivali. 

Zdravstveno stanje ţivali je zadovoljivo. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je zagotoviti oskrbo zapuščenih ţivali. 
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V letu 2015 je bila oskrba zapuščenih ţivali zadovoljiva, čeprav bi si ţeleli, da bi bilo teh ţivali čim manj in da bi se 
lastniki oziroma imetniki ţivali zavedali svoje odgovornosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali  

Opis podprograma 

Vsebina podprograma je sofinanciranje zavetišč (azilov) za ţivali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu  

- Zakon o zaščiti ţivali 

- Pravilnik o zaščiti hišnih ţivali 

- Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito ţivali 

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene ţivali 

- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podpore je zagotoviti pogoje za zapuščene ţivali skladno z veljavno zakonodajo. 

Dolgoročno še ni trajno rešena oskrba zapuščenih ţivali, se pa letno zadeva uspešno rešuje. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj je bil zagotoviti pomoč pri oskrbi zapuščenih ţivali na območju občine. 

V skladu z zakonom o zaščiti ţivali in pravilnika o zavetiščih se je uspešno opravljal ulov potepuških in zavrţenih 

ţivali ter izvajala oskrba teh zapuščenih ţivali s področja občine. Oskrba se je vršila za male ţivali in sicer za pse in 
mačke. Obvestila o najdbi ţivali so bila posredovana s strani centra za obveščanje, občanov, policije, veterinarske 

uprave RS-območne enote Ljubljana ter ostalih sluţb, ki delujejo na terenu. Pred vsakim odlovom se je na terenu 

preverjalo dejansko stanje o najdeni ţivali z namenom preprečitve zlorab. Tako so bili iz območja občine odlovljeni 

zapuščeni psi, pri čemer je bilo veliko psov oddanih novim lastnikom, nekateri pa so bili zaradi bolezni oziroma ne 
oddaje evtanazirani. 

Velik problem predstavljajo tudi zapuščene mačke. Ugotavljanje lastništva pri mačkah praktično nemogoče. 

Odlovljene mačke so se v zavetišču preverjale na nalezljive bolezni, izvedene so bile kastracije, sterilizacije in 

cepljenje proti kuţnim oboljenjem. Tiste mačke, katere niso bile oddane, so bile vrnjene v naravno okolje.  

1104 – Gozdarstvo  

Opis glavnega programa 

Sredstva so namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrţevanje gozdnih cest na podlagi programov, ki jih pripravi 
Zavod za gozdove Slovenije. Program vključuje programe posameznih krajevnih enot na KE Litija in KE Radeče.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ohranjanje oz izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, prav 

tako pa varno in konkurenčno izkoriščanje gozdov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Izvedba programov vzdrţevanja gozdnih prometnic posameznih KE Litija in KE Radeče, tako, da te enote lahko v 

skladu s svojimi letnimi programi vzdrţujejo posamezne gozdove, jih obnavljajo in izkoriščajo.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrţevanje gozdne infrastrukture  

11049001 - Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest  

Opis podprograma 

V podprogram sodi gradnja in vzdrţevanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture. Z aktivnostmi v okviru 
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podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrţevanja gozdnih cest. Iz sredstev proračuna se zagotavljajo 
sredstva potrebna za izvedbo vzdrţevanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, program Zavoda za gozdove, Uredba o pristojbini za vzdrţevanje gozdnih cest in Pravilnik o 

financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ohranjanje oz izboljšanje stanja gozdnih prometnic, kar omogoča kvalitetno urejanje oz. ohranjanje gozdov, 

prav tako pa varno in konkurenčno izkoriščanje gozdov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V sodelovanju z Zavodom za gozdove se izdela letni program vzdrţevanja gozdnih cest.  

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Opravljanje nalog vzdrţevanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 

Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih sluţbah, Nacionalni program 

varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o vrstah 
vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik 

o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročno skušamo zasledovati cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in se nanašajo 
predvsem na: izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varstva cest, ureditev parkiranja, zmanjševanje škodljivih 

učinkov prometa na okolje, obnova obstoječe cestne mreţe, sanacija poškodovanih delov cest, ureditev cestnih 

povezav, pločnikov, zagotavljanje primerne pretočnosti, odmere…. 

V primerjavi z razvitim svetom sta prometna varnost in prometna kultura voznikov v Sloveniji na nizkem nivoju. 
Glede na druţbeno in gospodarsko škodo, ki zaradi tega nastaja, je organizirana skrb za zagotovitev večje prometne 

varnosti in boljšo prometno vzgojo vseh udeleţencev v prometu zelo pomembna in potrebna. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 - Cestni promet in infrastruktura  

Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest, investicijsko  
vzdrţevanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in 

naprav, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrţevanje drţavnih cest in investicijsko vzdrţevanje in gradnjo 

drţavnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrţevanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 

preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 

dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 

Strukturni cilji na področju vzdrţevanja cestne infrastrukture pa so: 

-Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 

načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo). 

 

-Varnost prometa; izboljšanje doseţene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj kriţa z 
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ogroţenimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi laţjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno ţivljenje.  

 

-Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje doseţene ravni konkurenčnosti občine 

s skrajšanjem potovalnih časov in zniţanjem stroškov transporta. 
 

- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje.  

 

-Upravljanje, vzdrţevanje in financiranje cestnega omreţja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omreţja. 

 

- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 

 
-Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev so: 

 

- Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste ter za drţavne ceste znotraj naselij. Viri predlaganega  
nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, pobude lokalnih skupnosti in uporabnikov 

cest ter ureditev video posnetkov občinskih cest s prometno signalizacijo.  

 

- Urejanje cest skozi naselja, sanacija drsnih vozišč, izgradnja pločnikov, javne razsvetljave. 
 

- Ukrepi za umirjanje prometa, urejanje prehodov za pešce 

 

- Usklajeno nastopanje s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko upravo Litija  pri 
organizaciji preventivnih in izobraţevalnih aktivnosti s področja prometne varnosti. 

 

- Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, modernizacija cest, ureditev prehodov za pešce z biči 

(LC in drţavne ceste) 
 

- Ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje (gradnja kolesarskih stez, gradnja parkirišč z ustrezno podporo javnega 

potniškega prometa) 

 
- Kandidiranje na drţavnih in evropskih razpisih. 

 

- Odkupi in odmere zemljišč za ţe kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije.  

 
- Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo omogočali laţje 

uresničevanje zastavljenih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje 

13029002 – Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13029004 – Cestna razsvetljava 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest  

Opis podprograma 

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrţevanje občinskih cest, cestno ţelezniških prehodov, intervencijsko 

vzdrţevanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter dokumentacijo, študije, analize, idejne zasnove, 

mnenja, projekte in ureditev grajenega javnega dobra (odmere, …). Na področju upravljanja in vzdrţevanja 
občinskih lokalnih in javnih poti nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in varnosti v cestnem 

prometu 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih sluţbah, Nacionalni program 
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varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o rednem 
vzdrţevanju javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Pravilnik o cestnih 

priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Na področju upravljanja in vzdrţevanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne 
infrastrukture in varnosti v cestnem prometu  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so vzdrţevanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 

varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrţevanje lokalnih cest, javnih poti ter cestne 

infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna kriţišča, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje 
prometa in podobno. Na področju občinske infrastrukture je poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti 

prometa (prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa, urejanje prehodov za pešce z osvetlitvijo, 

rekonstrukcija kriţišč in cest, urejanje avtobusnih postajališč). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti 

vsem udeleţencem v prometu ter zagotoviti izgradnjo nove cestne infrastrukture v skladu z Dolgoročnim razvojnim 
programom občine Litija in Celostno prometno strategijo (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, 

ureditev mirujočega prometa) 

Občina Litija si prizadeva zagotoviti primerne poti tranzitnemu prometu. Na našem območju se je promet v zadnjih 

nekaj letih zelo povečal in še narašča, obstoječe ceste pa so v večini neprimerne za tako povečano obremenitev in 
slabo vzdrţevane. Zato je potrebno izvesti rekonstrukcije posameznih odsekov v celoti, kar pomeni zamenjavo 

spodnjega in zgornjega ustroja cestišča zaradi povečanja nosilnosti in zvišanja standarda. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so vzdrţevanje in obnova cestišč v občini Litija z namenom zagotavljanja prometne varnosti in 
pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

13029004 - Cestna razsvetljava  

Opis podprograma 

V okviru podprograma 13029004 – Cestna razsvetljava imamo sredstva načrtovana za upravljanje, vzdrţevanje 
semaforjev, redno in intervencijsko vzdrţevanje cestne razsvetljave ter za gradnjo oziroma investicijsko vzdrţevanje 

cestne razsvetljave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12 in 46/15),  

• Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 109/10, 57/12 in 63/13), 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, 

109/10 in 99/15), 

• predpisi Občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeleţencev v prometu. 

Dolgoročni cilji so: 

- izpolnjevanje zakonske obveznosti glede urejanja in pravilih v cestnem prometu 

- zagotavljanje ustreznih svetlobnih razmer skladno z določili standardov 
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- dolgoročno zmanjšanje porabe električne energije 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj letnega izvajanja podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami,  posodabljanje 

javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne 

energije in svetlobne onesnaţenosti. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in 
varnosti v cestnem prometu. Javna razsvetljava zagotavlja varnost prometa ter osebno varnost in znatno pripomore k 

ustvarjanju celostne nočne podobe mesta. 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in 

pošto. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti občanom Litije boljše širokopasovne povezave. Nujna je vzpostavitev internetne povezave na območju 

t.i. »belih lis« na območju Občine Litija, saj je Slovenija dolţna do leta 2020 doseči cilje EU pri razvoju 

informacijske druţbe, med katerimi je eden najpomembnejših, da se zgradi širokopasovna infrastruktura, ki bo vsem 

prebivalcem omogočala hitrosti vsaj 30 Mb/s, vsaj polovici prebivalcev pa 100 Mb/s. Na območju Občine Litija je 
veliko naselij, ki vsekakor spadajo v območje t.i. »belih lis«. Projekt naj bi se izvedel po zakonu o javnem zasebnem 

partnerstvu na podlagi predvidenega razpisa pristojnega ministrstva. Potrebno je izdelati ustrezno projektno 

dokumentacijo (DIIP, PIZ, IP), oblikovati konzorcij več občin, izbrati zasebnega partnerja ter se prijaviti na javni 

razpis za pridobitev javnega financiranja projekta GOŠO.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev ustreznih sredstev za izgradnjo širokopasovnega omreţja. Z navedenim projektom bo občina izkoristila 

priloţnost ter na zgoraj naveden način prišla do odprtega širokopasovnega omreţja, ki bo vsem, tako javnim 

ustanovam kot podjetjem in individualnim uporabnikom omogočil uporabo odprtega širokopasovnega omreţja v 
prihodnje. Cilj projekta je, da se občanom občine Litija zagotovi dostop do odprtega širokopasovnega omreţja 

elektronskih komunikacij ne samo v mestu, ampak tudi na podeţelju. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001- investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omreţje. 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omreţje 

Opis podprograma 

Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij..  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnih cestah 

- Zakon o varnosti cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotoviti občanom v Občini Litija boljše širokopasovne povezave. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Število priključkov. 

14 – GOSPODARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Področje zajema naslednja glavna programa: 

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

- 1403 Promocija Slovenije, razvoj gostinstva in turizma 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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Dolgoročni razvojni program Občine Litija 

Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Razvoj na vseh področjih gospodarstva. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Razvoj podjetniškega sektorja, spodbujanje konkurence in odpiranje novih delovnih mest. 

Pri doseganju dolgoročnih ciljev je uspeh le delno doseţen. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Podpirati podjetniški sektor pri odločanju za širitev in s tem odpiranje delovnih mest. 

Letni cilji so bili delno doseţeni. Ena od bistvenih omejitev izhaja predvsem zaradi dolgotrajnosti sprejemanja 
novega občinskega prostorskega načrta, ki pa je bil v letu 2010 vendarle sprejet.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

Opis podprograma 

Podprogram vključuje delovanje občinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, podpore enotam malega 

gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

- Odlok o ustanovitvi zavoda Podjetniški center Litija 

- Sklep o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v druţbo z omejeno odgovornostjo 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Ustvariti dinamično okolje, ki bo naklonjeno rasti in razvoju podjetništva in bo spodbujalo inovativnost ter 

promocijo podjetništva v občini. 

Doseči trajnostni razvoj, ki bo zadovoljeval tako sedanje potrebe, ne da bi s tem ogroţal moţnosti prihodnjih 
generacij. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji so bili pomagati z ukrepi na področju drobnega gospodarstva ter z pomočjo centra za razvoj kot 

povezovalnim členom med podjetji, zbornicami, institucijami in dejavniki gospodarskega razvoja nuditi pomoč 
obstoječim in bodočim podjetnikom. 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

Opis glavnega programa 

Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 

prepoznavnost lokalnega turizma naše občine znotraj  turistične destinacije Srca Slovenije. Zajete so aktivnosti, ki se 

nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 



 

Stran 23 od 51 

trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja 
aktivnega razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, 

turistična dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva,  …)  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in tudi na širšem območju znotraj turistične destinacije 
Srca Slovenije. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in 

razvoj novih turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe turizma v občini, povezovanje turističnih 

ponudnikov, …Kvalitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila prihodov turistov in 

obiskovalcev, povečanje nastanitvenih zmogljivosti, … 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini in znotraj 

destinacije Srca Slovenije. Izvedbeni cilji: priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja turistične 

ponudbe, povečanje prepoznavnosti. Kazalci: razvita turistična infrastruktura/signalizacija, število tematskih poti, 
boljša prepoznavnosti in promocija, št. izdanih publikacij, število turistov in obiskovalcev, št. kulturnih in ostalih 

prireditve, … 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 - Promocija občine 

14039001 - Promocija občine  

Opis podprograma 

Promocijske prireditve in aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

- Odlok o turistični taksi v Občini Litija 

- Dolgoročni razvojni program Občine Litija 

- Pravilnik o sofinanciranju mnoţičnih javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije lokalne turistične    
prepoznavnosti v Občini Litija 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Z razvojem promocije in turizma ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 

konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično prepoznavnost in spodbujati 
rast turistične potrošnje. V dolgoročnem razvojnem programu občine je zajet tudi ukrep Strategija razvoja turizma v 

občini Litija. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so uspešna izvedba načrtovanih javnih prireditev in izvedba promocijskih aktivnosti in 
informiranja. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma 

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, 
turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kaţipoti), ter 

investicije in investicijsko vzdrţevanje turističnih znamenitosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: - uvajanje novih turističnih produktov, 

 - povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji: - nadgradnja ključnih elementov turistične ponudbe, 
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Kazalci: - število izdanih publikacij. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela 
varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 

instrumente varstva okolja, javne sluţbe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen 

varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega druţbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 

človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega ţivljenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del 
narave, kamor seţe ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Podlago za dolgoročno razvojno načrtovanje predstavlja krovna zakonodaja na tem področju in sicer: 
- Zakon o varstvu okolja, 

- Zakon o vodah,  

- Zakon o gospodarskih javnih sluţbah, 

ter Nacionalni program varstva okolja. 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja. 

 
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502Zmanjšanje onesnaţevanja, kontrola in nadzor 

1502 - Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor  

Opis glavnega programa 

Onesnaţevanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 

odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v  

lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uţivanje ali v pravico 
do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaţevanje okolja predvsem 

zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad 

posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad 

rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih 
ukrepov varstva okolja. 

Na ta program se nanaša zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter izboljšanje stanja okolja.  

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilje je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanja kakovosti okolja in trajna raba 

naravnih virov. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zmanjšati obremenjevanje okolja, izboljšati kakovost voda, zraka, zemlja, odpraviti posledice obremenjevanja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki  

Opis podprograma 

Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov 
na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevaţanje, predelavo in odstranjevanje 

odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave 

za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov 

morajo biti izvedeni tako, da ni ogroţeno človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno 
obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s 

hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje ţivljenjskih pogojev ţivali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali 

območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine.  

 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne sluţbe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
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- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 

- Pravilnik o ravnanju z embalaţo in odpadno embalaţo, 

- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 

- Predpisi, ki se nanašajo na specifične vrste odpadkov (azbest, baterije in akumulatorji, odpadna olja, infektivni 
odpadki, rabljene avtomobilske gume, gradbeni odpadki, …), 

Občinski odloki, ki urejajo področje komunale: 

- Odlok o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Litija,  

- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, 

- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v zmanjšanje količin odpadkov, ponovno uporabo odpadkov, predelavo odpadkov. 

Zmanjšanje obremenjevanja okolja je v kratkoročnem časovnem obsegu nemogoče podrejati  kazalcem 

gospodarnosti in učinkovitost, saj bodo vidiki zmanjšanja obremenjevanja okolja z odloţenimi odpadki lahko vidni 

in oprijemljivi v daljšem časovnem razdobju. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilji se izvajajo skladno z določili zakonodaje, ki urejajo to področje. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo  

Opis podprograma 

Cilj podprograma je preprečitev onesnaţevanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda je izredno kompleksno in finančno zahtevno področje. Zajema gradnjo kanalizacijskih sistemov in 

čistilne naprave za mesto in okoliška naselja. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podzakonski akti: 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode,  
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 

ter Operativni program odvajanja in čiščenja  in čiščenja  komunalne odpadne vode. 

 

Občinski odloki: 
- Odlok o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Litija, 

- Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v Občini Litija, 

- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. 

 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji programa so opredeljeni v  Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih 

voda, ki ga je vlada v letu 2010 dopolnila in do potankosti opredeljuje način izvedbe odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda za vsako obstoječo in bodočo poselitev. 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji se na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda merijo v številu populacijskih ekvivalentov, za 

katere občina zagotavljana ustrezno odvajanja in/ali čiščenje odpadnih voda. 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 

naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost 

občine ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne 

dejavnosti so zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih 
dejavnosti kot so: urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz 

javnih površin. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k 

vzpostavitvi, vodenju in vzdrţevanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na drţavni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije 
(Uradni list RS, št. 122/04, 33/07-ZPNačrt in 99/07, 57/2012), Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

(Uradni list RS, št.  76/04, 33/07– ZPNačrt in 99/07, 57/2012), Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni 

stanovanjski program.  

Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010, 34/2011-obvezna razlaga) in Dolgoročni razvojni program Občine 

Litija za obdobje 2016-2022. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so: 

- zagotovitev kvalitetnih prostorskih pogojev in moţnosti za stanovanjsko, poslovno, servisno,  obrtno in 

kmetijsko dejavnost v občini za nadaljnji kvaliteten razvoj Občine Litija tako iz bivanjskega kot poslovnega 

vidika; 

- omogočanje dolgoročnega skladnega prostorskega razvoja različnih dejavnosti, potreb in interesov z javnimi 
koristmi na področju prostorskega planiranja in področju varstva okolja;  

- zagotovitev dostopa do drţavnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila bolj učinkovito uresničitev c iljev 

uravnoteţenega in trajnostnega razvoja občine; 

- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo; 
- izboljšanje kvalitete bivanja in ţivljenja v občini v duhu trajnostnega razvoja. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- 1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 
- 1603 Komunalna dejavnost 

- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)  

1602 - Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija  

Opis glavnega programa 

Glavni program »1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija«  vključuje sredstva za sistem zbirk 

prostorskih podatkov, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom ter izdelavo 
prostorskih dokumentov Občine Litija in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Namen programa je 

ustvariti pogoje za razvoj podjetništva, trgovine, turizma, obrti, kmetijstva, druţbenih dejavnosti v občini ter 

ustvariti pogoje za stanovanjsko gradnjo. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev prostorskih moţnosti za usklajen razvoj dejavnosti v prostoru, načrtovanje 

prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določitev pogojev umeščanja objektov v prostor. Prostorskega razvoja v 

pogojih zasebne lastnine in trţnega gospodarstva ni moţno uspešno obvladovati in usmerjati samo z upravno 

administrativnimi instrumenti prostorskega načrtovanja, pač pa je potrebno vključiti posredne in trţne inštrumente 
zemljiške politike, s katerimi se vpliva na prostorsko obnašanje trţnih subjektov. Pri nas je zemljiška politika še 

nerazvita in v drţavni upravi nima jasnega nosilca. V bliţnji prihodnosti sicer lahko pričakujemo uveljavitev 

nekaterih pomembnih novih instrumentov, zlasti davka na nepremičnine, vendar bo v pogojih pomanjkljivih evidenc 

in zaenkrat slabo pripravljenega mnoţičnega vrednotenja nepremičnin zahtevna ţe njegova uvedba, za njegovo 
uveljavitev kot inštrumenta zemljiške politike pa bi ga bilo potrebno še ustrezno prostorsko diferencirati.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je izvajanje nalog po sprejetih aktih dolgoročnega prostorskega načrtovanja.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje  

Opis podprograma 

Vsebina podprograma »16029003 Prostorsko načrtovanje« je naslednja: izdelava prostorskih dokumentov Občine 
Litija in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), izdelava programov opremljanja s komunalno 

infrastrukturo za območje prostorskih dokumentov občine, izvedba urbanističnih natečajev  ter vodenje in aţuriranje 

sistema zbirk prostorskih podatkov. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS. št. 33/07+dopolnitve), 

 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03-ZZK-1 in 33/07-ZPNačrt), 

 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07), 

 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 

sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07),  

 Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 

list RS, št. 99/07)  

 Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS št. 47/06), 

 Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov (Uradni list RS, št. 123/03),  

 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih reţimov (Uradni list RS, št. 34/04), 

 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 09/04).  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročne cilje podprograma je potrebno deliti na cilje, ki se nanašajo na sistem zbirk podatkov in cilje, ki se 
nanašajo na prostorsko načrtovanje. 

 

Osnovni cilji na področju prostorskega načrtovanja so: 

 izdelava planske in izvedbene prostorske dokumentacije, ki bo omogočila uravnoteţen razvoj občine in 
zadovoljevala razvojne potrebe občanov ob upoštevanju zahtev po varovanju okolja in narave,  

 določitev usmeritev za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe ob zagotovoljenih pogojih za vzdţen in 
usklajen razvoj na območju občine. Skladno s prostorsko zakonodajo je na občinski ravni predviden en sam 

obvezen prostorski akt - občinski prostorski načrt (OPN). Nov občinski prostorski dokument Občine Litija je 

bil pripravljen in sprejet v letu 2010 kot enovit dokument, ki celovito obravnava prostorsko problematiko 

občine, je hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt in je podlaga za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

 izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, določenih z OPN Litija, s ciljem določanja prostorskih 

izvedbenih pogojev za pripravo projektov za pridobivanje gradbenega dovoljenja, lasti glede namena, lege, 
funkcije velikosti in oblikovanja objektov. 

 Izvedba urbanističnih natečajev in delavnic z namenom iskanja kakovostnih strokovnih rešitev v prostoru za 

odločanje o posebej zahtevnih in kompleksnih posegih v prostors, skladno s prostorsko zakonodajo. 

 
Osnovni cilji na nepremičninskem področju z vidika sistema zbirk podatkov so:  

• zagotavljanje popolnih, kakovostnih in aţurnih podatkov o nepremičninah v večnamenskih bazah (pravna 

varnost lastnikov, zagotavljanje podatkov v fiskalne namene, izvajanje ukrepov urejanja prostora, vodenje 
stanovanjske in zemljiške politike…),  

• povezovanje z drugimi evidencami in podatki – prostorskimi, socialnimi in ekonomskimi,  

• omogočanje natančne prostorske opredelitve bremen na nepremičnini, kot podlage za izvajanje gospodarske in 

ekonomske funkcije nepremičninskih sistemov,  
• kakovosten, hiter in čim cenejši dostop do podatkov in storitev,  

• zagotavljanje učinkovitega in trajnostnega razvoja varnih nepremičninskih trgov na stroškovno učinkovit 

način, ki je skladen s potrebami druţbe,  

• učinkovita, prijazna, odgovorna in racionalno organizirana javna uprava,  
• z vzpostavitvijo registra nepremičnin omogočiti racionalno izvajanje popisov ter izvajanje različnih statistik na 

nepremičninskem področju. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj na področju prostorskega načrtovanja je priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih 

načrtov, za katere poteka postopek priprave. 

1603 - Komunalna dejavnost  

Opis glavnega programa 

V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno  vodo v 

zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 

pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje 
občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih 

voda iz javnih površin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Novogradnje in vzdrţevanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo, pokopališke in pogrebne 
dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi sredstvi bomo skušali realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

Skratka cilj je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Litija.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo  

Opis podprograma 

Prednostne naloge na področju oskrbe s pitno vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki 

ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena 

od temeljnih pravic vsakega posameznika. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub 
in sanacija zastarelih elementov vodovodnih omreţij: izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih 

sistemov; spodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi; sistemi nadzora nad vodovodnimi 

omreţji, varnost delovanja vodovodnih sistemov; sanacija in prevzem v upravljanje vaških vodovodnih sistemov; 

sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na vodovarstvenih območjih; odkup zemljišč na 
vodovarstvenih območjih; zagotovitev rezervnih vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih. 

Osnovne razvojne usmeritve regije oziroma občine na področju oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene v 

zagotovitev zavarovanja vseh pomembnih vodnih virov, v realizacijo in izvajanje ţe sprejetih sanacijskih programov 

na vodovarstvenih območjih ter v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske 
vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih sluţbah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o vodah, Uredba 

o ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s 
pitno vodo, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo 

vodnega povračila, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne 

infrastrukture, Uredba  oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija ter Dolgoročni 

razvojni program občine Litija za obdobje 2016-2022.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj je zagotoviti neoporečno  oziroma ustrezno kvaliteto pitne vode (kar se preverja z rednimi vzorčenji vode) v 

zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na 

območjih kjer še ni zagotovljena vodooskrba. Poleg tega je potrebno pristopiti k izvajanju aktivnosti za reševanje 
predmetne problematike na območjih, kjer vodooskrba še ni zagotovljena.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z razpoloţljivimi sredstvi zagotoviti fazno gradnjo novih vodooskrbnih sistemov oziroma obnovo 

obstoječih lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

Opis podprograma 

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrţevanje pokopališč in mrliških veţic. Skladno z veljavno 

zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne sluţbe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost 
po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 

- Zakon o varstvu okolja.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji so: 

- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 

- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede.  
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v 

omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti  

Opis podprograma 

Vzdrţevanje javnih zelenih površin obsega vzdrţevanje parkovnih površin v občinski lasti v mestni skupnosti in 

krajevnih skupnostih.  

Vzdrţevanje vključuje košnjo zelenic, obrezovanje in vzdrţevanje ţivih mej in okrasnih grmovnic, obrezovanje 

dreves, zasaditev novih dreves, vzdrţevanje sprehajalnih potim in otroških igrišč. V zadnjih letih se posveča večja 
pozornost okopavanju in zasaditvi okrasnih cvetličnih gredic ter ureditev otroških igrišč.  

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, predpisi Občine Litija, Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Racionalno in gospodarno vzdrţevanje hortikulturno urejanje površin.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilji so enakim dolgoročnim ciljem 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje  

Opis glavnega programa 

Naloge občine na stanovanjskem področju so sprejemanje in uresničevanje občinskega stanovanjskega programa, 

zagotavljanje sredstev za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih 
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroţenih oseb; spodbujanje različne oblike zagotavljanja 

lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljanje sredstev za subvencioniranje  najemnine in za izredno pomoč pri 

uporabi stanovanja; zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove z ustrezno  zemljiško knjigo 

in normativno politiko; sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih 
lokalnih skupnosti, vključno z zunanjim videzom stanovanjskih hiš; določanje dovoljene dejavnosti, ki se lahko 

opravljajo v delu stanovanja. 

S pogodbo o prenosu stanovanjskega in poslovnega fonda v upravljanje št. 362-73/97 z dne 04.05.1998 in dodatek k 

pogodbi z dne 16.02.1999 sklenjena med Občino Litija in JP Komunalno stanovanjskim podjetjem Litija,  je občina 
prenesla v upravljanje stanovanja in poslovne prostore v lasti občine  javnemu podjetju. Skladno s 6. členom Odloka  

o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega  podjetja Litija in navedeno pogodbo podjetje kot 

neprofitna stanovanjska organizacija  pridobiva, upravlja in oddaja najemna neprofitna stanovanja. Upravljanje 

obsega stanovanjske storitve, vzdrţevanje, obratovanje stanovanjskih hiš, vzdrţevanje funkcionalnega in skupnega 
funkcionalnega zemljišča ter  druga opravila v zvezi z upravljanjem predpisana s Stanovanjskim zakonom. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev zadostnega števila neprofitnih stanovanj za mlade druţine ter zagotovitev boljših stanovanjskih pogojev 

ter večjo socialno varnost. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis podprograma 

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrţevanje neprofitnih najemnih stanovanj in sluţbenih 

najemnih stanovanj, gradnja, nakup in vzdrţevanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega 

prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrţevanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno 
ogroţenih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Stanovanjski zakon, 
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- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin, 

- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, 

- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je investicijsko vzdrţevanje in izboljšava stanovanjskega fonda, ki ga bo občina 

obdrţala v trajni lasti ter nakup in izgradnja novih stanovanj. Z investicijskim vzdrţevanjem stanovanj se poveča 

tudi vrednost stanovanj, prav tako pa se zagotovi tudi boljša energetska učinkovitost objektov. 

- izboljšanje kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je vzdrţevanje stanovanj in objektov po letnem programu vzdrţevanja in s tem izboljšanje 

kakovosti bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu. 

Kazalniki: 

- število obnovljenih stanovanj, 

- število novih stanovanj. 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju  

Opis podprograma 

Podprogram med drugim vključuje tudi sredstva za prenos kupnin na SSRS in SOD. Podprogram zajema prenos 

dela sredstev od celotnih kupnin od prodaje prejšnjih druţbenih stanovanj na Slovenski odškodninski sklad in 

Stanovanjski sklad RS ter stroške, ki jih občina nakazuje Občini Šmartno pri Litiji od deleţev terjatev in prodanih 

stanovanj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravne podlage so : 

- Stanovanjski zakon 

- Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu 

- Pogodba o razdruţitvi skupnega premoţenja občin Litija in Šmartno pri Litiji, z dne 29.09.2003.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je izpolnitev zakonske obveznosti do končnega poplačila kupnin od prodaje prejšnjih druţbenih 

stanovanj in izpolnitev pogodbene obveznosti  do občine Šmartno pri Litiji v zvezi z postopki izterjav terjatev, ki jih 
izvaja občina Litija, do končnega poplačila terjatev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Poplačilo kupnine in izpolnitev pogodbenih obveznosti do Odškodninskega sklada RS , Stanovanjskega sklada in 

občine Šmartno pri Litiji. 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)  

Opis glavnega programa 

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavba zemljišča) 
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč. 

Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status zemljišča, se lahko pripravi program 

gospodarjenja z zemljišči. Glede na njihov namen (kmetijsko, gozd, stavbno) in ob razvojnih programih občine, kjer 

je opredeljena komunalna opremljenost zemljišč oziroma potreba po njihovi opremljenosti, se občina odloči, kako 
bo gospodarila z zemljišči. Zemljišča občina uporablja za reševanje dejanskega stanja v naravi (reševanje 

zemljiškoknjiţnih zadev). O odtujitvi premoţenja odloča občinski svet na podlagi letnega načrta razpolaganja z 

občinskim nepremičnim premoţenjem. Prav tako občinski svet odloča o nakupih zemljišč,  ki so nujna za izgradnjo 

javne infrastrukture in morajo biti uvrščena v Letni načrt pridobivanja nepremičnin.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 
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Gospodarjenje z zemljišči v duhu dobrega gospodarja. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč  

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti za urejanje občinskih zemljišč: pridobivanje zemljišč, menjava zemljišč, odškodnine, 

najemnine, zemljiškokatastrske meritve, cenitve in drugi stroški urejanja občinskih zemljišč (zemljiškoknjiţne 
zadeve,…) 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti, 

- Zakon o izvrševanju proračuna RS 

- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, drţavne meje in prostorskih enot 

- Zakon o temeljni geodetski izmeri 

- Zakon o urejanju prostora 

- Zakon o graditvi objektov 

- Zakon o varstvu okolja 

- Zakon o gospodarskih javnih sluţbah 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč  

- Stanovanjski zakon 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih 

- Zakon o stavbnih zemljiščih  

- Zakon o davku na dodano vrednost 

- Zakon o zemljiški knjigi 

- Zakon o davku na promet nepremičnin 

- Statut občine Litija 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma je pridobitev nepremičnin, na katerih se nahaja občinska javna infrastruktura in je v 

privatni lasti ter pravna urejenost nepremičnin, ki so v lasti Občine Litija.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni cilj je v skladu z veljavno zakonodajo, kot dober gospodar, gospodariti s premoţenjem. Doseganje 

zastavljenih ciljev se preverja z realizacijo načrtovanih odkupov, prodaj, zemljiškokatastrskih meritev, pridobljenimi 

cenitvenimi elaborati, urejenimi zemljiškoknjiţnimi zadeva v okviru predvidenim proračunskih sredstev.  

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje "Zdravstveno varstvo" zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter 

na področju lekarniške dejavnosti in druge programe na področju zdravstva. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju  zdravstveno varstvo obsega sistem druţbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, 

ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in 

rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.  
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Poglavitni del stroškov, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti: plačilo 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in storitve mrliško pregledne sluţbe. Del preostalih 

razpoloţljivih sredstev se namenja za transfere javnim zavodom, katerih ustanovitelj je občina za namen 

investicijskega vzdrţevanja objektov, v katerih se izvaja zdravstveno varstvo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotoviti enako dostopnost do enako kakovostnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, opredeljenih v 

zakonskih aktih 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 Primarno zdravstvo 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

1702 - Primarno zdravstvo  

Opis glavnega programa 

Glavni program "Primarno zdravstvo" vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju 
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.  

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. 
Zdravstveno dejavnost kot javno sluţbo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in 

fizične osebe, ki pridobijo koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Osnovno zdravstveno dejavnost 

opravljajo zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci. Na področju občine Litija jo 

izvaja Javni zavod Zdravstveni dom Litija in 10 zasebnih izvajalcev. Izvajanje lekarniške dejavnosti pa zagotavlja 
Javni zavod Mestne Lekarne (s sedeţem v Kamniku), ki deluje na območju naše občine na dveh lokacijah (v objektu 

ZD Litija in na Trgu svobode v starem delu Litije). 

Med zakonske obveznosti občine sodijo: 

-  zagotavljanje mreţe javne zdravstvene sluţbe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), 

-  plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov v skladu z 21. točko 15. člena ZZVZZ, to je 

drţavljanov RS s stalnim prebivališčem v Občini Litija, ki niso zavarovani iz drugega naslova, 

-  plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb, ki se šolajo in niso zavarovani kot 

druţinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v 
obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu z 24. točko 15. člena ZZVZZ, 

-   zagotavljanje mrliško pregledne sluţbe, 

-  kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavljanje sredstev za investicije in za druge obveznosti, 

določene z aktom o ustanovitvi, 

- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, 

- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so naslednji: 

- zagotoviti ZD Litija ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti na območju občine 
Litija, 

- zagotavljati sredstva za investicije, investicijsko vzdrţevanje ter nakup nove opreme v ZD Litija,  

- programi krepitve zdravja prebivalstva na območju občine. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene sluţbe na 

primarni ravni 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov;  



 

Stran 33 od 51 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov  

Opis podprograma 

Podprogram "Dejavnost zdravstvenih domov" vključuje gradnjo in investicijsko vzdrţevanje zdravstvenih 

domov,nakup opreme za zdravstvene domove ter sofinanciranje dodatnih zdravstvenih dejavnosti Zdravstvenega 

doma Litija 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon za uravnoteţenje javnih financ.  
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene sluţbe na 
primarni ravni ter sofinanciranje dodatnih zdravstvenih dejavnosti Zdravstvenega doma Litija 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazloţitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva  

Opis glavnega programa 

Glavni program "Drugi programi na področju zdravstva" vključuje sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje  

posameznih skupin občanov in mrliško ogledno sluţbo. Med druge programe na področju zdravstva skladno s 
Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov uvrščamo obvezno zdravstveno zavarovanje 

občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne sluţbe (mrliški pregledi, prevozi trupel na sodno medicino, 

stroški obdukcije) in financiranje pokopov oseb brez svojcev kot zakonske obveznosti občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Cilj zagotavljanja sredstev za financiranje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in storitev mrliško 
pregledne sluţbe je izpolnjevanje zakonskih obveznosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in storitev mrliško pregledne sluţbe za upravičence kot jih 
nalagajo zakonske obveznosti občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
 17079002 Mrliško ogledna sluţba 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo  

Opis podprograma 

Podprogram "Nujno zdravstveno varstvo" vključuje plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za 
občane, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Drţavljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova (in so ţe polnoletni, a niso zaposleni ali samozaposleni, n imajo 

statusa kmeta, kulturnega ustvarjalca, upokojenca, rednega ali izrednega dijaka, rednega oziroma izrednega študenta 

do 26 let starosti, ne prejemajo nobenih denarnih nadomestil oz. dohodkov ter nimajo nobenega premoţenja, s 
katerim bi si lahko ustvarili dohodek, so mladoletni, pa njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ne izpolnjujejo 

pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje), se lahko v skladu z 21. in 24. točko 15. člena Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavarujejo kot občani – to pomeni, da obvezno zdravstveno 

zavarovanje zanje plačuje občina. 
 

Center za socialno delo, kjer ima občan stalno prebivališče, je pristojen za odločitev o pravici do plačila prispevka 

za obvezno zdravstven zavarovanje. Občina pa je zavezanec za plačilo premije za obvezno zdravstveno zavarovanje 

za zavezance, ki imajo stalno prebivališče na območju občine. 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  v svojem 30. členu določa, da so do kritja prispevka za obvezno 

zdravstveno zavarovanje upravičeni tisti, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za 

njeno pridobitev, imajo stalno prebivališče na območju RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova zavarovanja, 

določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Pravica se upravičencu prizna največ za obdobje za 
katerega mu je priznana denarna socialna pomoč. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
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- Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Zakon za uravnoteţenje javnih financ 

- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova, 

določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje plačil obveznega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova, 

določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje 

17079002 - Mrliško ogledna sluţba  

Opis podprograma 

Podprogram "Mrliško ogledna sluţba" vključuje plačilo storitev mrliško ogledne sluţbe. Občina je v skladu s 

Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne sluţbe dolţna organizirati mrliško pregledno sluţbo 
(na območju občine jo opravljajo zdravniki, zaposleni v ZD Litija ter zdravniki s koncesijo) ter plačevati stroške 

delovanja te sluţbe in stroške obdukcij umrlih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine ter z njimi povezane 

prevoze na sodno medicino, če le to odredita pristojni zdravnik ali policija, če gre za smrt v sumljivih ali nenavadnih 

okoliščinah. Občina je dolţna plačati stroške mrliškega ogleda ter stroške pokopa tudi v primeru, če na območju 
občine umre tujec oziroma oseba, ki je ni mogoče identificirati. 

 

Občina plačuje opravljene storitve na osnovi izdanih računov izvajalcev mrliško pregledov (Zdravstvenih domov 

oziroma zasebnih zdravnikov), izvajalcev prevozov umrlih na sodno medicino (komunalna podjetja) in izvajalca 
obdukcij, Inštituta za sodno medicino v Ljubljani.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne sluţbe 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno delovanje mrliško ogledne sluţbe 
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazloţitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Kultura zaznamuje neko druţbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa 

prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je 

temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih ţivljenja, predstavlja pomembno sestavino vse 

ţivljenjskega učenja in predstavlja tisto ţivljenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika 
in druţbe kot celote. V sodobni druţbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja 

ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega ţivljenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k 

izgradnji druţbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 

111/13); 

- Zakon o knjiţničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK, 92/15); 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 
32/16); 

- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 

87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16); 

- Zakon o društvih (Uradni list RS,  št. 64/11 - UPB); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13); 

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni list RS, št. 79/12); 
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- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija 
(Uradni list RS, št.53/05, 12/09, 11/12); 

- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - ZOPA); 

- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 
26/14); 

- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 

12/11);  

- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Načrtovanje sofinanciranja na področju kulture, športa in nevladnih organizacij. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1803 - Programi v kulturi 
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

1803 - Programi v kulturi  

Opis glavnega programa 

Za kulturne dejavnosti po ZUJIK štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na 

področju knjiţevne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne 

dediščine, razstavne in knjiţnične dejavnosti ter zaloţništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij. 

V proračunu Občine Litija se tako zagotavlja sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne 
stroške, programe, investicijsko vzdrţevanje in nakup opreme, nakup knjiţničnega gradiva), sofinanciranje javnih 

kulturnih programov/projektov nevladnih organizacij, sofinanciranje skupnih programov in delovanja Območne 

izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in ZKD Litija, za nakup opreme za izvajanje programov društev ter 

za varovanje kulturne dediščine in obnovo javne kulturne infrastrukture (objekti, ki so razglašeni za javno 
infrastrukturo na področju kulture oz. so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena).   

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu 

obiskovalcev zanimive kulturne ponudbe kraja in občine Litije ter spodbujanje kulturne raznolikosti ter čim  večje 
dostopnosti in kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi trajnejša ureditev 

infrastrukture na področju kulture v Litiji, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje kulturnih društev in 

neformalnih skupin ustvarjalcev na področju kulture, sem pa sodi tudi tudi ureditev muzeja in stalne razstavne  

galerije.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji predstavljajo skrb za zagotavljanje pogojev in potrebnih sredstev za delovanje javnih zavodov (Knjiţnica 

Litija, Zavod za kulturo, mladino in šport Litija) v okviru sprejetih finančnih načrtov ter programov ljubiteljske 

dejavnosti, kakor tudi sredstev za javno kulturno infrastrukturo, kulturne domove in večnamenske dvorane, kjer se 
izvajajo kulturni projekti. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, 

število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 - Knjiţničarstvo in zaloţništvo 
18039003 - Ljubiteljska kultura 

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

18039001 - Knjiţničarstvo in zaloţništvo  

Opis podprograma 

Podprogram "Knjiţničarstvo in zaloţništvo" vključuje dejavnost knjiţnic, nakup knjig  in opreme za splošne 

knjiţnice, drugi programi v knjiţnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o knjiţničarstvu 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

- Uredba o osnovnih storitvah knjiţnic 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=1998929
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjiţnico, 

- povečati temeljno zalogo knjiţničnega gradiva in prirast gradiva, 

- biti posrednik pri razvoju bralne kulture, 

- spodbujati informacijsko pismenost, 
- spodbujati literarno dejavnost s predstavitvijo in kulturnimi prireditvami, 

- spodbujati vseţivljenjsko učenje in izobraţevanje, 

- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja, 

- biti pomemben dejavnik pri oblikovanju vsakdanjega, kulturno socialnega in gospodarskega ţivljenja v občini.  
 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazloţitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

18039003 - Ljubiteljska kultura  

Opis podprograma 

Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot mnoţično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako 

v Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete in 

ustvarjalnosti.  Ljubiteljska kulturna društva in njihova zveza so tudi pomemben dejavnik razvijanja dostopnosti 
kulturnih vrednot, zato se spodbuja njihovo redna dejavnost in javne prireditve. 

V podprogram med drugim sodi sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

(revije, srečanja, izobraţevanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih 

ljubiteljskih ustvarjalcev. 
Kulturno ljubiteljstvo samo po sebi predstavlja tudi kakovostno preţivljanje prostega časa ter povezovanje in 

razvijanje druţabnega ţivljenja ob udejstvovanju na kulturnih dogodkih in prireditvah, ki so pomembne tudi za širšo 

druţbeno skupnost.  

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik in merila o sofinancitranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija 

(Uradni list RS, št. 53/05, 12/09, 12/11), 

 Lokalni kulturni program Občine Litija  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in drugih organizacij, ki izvajajo kulturne programe v javnem interesu. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in za ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede 

na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih programov in 
projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.  

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura  

Opis podprograma 

Podprogram "Mediji in avdiovizualna kultura" vključuje lokalni časopis, lokalni radio, lokalno 

televizijo,sofinanciranje glasil. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 - Zakon o medijih 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-  informiranje občanov preko lokalnih radijskih postaj, lokalne televizije in drugih medijev,  

-  sofinanciranje lokalnih radijskih postaj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazloţitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

18039005 - Drugi programi v kulturi  

Opis podprograma 
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V ta podprogram med drugim sodi sofinanciranje najemnin, upravljanje in tekoče vzdrţevanje kulturnih objektov 
(kulturnih domov in kulturnih centrov in drugih kulturnih objektov), nakup in gradnja ter investicijsko vzdrţevanje 

kulturnih domov in večnamenskih kulturnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 
111/13); 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 

32/16); 

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13); 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni list RS, št. 79/12);  

- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejema občinski svet občine Litija;  

- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje in izboljševanje stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih 

uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov ter dostopnost kulture na vseh področjih čim 

večjemu številu prebivalstva. Urediti lastniška stanja obstoječih kulturnih objektov, izbrati kakovostne upravljavce 

in posodobiti obstoječo kulturno infrastrukturo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dvigniti splošni nivo javnih kulturnih prireditev v mestu in v občini Litija. Omogočiti boljše pogoje za delovanje 

različnim kulturnim ustvarjalcem in različnim kulturnim zvrstem, zagotovit i ustrezne prostore, Kazalci 

uresničevanja zastavljenih ciljev se veţejo na število izvajalcev, število izvedenih kulturnih prireditev in število 
obiskovalcev. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti  

Opis glavnega programa 

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 

šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne 

rekreacije, tekmovanj, investicijskega vzdrţevanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje mnoţičnosti in aktivnemu 

udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih 

programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 - Programi športa 

18059002 - Programi za mladino 

18059001 - Programi športa  

Opis podprograma 

V ta podprogram sodi dejavnost izvajalcev letnih programov športa za sofinanciranje programov na področju športa 
predšolskih in šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. 

športne rekreacije, tekmovanj, investicijskega vzdrţevanja športnih objektov in najemnin športnih objektov.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - ZOPA); 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 

26/14); 

- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 

12/11);  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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 povečanje števila otrok, mladine, študentov, ţensk in starejših, ki se redno ukvarjajo s športom, 

 povečanje števila izvedenih športnih programov, 

 primerjava vloţenih proračunskih sredstev v šport in sredstev, ki jih za to namenijo izvajalci športnih 
programov, 

 dvigovanje števila in ravni uspešnosti litijskih športnikov na drţavni in mednarodni ravni,  

 povečanje dinamike gradnje javnih športnih objektov, 

 oblikovanje ustreznejšega sistema izobraţevanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, 

 preprečevanje uporabe nedovoljenih poţivil in drugih postopkov športnikov. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in za ohranjanje oz. povečanje obsega delovanja na področju športa  

glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so: število in obseg izvedenih športnih 

programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti.  

18059002 - Programi za mladino  

Opis podprograma 

Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi 

študentov, društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preţivljanja prostega časa otrok in mladine 
med počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preţivljanje 

prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazloţitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

19 – IZOBRAŢEVANJE  

Opis podprograma 

Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi 

študentov, društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preţivljanja prostega časa otrok in mladine 
med počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preţivljanje 

prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazloţitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik 

varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
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- zagotavljati takšno mreţo vrtcev, da so le-ti dostopni vsem otrokom ter da jim le-ti zagotavljajo ustrezno okolje 
in razmere za varno in zdravo otroštvo; 

- zagotavljanje fleksibilne ponudbe programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev; 

- vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v vrtec;  

- zagotavljanje ustreznih prostorov glede na predpisane normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in 
opremo vrtca; 

- tekoče vzdrţevanje prostorov, igrišč in obnavljanje vrtčevskih objektov ter opreme. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skrb za dvig kakovosti predšolske vzgoje in zagotavljanje enakih moţnosti vključitve v vrtce za vse otroke. 
Kazalniki: število v vrtec vključenih otrok, deleţ vključenih otrok v vrtceglede na celotno populacijo.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 - Vrtci 

19029001 – Vrtci  

Opis podprograma 

Vsebina podprograma obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili 

staršev), nakup, gradnja in vzdrţevanje vrtcev. 

V vrtce je bilo v preteklem letu v poprečju vključenih okrog 695 otrok, kar pomeni skoraj 80% vseh otrok iz občine 
Litija, ki izpolnjujejo starostni pogoj za vključitev v vrtec.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – 

ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO); 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 

64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.); 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US); 
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreţe vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99);  

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 

75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13); 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Uradni list RS, št. 
97/03, 77/05, 120/05, 93/15); 

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14);  

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija (Uradni list RS, št. 119/07, 91/10, 28/11, 33/14); 

- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list RS, št. 60/10, 60/11, 48/12, 55/13, 49/14, 44/15, 42/16);  
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in zniţanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 

44/15, 97/15). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skrb za dvig kakovosti predšolske vzgoje in zagotavljanje enakih moţnosti vključitve v vrtce za vse otroke. 
Kazalniki: število vključenih otrok, deleţ vključenih otrok v vrtce glede na celotno populacijo. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih skladno s predpisi, normativi in standardi. Kazalci: višina sreds tev za 

sofinanciranje predšolske vzgoje, vključenost otrok v vrtce. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraţevanje  

Opis glavnega programa 

To področje zajema programe na področju osnovnošolskega izobraţevanja, poklicnega izobraţevanja, srednjega 
splošnega izobraţevanja ter osnovnega glasbenega izobraţevanja ter različne oblike pomoči izvajalcem 

izobraţevanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 zagotovitev potrebnih pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje OŠ dejavnosti in dejavnosti GŠ,  

 zagotovitev pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje športnih in kulturnih programov mladih v okviru 

šolskih prostorov in telovadnic za delo različnih društev, mladine in lokalnih interesnih skupin v popoldanskem 
času in vikendih, 
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 ustvarjati pogoje za višji standard in večjo kvaliteto ţivljenja občanom v prostem času in v domačem lokalnem 
okolju, 

 omogočati pogoje za nove zaposlitve in odpiranje novih delovnih mest na tem področju. 

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za delovanje vseh osnovnih šol v občini Litija. Kazalniki: število učencev, število objektov in 

površina prostorov, višina proračunskih sredstev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 - Osnovno šolstvo 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

19039001 - Osnovno šolstvo  

Opis podprograma 

Z osnovnošolskim izobraţevanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja se za obče kulturne 

in civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki 

omogoča nadaljevanje šolanja. Hkrati pa je cilj osnovnošolskega izobraţevanja tudi zagotavljanje enakih moţnosti 

vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, romski otroci, otroci begunci oz. 
prosilci za azil).  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K); 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 

64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.); 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO); 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US); 

- Statut občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11);  

- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraţevalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v občini Litija 
(Uradni list RS, št. 65/08, 95/08, 95/09, 69/14); 

- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

 zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,  

 spodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika,  

 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izraţanje v slovenskem jeziku,  

 spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,  

 razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,  

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,  

 vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za ţivljenje v demokratični druţbi,  

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje šolanja,  

 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in ustvarjalno soočanje z 
druţbenim in naravnim okoljem in razvijanjem kritične moči razsojanja,  

 razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije,  

 seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov,  

 omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,  

 razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doţivljanje umetniških del in za umetniško izraţanje in,  

 oblikovanje in spodbujanje zdravega načina ţivljenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Vzgojno-izobraţevalno delo se v šolskem letu 2016/17 v občini Litija izvaja v naslednjih javnih vzgojno-

izobraţevalnih zavodih v občini Litija: 

- na OSNOVNI ŠOLI LITIJA in njenih podruţnicah Sava, Polšnik ter Podruţnici s prilagojenim programom je 

skupaj 30 oddelkov oziroma 498 učencev; 
- na OSNOVNI ŠOLI GRADEC in njenih podruţnicah Vače, Jevnica, Kresnice in Hotič je skupaj 38 oddelkov 

oziroma 630 učenci; 
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- na OSNOVNI ŠOLI GABROVKA-DOLE ter njeni podruţnici Dole je skupaj 13 oddelkov in 184 učencev. 
Vse tri šole imajo trenutno skupaj 1312 učencev v 81 oddelkih.   

Število učencev se je več kot 10 let postopno zmanjševalo, v zadnjih 4 šolskih letih pa ponovno nekoliko narašča 

(lani je bilo v vseh osnovnih šolah na območju občine skupaj 1265 učencev).  

19039002 - Glasbeno šolstvo  

Opis podprograma 

V podprogram sodi zagotavljanje sredstev za delovanje Glasbene šole Litija-Šmartno. 

Čeprav glasbena šola ni obvezen del izobraţevanja, predstavlja zaradi svojega pomena in vloge pomemben dejavnik 

k razvoju in oblikovanju osebnosti mladega človeka. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 

64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.); 

- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 - UPB); 
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (Uradni list RS, št. 76/08, 31/10 in 

5/11); 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno (Uradni list RS, št. 43/05, 64/07, 29/10); 

- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- odkrivanje glasbene nadarjenosti, 

- izboljševanje glasbene izobraţenosti, 
- doseganje znanja in pridobivanje izkušenj za delovanje na področju ljubiteljske kulture (instrumentalne 

skupine, orkestri, pevski zbori ipd.), 

- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraţevanje, 

- omogočanje umetniškega doţivljanja in izraţanja.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj: zagotavljanje sredstev za delovanje Glasbene šole Litija-Šmartno: Kazalec: število vključenih otrok, velikost in 

izkoriščenost šolskega prostora. 

1906 - Pomoči šolajočim  

Opis glavnega programa 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli in  82. členom Zakona o organizaciji 

vzgoje in izobraţevanja zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovnih šol.  
Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci: 

- katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od šole,  

- prvošolci ne glede na oddaljenost od šole, 

- učenci, katerih varnost je na poti v šolo ogroţena,  
- učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost od šole, če imajo brezplačen prevoz zagotovljen z 

odločbo o usmeritvi, 

- učenci, ki obiskujejo šole izven svojega šolskega okoliša, v višini, ki bi j im pripadala, če bi obiskovali šolo v 

svojem okolišu. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotovitev sredstev za prevoze učencev vozačev ter njihovo čim boljše optimiziranje.  

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev sredstev za prevoze učencev, ki so do njih upravičeni na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli.  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu  

Opis podprograma 

V podprogram sodi zagotavljanje sredstev za prevoze učencev. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083365
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20101476
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011145
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K); 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 

64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.). 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje sredstev za prevoze učencev vozačev. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotovitev prevozov za vse učence, ki so do njih upravičeni na podlagi 56. člena o osnovni šoli. 

20 - SOCIALNO VARSTVO  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Temeljni pogoj urejene socialne varnosti drţavljanov je usklajen gospodarski in socialni razvoj. Strategijo 
socialnega razvoja usmerja socialna politika kot sklop ciljev, ukrepov in drugih instrumentov, ki jih drţava razvija in 

uporablja zato, da bi posamezniki in skupine prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter 

delovali kot polnopravni in enakopravni člani druţbe in drţave. Socialno politiko v oţjem smislu opredeljujejo 

ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti posameznika, zagotavljanje dostojanstva in enakih moţnosti za vse 
drţavljane ter preprečevanje socialne izključenosti. 

Socialno varnost določajo strokovna načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku omogočajo, da se vključi in 

ostane vključen v druţbeno okolje in v njem aktivno deluje.  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 

62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1); 

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13); 

- Zakon o Rdečem kriţu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 98/03, 79/10);  
- Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija 

(Uradni list RS, št. 76/08); 

- Lokalni program socialnega varstva v občini Litija, ki ga vsako leto sprejema občinski svet občine Litija;  

- Akt o ustanovitvi druţbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 60/13 – UPB, 33/14, 7/15); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Sistem storitev in denarnih dajatev, ki jih razvija in zagotavlja socialno varstvo, je namenjen posebnemu varstvu 

najbolj ranljivih skupin prebivalstva ter zagotavljanju pomoči pri preţivetju tistim, ki so brez sredstev za 
preţivljanje in trajno nezmoţni za delo ali si ne morejo zagotoviti sredstev za preţivljanje iz razlogov, na katere ne 

morejo vplivati. 

Socialna varnost je pravica posameznika, da je zavarovan za naslednja tveganja: za primer bolezni, nezaposlenosti, 

starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, materinstva, preţivljanja otrok ter dajatve druţinskim članom po smrti 
osebe, ki preţivlja druţino in ostale pravice urejene z Zakonom o socialnem varstvu. Drţava je po določbah Ustave 

RS dolţna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje in skrbeti za njihovo 

delovanje. Hkrati pa je dolţna varovati druţino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to ustvarjati 

potrebne pogoje. 
Navedene cilje socialne varnosti drţava in lokalne skupnosti zagotavljajo preko ustrezne mreţe javnih sluţb, ki jih 

opravljajo pod enakimi pogoji javni socialni varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo 

koncesijo na javnem razpisu. Drţava zagotavlja mreţo javne sluţbe za socialno preventivo, za prvo socialno pomoč, 

za osebno pomoč, za pomoč druţini za dom, za institucionalno varstvo ter za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod 
posebnimi pogoji. Občina zagotavlja mreţo javne sluţbe za pomoč druţini na domu. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2001 – Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

2002 – Varstvo otrok in mladine 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva  

Opis glavnega programa 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
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Občina Litija v okviru programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva zagotavlja sredstva za 
(so)financiranje storitev socialnega varstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je pospeševanje dejavnosti socialnega varstva. Kazalnik za to je število občanov, 

ki so deleţni storitev socialnega varstva. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je pospeševanje dejavnosti socialnega varstva. Kazalnik za to je število občanov, ki so 

deleţni storitev socialnega varstva. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva  

Opis podprograma 

Občina Litija namenja v okviru tega podprograma sredstva za povečanje dostopnosti socialno varstvene storitve 
institucionalnega varstva ostarelih na območju občine Litija. 

Zakonske in druge pravne podlage 

-  Deveta točka 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11), v kateri je 

določeno, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem 
statutom in zakoni, in sicer med drugim tudi pospešuje dejavnost socialnega skrbstva, predšolskega varstva, 

osnovnega varstva otrok in druţine, skrbi za socialno ogroţene, invalide ter ostarele, s tem da: 

-   spremlja stanje na tem področju, 

 -  pristojnim organom in institucijam  predlaga določene ukrepe na tem področju, 

 -  sodeluje z javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi ter institucijami; 

-  6. alineja drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), v kateri je določeno, da občina za zadovoljevanje 

potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naloge pospeševanja sluţbe socialnega skrbstva, za predšolsko 
varstvo, osnovno varstvo otroka in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj je pospeševanje dejavnosti varstva ostarelih na območju občine Litija, in sicer na način, da bodo 

socialno varstvene storitve za oskrbovance dostopnejše. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj podprograma je čim večja vključenost občanov v storitev institucionalnega varstva ostarelih na 

območju občine Litija. Kazalnik za to je število občanov, ki so deleţni storitve institucionalnega varstva ostarelih na 

območju občine Litija. 

2002 - Varstvo otrok in druţine  

Opis glavnega programa 

Glavni program "Varstvo otrok in druţine" vključuje sredstva za pomoč druţinam na lokalnem nivoju. V okvir tega 
programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni druţini in otrokom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- povečanje oziroma ohranjanje stopnje rodnosti v občini  

 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

-  pomoč druţinam ob rojstvu otroka 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč druţini. 

20029001 - Drugi programi v pomoč druţini  

Opis podprograma 
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Podprogram "Drugi programi v pomoč druţini" vključuje enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok. Na 
podlagi občinskega akta - Odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija se staršema – upravičencema 

(materi ali očetu), ki morata biti drţavljana RS in imeti prijavljeno stalno prebivališče v občini najmanj eno leto pred 

rojstvom otroka, za vsakega novorojenega otroka dodeli denarna pomoč.  

 
Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 

- Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija 

- Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- pomoč druţinam ob rojstvu otroka 

 
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazloţitvijo proračunske postavke - PP v okviru podprograma. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva  

Opis glavnega programa 

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih 
za socialno delo, programe v pomoč druţini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno 

ogroţenim in drugim ranljivim skupinam. 

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem 

varstvu: financiranje pravice druţinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za 
starejše in posebni socialno varstveni domovi, stanovanjske skupnosti) in zagotavljanje mreţe in subvencioniranje 

javne sluţbe za storitev pomoč druţini na domu. Nadalje v ta program sodijo tudi programi, ki imajo za cilj blaţenje 

materialne ogroţenosti (denarne pomoči) in programi za posebne skupine prebivalstva: invalide, starejše, odvisnike.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

 zagotavljanje človekovega dostojanstva, 

 socialna pravičnost, 

 solidarnost in 

 odgovornost posameznika za zagotavljanje lastne socialne varnosti in socialne varnosti njegovih druţinskih 

članov. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Temeljno izhodišče je zagotavljati take razmere oziroma pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi 

osebami v druţinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih 

razvojnih moţnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali táko raven kakovosti ţivljenja, ki bo primerljiva z drugimi 
v okolju in bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki zaradi delovanja zunanjih in 

notranjih dejavnikov ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti in blaginje, so upravičeni do pomoči. Vse 

strokovne sluţbe in druge ustanove pa morajo pri odločanju o pomoči upoštevati načelo subsidiarnosti, kar pomeni, 

da je za socialno varnost in svojo blaginjo ter blaginjo svoje druţine predvsem odgovoren vsak sam. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

20049003 - Socialno varstvo starih 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroţenih  
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

20049002 - Socialno varstvo invalidov  

Opis podprograma 

V ta podprogram sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu kot 
financiranje druţinskega pomočnika za pomoč pri opravljanju vseh osnovnih ţivljenjskih potreb osebi,ki tega same 

ne zmorejo in ostanejo v domačem okolju. Sem sodijo tudi programi in pomoči za posebne skupine prebivalstva kot 

so invalidi in osebe s posebnimi potrebami ter zagotavljanje pogojev njihove enakopravnosti in čim bolj enake 

moţnosti pri vključevanju v druţbo, programi za ohranjanje zdravja, usposabljanje za aktivno ţivljenje in delo in 
drugi rehabilitacijski programi. 

Zakonske in druge pravne podlage 
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-    Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  

- Zakon za uravnoteţenje javnih financ  

-      Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

-      Pravilnik o  pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire druţinskega pomočnika 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilji programa so: 

- omogočanje invalidom in starejšim od 65 let, da se jim s pomočjo storitev javnega sektorja in pomoči nevladnih 

organizacij omogoči čim daljše funkcioniranje in bivanje v domačem okolju in vsaj za nekaj časa še odloţi potrebo 
po institucionalnem varstvu,  

- zagotavljanje enakih moţnosti in dostopa do institucionalnega varstva tistim, ki z lastnimi prihodki in prihodki 

zavezank/cev ne zmorejo plačati oskrbe, 

- doseganje ciljev, ki jih določa Nacionalni program socialnega varstva in Lokalni program socialnega varstva  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- število oseb vključenih v sistem druţinskega pomočnika  

- število vključenih invalidov v različne oblike organizirane dejavnosti društev 

- povečevanje socialne vključenosti invalidov posameznikov v širšo druţbeno skupnost, v okviru izvajanja 
ukrepov Nacionalnega programa za invalide in Nacionalnega programa socialnega varstva  

- zagotoviti in iz različnih virov pridobiti čim več sredstev za izgradnjo in dokončanje doma invalidov v Litiji 

20049003 - Socialno varstvo starih  

Opis podprograma 

Podprogram "Socialno varstvo starih" vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih 

zavodih, dnevnih centrih, bivalnih enotah, sofinanciranje pomoči druţini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč 

na domu. V okviru podprograma Socialno varstvo starih se zagotavlja programe, namenjene starejšim občankam in 

občanom občine Litija. Gre za programe oziroma storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu: zagotavljanje 
mreţe in financiranje storitve pomoč druţini na domu in (so)financiranje stroškov storitev institucionalnega varstva.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Zakon za uravnoteţenje javnih financ 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje socialno varstvenih pravic  

- Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu v Občini 
Litija  

- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje oskrbe preko izvajanja programov pomoči na domu in oskrbe v socialnih zavodih. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo preko programov pomoči na domu 

in domske oskrbe. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroţenih  

Opis podprograma 

Podprogram "Socialno varstvo materialno ogroţenih" vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne 

ogroţenosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez 

dedičev. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o socialnem varstvu 

- Stanovanjski zakon 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 

subvencioniranih najemnin  
 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
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- Zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroţenim za pokrivanje stroškov najemnin in pogrebnih 
stroškov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Opredeljeni z obrazloţitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

Opis podprograma 

Sredstva se zagotavljajo za dopolnilne programe in storitve, ki ne sodijo v okvir javne sluţbe, predstavljajo pa 

pomemben doprinos h boljšemu socialnemu in materialnemu stanju občanov ter kvalitetnejšemu ţivljenju invalidov 

in ostarelih. 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija 

(Uradni list RS, št. 76/08); 

 Lokalni program socialnega varstva v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija.  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Cilj podprograma je izboljšati socialni in materialni status občanov ter kvalitetnejše ţivljenje ranljivih skupin 

prebivalstva. Temeljni pogoj urejene socialne varnosti drţavljanov je usklajen gospodarski in socialni razvoj.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje primernih finančnih sredstev za delovanje humanitarnih in veteranskih društev ter OZ RK Litija v 

skladu s proračunskimi zmoţnostmi. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Servisiranje javnega dolga 

vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za 

plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dolgoročni razvojni program Občine Litija 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Odplačilo glavnice najetega kredita. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

220l - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga  

Opis glavnega programa 

Glavni program 220l - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja 

izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.  

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega 

programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno moţnostjo reprogramiranja občinskega dolga 

pod ugodnejšimi pogoji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odplačilo glavnice najetega kredita. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolţevanje 
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22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domačega 

zadolţevanja, in sicer se nanaša na odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, in obresti od kratkoročnih kreditov, 

najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Odplačilo glavnice najetega kredita. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, sneţni plaz, 

visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, mnoţični pojav nalezljive človeške, ţivalske ali rastlinske bolezni in 

druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za 
zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih 

nalog. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Načrt razvojnih programov, Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč  

Opis glavnega programa 

Glavni program 2302 - Splošna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje 
sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, sneţni plaz, visok sneg, močan 

veter, toča, pozeba, suša, mnoţični pojav nalezljive človeške, ţivalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih 

povzročajo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za 

naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Preprečevanje nesreč ter čim bolj učinkovita sanacija posledic. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva občine 

23029001 - Rezerva občine  

Opis podprograma 

Rezerva občine pomeni oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Dolgoročni cilj podprograma Rezerva občine je zagotavljanje potrebnih sredstev za morebitno sanacijo in pomoč v 

primeru naravnih nesreč. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni izvedbeni cilj je enk dolgoročnemu cilju. 

 

 

C - Račun financiranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Servisiranje javnega dolga 

vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za 

plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

/ 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

220l - Servisiranje javnega dolga 

2201 - Servisiranje javnega dolga  

Opis glavnega programa 

Glavni program 220l - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja 

izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega 

programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno moţnostjo reprogramiranja občinskega dolga 

pod ugodnejšimi pogoji. 

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolţevanje 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 

zadolţevanje  

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domačega 

zadolţevanja, in sicer se nanaša na odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 

odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, in obresti od kratkoročnih kreditov, 

najetih na domačem trgu kapitala. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 
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