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ZADEV A: Odlok o proracunu Obcine Litija za leto 2019 - predlog za drugo branje 

PREDLAGATELJ: Zupan ObCine Litija, Franci Rokavec na podlagi drugega odstavka 34. clena 
Statuta Obcine Litija (Uradni list RS, st. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) 

PRA VNA POD LA GA: 13. clen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, st. 11111 - uradno 
precisceno besedilo, 14/13 - popr., I 01/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS 1617 in 13/18), 57. clen 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno precisceno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10,40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-l in30/l8)in 16.clenStatutaObcine 
Litija (Uradni list RS, st. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) 

NAMEN: namen in cilj sprejema odlokaje sprejem proracuna za leto 2019. 

ObCinskemu svetu ObCine Litija predlagam v sprejem naslednji sklep: 

Obcinski svet obcine Litija sprejme Odlok o proracunu Obcine Litija za leto 2019 - predlog za 
drugo branje. 

Lep pozdrav! 



Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je 
Občinski svet Občine Litija na __. seji dne _____2019 sprejel 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LITIJA ZA LETO 2019 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Litija za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 15.705.573

TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 12.590.500
70 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    11.017.000

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 9.685.000
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.092.000
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 240.000
706 DRUGI DAVKI 0
71 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 1.573.500

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  1.330.500
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 12.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 14.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 116.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 101.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 1.237.850

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 2.000
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 1.235.850
73 PREJETE DONACIJE  (730+731) 1.000

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  1.000
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741) 1.876.223

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.638.223

741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

238.000

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 15.920.990
40 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 3.912.815

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 847.100
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 146.100
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.640.315
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 129.300
409 REZERVE 150.000
41 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 6.554.650

410 SUBVENCIJE 110.000
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411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 3.709.500
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 605.950
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  2.129.200
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.388.225

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.388.225
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 1.065.300

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 115.500
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 949.800
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -215.417

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752) 

0

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 350.000

440   DANA POSOJILA 0
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  350.000
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.) -350.000

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   
50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 1.460.263

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.460.263
55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 1.224.612

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  1.224.612

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 

0

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 235.651
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 215.417

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si). 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: 
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, drugi izredni 
nedavčni prihodki, prihodki od premoženja, prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ter 
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti. 
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je planiran v proračunu, lahko proračunski 
uporabnik prevzema obveznosti samo v višini dejansko vplačanih prihodkov.  Če se po sprejemu proračuna vplača 
namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, 
se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika.  
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost lahko v letu 2019 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za 
leto 2019 . Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev. Računovodska 
opravila za mestno skupnost in krajevne skupnosti opravlja občinska uprava.  
Vsi pravni posli, ki jih sklepajo mestna in krajevne skupnosti, so veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene 
in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu mestne oziroma krajevnih skupnosti. 
 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 3



5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med 
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe in med podkonti znotraj proračunske 
postavke odloča župan. O sprejemu odločitve župan obvesti pristojni odbor občinskega sveta za finance in 
gospodarjenje z nepremičninami in pristojni odbor občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske 
porabe. 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Občina lahko na podlagi potrjene investicijske dokumentacije v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost 
projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
veljavnem proračunu. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere v 
veljavnem proračunu občine, od tega: 
- v letu 2020 75 % navedenih pravic porabe in 
- v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe za blago in storitve in za tekoče transfere v 
veljavnem proračunu občine. 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z naročniškimi in najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi najemnih pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje občine. 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek 
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. 
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 150.000,00 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
 

9. člen 
(upravljanje premoženja) 

 
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na 
predlog župana občine občinski svet. 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev . 
O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan do višine 5.000 evrov. 
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih 
sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija. 
Ne glede na določbe 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/2006) in 24. 
člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/2012) občina lahko, če je za občino ekonomsko ugodnejše, 
izvede javno naročilo s področja gospodarskih javnih služb po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za 
oddajo javnih naročil. 
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2019 
ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov. 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko 
zadolži do višine 337.223,00 evrov pri državnem proračunu in do višine 1.123.040,00 evrov pri javnem skladu Javni 
sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v 

katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
 
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, in pravne osebe, v katerih 
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2019 ne morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in 
pravnim osebam. 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

12. člen 
(obveznost poročanja) 

 
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, so dolžni do 28.2.2020 
predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za leto 2019.  
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega odbora, župana ali občinske uprave  pravne osebe dolžne izdelati 
in dostaviti dodatne analize poslovanja. Pravni osebi, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas 
zadrži izplačilo sredstev.  
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 007-1/2019 ŽUPAN 
Datum: _____.2019 Franci ROKAVEC 
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PP Opis
sprememba

 2019
sprememba

 2020

1 2 8 9

PRIHODKI

, Transfer iz državnega proračuna MGRT ZFO 15.223,00 15.223,00

113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA 0 40.000,00

1436 Interreg Alpine Space - FLASHMOBALPS 0 25.000,00

1437 Horizon 2020 - GoingHome 0 27.000,00

ODHODKI

0433 Poroke 2.000,00 2.000,00

0437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo -2.000,00 -2.000,00

0625 Ureditev prostorov KS Gabrovka 40.000,00 0,00

0632 Materialni stroški 1.000,00 -1.000,00

0735 Občinska gasilska zveza 4.000,00 4.000,00

0738 Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilsk 3.500,00 3.500,00

1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva 0,00 10.000,00

1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka 49.000,00 40.000,00

1137 Ureditev krajevnega središča Polšnik 1.000,00 20.000,00

1138 Ureditev krajevnega središča Jevnica 1.000,00 10.000,00

13300 JP IN LC v KS Gabrovka 60.000,00 40.000,00

134003 Pločnik Petrol 1.000,00 0,00

134004 Meteorna kanalizacija 1.000,00 0,00

1360 JP v KS Dole 0,00 -40.000,00

13760 JP v KS Polšnik 20.000,00 0,00

1421 Center za razvoj 6.000,00 6.000,00

1423 Komunalno opremljanje zemljišč 1.000,00 1.000,00

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocije -30.000,00 -30.000,00

14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije 30.000,00 30.000,00

1433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski center 10.000,00 0,00

1434 Investicije na področju turizma -41.000,00 0,00

1436 Interreg Alpine Space - FLASHMOBALPS 7.000,00 30.000,00

1437 Horizon 2020 - GoingHome 7.000,00 30.000,00

1520 Deponija odpadkov 20.000,00 30.000,00

1536 Kanalizacija Litija -2.000,00 0,00

1538 Kanalizacija Kresnice -30.000,00 0,00

1649 Pot Zavrbje 0,00 -10.000,00

16490 Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob reki 1.000,00 10.000,00

1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine -20.000,00 0,00

1675 Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih -15.000,00 0,00

60216020 KS Dole - vodovod Sopota Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,00 0,00

60516010 KS Jevnica - vodovod Jevnica Investicijsko vzdrževanje in izboljšav 10.000,00 0,00

1850 Letni program športa in prireditve 5.000,00 5.000,00

113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA -20.000,00 0,00

1868 Športno igrišče na Vačah 118.000,00 10.000,00

1933 Šolski prevozi -50.000,00 -57.000,00

1945 Osnovna šola Gabrovka 0,00 -30.000,00

2049 Rdeči križ 2.000,00 2.000,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

1520 Deponija odpadkov -150.000,00 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

, KREDIT MGRT ZFO 14.233,00 14.233,00
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1. SPLOŠNI DEL 

ZAKONSKA	PODLAGA	
 
Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi 
se uporabljajo tako pri sestavi državnega proračuna kot tudi pri sestavi občinskih proračunov.  
 
Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine 
uporabijo naslednje predpise: 
 

- zakon o javnih financah,  
- uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna, 
- navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in  
- odredbo o funkcionalni, ekonomski in programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov. 

 
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise zakona o računovodstvu in sicer: 

- pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati tudi podzakonske 
predpise zakona o javnih naročilih in zakona o nadzoru državnih pomoči, in sicer: 
 

- uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, 
- uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za 

upravljanje posameznih shem državnih pomoči in 
- uredbo o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi 

pomočmi. 
 
V nadaljevanju je podan pregled osrednje veljavne zakonodaje s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil 
in nadzora državnih pomoči. Večino od njih je potrebno upoštevati tudi na področju javnih financ v občinah.  
 
Zakonska podlaga za sprejem odloka je vsebovana v 5. členu Zakona o javnih financah, ki določa, da se občinski 
proračun sprejme z odlokom.  

Zakon	o	računovodstvu	
 
Zakon o računovodstvu je na novo uredil vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske 
uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi 
zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih (zavodi, občine, državni in 
občinski organi, krajevne skupnosti, sindikati, politične stranke, ustanove). 
 
Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi 
javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
 
Pravne osebe morajo vrednost poslovnih dogodkov knjižiti v polni višini oziroma v bruto znesku in jih ne smejo 
medsebojno poračunavati. 
 
Prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki ga predpiše minister za finance, se priznavajo v skladu z 
računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). 
 
Proračunski uporabniki odhodke izkazujejo glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Razčlenjujejo jih na 

- odhodke, ki se nanašajo na opravljanje javne službe, 
- in odhodke, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu. 

 
Proračunski uporabniki izkazujejo prihodke po vrstah in namenih 

- iz naslova opravljanja javne službe,  
- iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
- in drugih virov. 
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Proračunski uporabniki ne smejo vzpostavljati dolgoročnih rezervacij z vnaprejšnjim vračunavanjem stroškov ali 
odhodkov oziroma z dolgoročnim razmejevanjem prihodkov v breme sredstev javnih financ. 
 
Podatki proračunskih uporabnikov v bilanci stanja so podlaga za izdelavo premoženjske bilance države. 
 
Odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so last države ali občin in jih imajo na podlagi zakonov ali 
odlokov pravne osebe upravljanju, se izkaže praviloma kot popravek nabavne vrednosti sredstev in v breme virov teh 
sredstev. 
 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za uporabnike 
enotnega kontnega načrta (npr. javnih zavodov) opravi v breme prihodkov kot strošek amortizacije. V tem primeru 
morajo osebe javnega prava sredstva obračunane amortizacije, ki se zagotavljajo iz prihodkov za opravljanje javne 
službe, izkazati ločeno. 

Zakon	o	javnih	financah	
 
Zakon o javnih financah je na novo uredil sestavo, pripravo in izvrševanje državnega proračuna in občinskih 
proračunov, upravljanje s premoženjem države in občin, zadolževanje države oziroma občin, poroštva države oziroma 
občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor.  
 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za ožje dele občin - 
krajevne skupnosti, ki so pravne osebe. 
 
Zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za javne sklade, javne zavode in agencije pri sestavi in predložitvi finančnih 
načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolževanju, dajanju poroštev, računovodstvu, predložitvi letnih poročil in 
proračunskem nadzoru. 
 
Neposredni uporabniki so občinski organi ali organizacije ter občinska uprava. 
 
Posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma občina. 
 
Prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene z neposrednim 
uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska sredstva. 
 
Javni sektor so neposredni in posredni uporabniki, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v 
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje. 
 
Odredba o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta določa vrste ter 
priznavanje in izkazovanje prihodkov in odhodkov v računovodskih izkazih pravnih oseb javnega prava. 
 
Prihodki in odhodki se priznavajo po načelu denarnega toka. Stroški nabave materiala in blaga se priznajo kot odhodki 
v obdobju, ko so bili plačani. 
 
Neposredni in posredni stroški materiala, storitev in dela ter drugi stroški, ki so povezani s proizvodnjo izdelkov ali 
opravljanjem storitev, se priznajo kot odhodki v obdobju, ko so bili plačani. Prihodki od prodaje zalog materiala, blaga 
oziroma izdelkov in storitev se priznajo v obračunskem obdobju, ko so plačani. 
 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da 
proračuni, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava (pravne osebe javnega prava - od državnega proračuna, 
pokojninskega in zdravstvenega sklada, prek občinskih proračunov do javnih zavodov in krajevnih skupnosti) 
evidentirajo in izkazujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke, sredstva in 
obveznosti do virov sredstev v enakem kontnem planu . 

CILJI	IN	NAČELA	ODLOKA	
 
Zakon o javnih financah določa: 
 

- v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, se določijo tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih 
poroštev občine in drugi elementi, ki jih določa ta zakon, ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju 
proračuna za posamezno leto, 
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- sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki ter drugimi 

predpisi, 
 

- proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta zakon in zakon o 
izvrševanju državnega proračuna, oziroma odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo 
predloga proračuna, 

 
- župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu, 

 
- prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom 

financiranja ni dovoljeno, 
 

- če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za 
proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih 
pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v 
okviru možnih prihrankov sredstev, 

 
- o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se 

sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o 
uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom, 

 
- v odloku, s katerim je sprejet občinski proračun, se za posamezne namene določi največji obseg obveznosti, ki 

zahtevajo plačilo v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu. Neposredni 
uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen 
že planirana sredstva v proračunu tekočega leta, 

 
- župan, lahko do višine, določene v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno 

odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, kot dolgovi po tem 
določilu se ne štejejo dolgovi do občin iz naslova obveznih dajatev, 

 
- predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za 

zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali 
splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja. 

 

OCENA	FINANČNIH	IN	DRUGIH	POSLEDIC	ODLOKA	
 

VSEBINA	PRORAČUNA		
 
Skladno z 10. členom Zakona o javnih financah proračun sestavljajo 

1. splošni del,  
2. posebni del in  
3. načrt razvojnih programov. 

 
 
Splošni del proračuna sestavljajo  

a. skupna bilanca prihodkov in odhodkov,  
b. račun finančnih terjatev in naložb ter  
c. račun financiranja. 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so 
opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi. 
 
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo: 

1. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto in 
2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto. 
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V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet 
sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se skladno z 11. členom Zakona o javnih financah izkazujejo prihodki, ki obsegajo: 

1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke; 
2. nedavčne prihodke; 
3. kapitalske prihodke; 
4. prejete donacije in 
5. transferne prihodke. 

 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo: 

1. tekoče odhodke; 
2. tekoče transfere; 
3. investicijske odhodke in 
4. investicijske transfere. 

 
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog 
in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. 
 
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev 
in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo 
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu. 
 
Obveznosti v breme državnega in občinskih proračunov se plačujejo v rokih, ki se za posamezne namene porabe 
določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. Zakon določa, da so plačilni roki v breme proračuna, 30. 
(trideseti) dan.  
 
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Če je na računu ali v 
pogodbi določen plačilni rok, ki je v nasprotju s tem zakonom, se plača obveznost v roku in na način, ki je določen v 
Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 
 
 

Bilanca	prihodkov	in	odhodkov	
 
A. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, 
prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se v tej bilanci 
izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere. 
 
 
a) Javnofinančni prihodki po novi ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov : 
 
 
1. Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci 
vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni.  
 
 
Med davčne prihodke se tako razvrščajo naslednje skupine prihodkov: 
 
Davki na dohodek in dobiček 
 
V to skupino javnofinančnih prihodkov spadajo dohodnina kot kompleksni davek na dohodke posameznikov (ki je 
razčlenjena na posamezne podzvrsti dohodnine) ter davek od dobička pravnih oseb.  
 
Davki na premoženje 
 
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se 
zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi 
davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij. 
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Domači davki na blago in storitve 
 
V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na 
igralne avtomate) dajatve na uporabo motornih vozil(registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in 
na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (takse ta obremenjevanje vode, komunalne, požarne, prenočitvene, 
krajevne takse, cestnine idr.). 
 
 
2. Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive 
prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. 
 
V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih 
podjetij, v katerih ima država svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (tako od 
sredstev na vpogled in vezanih tolarskih in deviznih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil). 
 
Med nedavčne prihodke so zajeti tudi prihodki od upravljanja s premoženjem ( prihodki od najemnin, zakupnin, 
licenčnin, prihodki od podeljenih koncesij). 
 
Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za 
opravljene storitve državnih organov oziroma javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja 
neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo državnega organa oziroma javne uprave. Takse se v nadaljnji 
členitvi delijo na sodne takse in upravne takse. 
 
Med nedavčne prihodke se nadalje razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi 
prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. 
 
V to skupino prihodkov uvrščamo tudi prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste prihodkov, ki jih posamezni 
proračunski uporabniki oziroma druge institucije, ki se financirajo iz proračunov, pridobivajo iz naslova opravljanja 
"lastne dejavnosti", to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso 
realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika the proizvodov ali storitev. Med tovrstne 
nepodjetniške dejavnosti državnih organov sodijo: tiskanje in prodaja publikacij in tiskovin, plačila za opravljene 
inšpekcijske preglede, plačila stroškov sodnih postopkov, plačila za geodetske storitve, gospodarska dejavnost zaporov, 
neposredna plačila uporabnikov za nekatere storitve javnih služb (n.pr. doplačila v domovih za ostarele, vrtcih, plačila 
vstopnic za kulturne prireditve itd.). 
 
Davčni in nedavčni prihodki skupaj tvorijo tekoče javnofinančne prihodke. 
 
 
3. Tretja skupina prihodkov so kapitalski prihodki. To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega 
(fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja 
(patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. 
 
 
4. V četrto skupino prihodkov se razvrščajo prejete donacije iz domačih in tujih virov. 
 
V to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter 
prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ( zasebnih podjetij, finančnih 
družb ) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od 
posameznih tujih vlad in njihovih institucij ter od tujih pravnih ali fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete 
donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, 
dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva 
dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila 
pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih 
pogodb za določene namene porabe.  
 
 
5. Zadnja - peta skupina javnofinančnih prihodkov pa so transferni prihodki. 
 
V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja (posamezna blagajna javnega 
financiranja) prejema iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, 
ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja. 
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Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih 
prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev (t.j. od opravljanja lastne 
dejavnosti), pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja (transfere sredstev med 
posameznimi javnofinančnimi institucijami). 
 
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transferni prihodki 
konsolidirajo - to je pobotajo s transfernimi odhodki, to je tistimi vrstami odhodkov, ki ne predstavljajo končne porabe, 
pač pa le transfer sredstev v druge javnofinančne institucije ali druge državne institucije. Zato jih je potrebno izkazovati 
ločeno v posebni skupini prihodkov. 
 
b) Na strani javnofinančnih odhodkov nova ekonomska klasifikacija razlikuje štiri osnovne skupine odhodkov. 
Kriteriji za ekonomsko klasifikacijo odhodkov so ekonomske značilnosto posameznih javnofinančnih odhodkov, zato 
obstaja neposredna povezava med ekonomsko členitvijo odhodkov in računovodskim evidentiranjem in izkazovanjem 
posameznih javnofinančnih odhodkov. Zato tudi govorimo o enotni proračunski in računovodski ekonomski 
klasifikaciji javnofinančnih odhodkov.  
 
 
1. Prva skupina odhodkov so tekoči odhodki. Ti zajemajo:  
 
- plače in druge izdatke zaposlenim 
 
to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plače in dodatke , povračila in nadomestila, sredstva za 
nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim), 
 
- prispevke delodajalcev za socialno varnost 
 
prispevke na bruto plače delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih, 
 
- izdatke za blago in storitve 
 
izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene 
storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče 
vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki 
jih za državo opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.).  
Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi 
odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo (vrednost pod 500 ECU in življenjska doba krajša od 
enega leta). 
 
- plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga 
 
razvrščajo se na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši 
klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.  
 
- sredstva, izločena v rezerve 
 
podskupina vključuje izločanja sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za 
morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V izvrševanju proračuna se odhodki, ki se plačajo 
iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv. 
 
 
2. Druga skupina tekočih odhodkov zajema tekoče transfere. 
 
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera država (plačnik) od 
prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za 
plačnika (državo) ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in 
ne investicijskega značaja. Odhodki, ki so zajeti v to skupino, so klasificirani glede na vrsto prejemnika sredstev:  
 
- subvencije 
 
vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam (banke, 
zavarovalnice) ali zasebnim tržnim proizvajalcem (obrtniki, kmetje in drugi proizvajalci blaga in storitev na trgu). 
Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja.Subvencije se izkazujejo pod različnimi 
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nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr..Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za 
končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. 
 
Subvencije so v ekonomski klasifikaciji razčlenjene po vrstah ekonomskih subjektov - prejemnikov subvencij 
(subvencije javnim podjetjem, finančnim institucijam, privatnim podjetjem in zasebnikom), in v nadaljnji členitvi po 
vrstah oziroma namenu subvencije (subvencioniranje cen, subvencioniranje obresti, pokrivanje izgub, subvencioniranje 
proizvodnje, subvencioniranje zaposlovanja itd.).  
 
- transferi posameznikom in gospodinjstvom:  
 
zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k 
družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov 
(socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, ostarelih in invalidov, družinski prejemki, štipendije, pokojnine, 
nadomestila plač v času bolezenske odsotnosti ipd.). 
 
Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku (državi) ne opravijo nikakršnih storitev 
oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V okvir transferov posameznikom se izkazujejo tako neposredna plačila 
posameznikom iz proračunov, kot tudi sredstva, ki jih posamezniki sicer ne prejmejo neposredno, pač pa koristijo 
njihove ugodnosti (n.pr. pri regresiranju študentske prehrane ali regresiranju potovanj učencev in študentov, kjer so 
prejemniki sredstev podjetja, ki študentom in dijakom nudijo cenejšo prehrano oziroma cenejši prevoz. Čeprav so 
prejemniki teh sredstev podjetja in ne direktno posamezniki, se ti transferi ne izkazujejo v okviru subvencij podjetjem, 
pač pa med transferi posameznikom).  
 
- transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
 
predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se pod neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne 
nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen, kot 
so n.pr. Rdeč križ, dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva (kulturna, športna društva, gasilska društva, 
strokovna društva in zveze itd) in druge neprofitne ustanove.  
 
- tekoči transferi drugim ravnem države 
 
zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz centralne ravni države (bodisi iz državnega proračuna, ali iz posameznih 
ministrstev ali iz drugih skladov na ravni države usmerjajo v proračune lokalnih skupnosti. Na ravni lokalnih skupnosti 
pa se v okviru teh transferov izkazujejo sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter 
sredstva, ki se namenjajo za financiranje ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevne skupnosti).  
 
- tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 
 
zajemajo vse izdatke za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih 
služb, ki se financirajo iz proračunov. V podrobnejši razvrstitvi so ti transferi kalkulativno razčlenjeni po osnovnih 
namenih porabe teh sredstev (sredstva za plače in druge prejemke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, 
sredstva za izdatke za blago in storitve). 
 
 
Naslednji dve skupini odhodkov, to so investicijski odhodki ter investicijski transferi, pa imata značaj kapitalskih 
odhodkov.  
 
Kot investicije je potrebno projektno obravnavati vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru 
podskupine kontov ekonomske klasifikacije 420 - investicijski odhodki in 430 - investicijski transferi (sem ne spadajo 
dela tekočega vzdrževanja po letnih programih sprotnega vzdrževanja - tekoče vzdrževanje).  
Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter vključujejo izdatke za 
gradnjo in nakupe poslovnih prostorov in zgradb, nakupe opreme, prevoznih sredstev, ter drugih osnovnih sredstev, 
sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in 
drugih osnovnih sredstev.  
 
 
Investicijski transferi so sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenijo kot namenska sredstva za določene 
investicije: 
 

- prejemnikom sredstev, ki so neposredni ali posredni proračunski uporabniki, 
- prejemnikom sredstev (fizičnim osebam ali pravnim osebam), ki niso proračunski uporabniki. 
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3. Investicijski odhodki 
 
Zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in 
prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in 
naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja , blagovnih rezerv in interventnih zalog. 
 
Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 
Odhodki iz tega naslova pomenijo povečevanje realnega premoženja države in povečujejo vrednost opredmetenih in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja države na centralni oziroma lokalni ravni. 
 
 
4. Investicijski transferi 
 
Vključujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov 
sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Prejemniki teh sredstev so subjekti, ki niso 
proračunski uporabniki. 
 
Investicijski transferi so izdatki, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do države, pač 
pa za prejemnika sredstev predstavljajo nepovratna sredstva. Za razliko od investicijskih odhodkov, investicijski 
transferi ne pomenijo povečevanja realnega premoženja države in ne povečujejo vrednosti opredmetenih in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja države na centralni oziroma lokalni ravni, pač pa povečujejo 
realno premoženje prejemnikov teh sredstev (javnih oziroma privatnih podjetij, posameznikov, finančnih institucij, 
zavodov itd.). 
 
Saldo bilance prihodkov in odhodkov je izkazan kot proračunski presežek (v primeru, ko celotni prihodki, realizirani 
v posameznem proračunskem obdobju presegajo celotne odhodke v tem obdobju) oziroma kot proračunski 
primanjkljaj (v primeru, ko v posameznem proračunskem obdobju realizirani celotni odhodki presegajo dosežene 
prihodke v tem obdobju). 
 

Račun	finančnih	terjatev	in	naložb	
 
B. V računu finančnih terjatev in naložb se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za državo nimajo značaja odhodkov (to 
je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih 
deležev države v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. 
 
Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države do prejemnika the sredstev ali pa vzpostavitev oziroma 
povečanje kapitalskega deleža države v lastniški strukturi prejemnikov the sredstev. V okviru te skupine izdatkov se 
izkazujejo tudi plačila zapadlih jamstev države podjetjem ali finančnim institucijam, ki prav tako pomenijo vzpostavitev 
terjatev države do prejemnikov teh sredstev.  
 
Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva 
iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev 
države v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. 
 

Račun	financiranja	
 
C. V računu financiranja pa se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga 
države, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih 
terjatev in naložb. 
 
Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih 
papirjev na domačem in tujih finančnih trgih.  
 
Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih vrednostnih 
papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku 
proračunskega leta. 
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SPLOŠNI	DEL	PRORAČUNA	
 
Splošni del proračuna sestavljajo : 
 

a. bilanca prihodkov in odhodkov  
b. račun finančnih terjatev in naložb ter  
c. račun financiranja. 

 
 
Med prihodke od premoženja sodijo tudi prihodki mestne in krajevnih skupnosti od najemnin za poslovne prostore, 
zemljišča in grobove ter prihodki mestne in krajevnih skupnosti od bančnih obresti.  
 
Prihodke od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki krajevnih skupnosti od opravljanja gospodarskih javnih 
služb, ki jih namesto občine zagotavljajo krajevne skupnosti (oskrba s pitno vodo, pogrebne storitve ipd).  
 
Med druge izredne nedavčne prihodke sodijo tudi prihodki mestne in krajevnih skupnosti.  
 
 
 

NAMENSKI PRIHODKI ZA LETO 2019 IN 2020 
 
Namenski prihodki Občine Litija za leto 2019 in 2020 so v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 4. členom 
odloka o proračunu občine naslednji: 
 

- 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
 - 704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 

namenski prihodki občine po 43.č. Zakona o javnih financah  
za izvedbo investicij na posebnih postavkah 

 
 - 710399 Drugi prihodki od premoženja  

- prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture  
iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb 

 
- 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 
 za vzdrževanje gozdnih cest in trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

 
 - 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 

 
- 74 transferni prihodki 

namenski prihodki občine po 43.č. Zakona o javnih financah  
za izvedbo investicij na posebnih postavkah 

 
pp investicija plan 2019 plan 2020
PV02 Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) 238.200,00 707.600,00
134001 Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti 108.200,00 0,00
1379 LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave 0,00 600.000,00
1528 Rudnik Sitarjevec 130.000,00 107.600,00
PV01 Transfer iz državnega proračuna 19.100,00 0,00
134001 Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti 19.100,00 0,00
   
pp investicija plan 2019 plan 2020
PV05 KREDIT MGRT ZFO 337.233,00 337.223,00
113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA 0,00 245.000,00
13300 JP IN LC v KS Gabrovka 15.233,00 40.000,00
13760 JP v KS Polšnik 0,00 52.223,00
1928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole 322.000,00 0,00
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pp investicija plan 2019 plan 2020
PV07 Transfer iz državnega proračuna MGRT ZFO 337.233,00 337.223,00
13300 JP IN LC v KS Gabrovka 15.233,00 0,00
1360 JP v KS Dole 0,00 160.000,00
13760 JP v KS Polšnik 0,00 47.223,00
1928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole 322.000,00 130.000,00
   
pp investicija plan 2019 plan 2020
PV08 Transfer iz državnega proračuna MOP 551.000,00 0,00
1133 LC 208071 Most Sava 355.000,00 0,00
2320 Proračunska rezerva 196.000,00 0,00
   
pp investicija plan 2019 plan 2020
PV10 KREDIT JSRSRRRP 1.123.040,00 822.020,00
1133 LC 208071 Most Sava 43.040,00 0,00
134001 Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti 100.000,00 0,00
1379 LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave 0,00 150.000,00
1637 Vodovod Golišče 330.000,00 525.000,00
1650 Vodovod Kresnice 230.000,00 0,00
1657 Vodovod Mamolj 0,00 50.000,00
1673 Mrliška vežica Vače 190.000,00 50.000,00
1674 Vodovod Tihaboj 230.000,00 47.020,00
   
pp investicija plan 2019 plan 2020
PV11 PRIH. JAVNIH SKLADOV 0,00 40.000,00
113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA 0,00 40.000,00
   
pp projekt plan 2019 plan 2020
PV13 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00 52.000,00
1436 Interreg Alpine Space - FLASHMOBALPS 0,00 25.000,00
1437 Horizon 2020 - GoingHome 0,00 27.000,00

 
 
 

Odhodki proračuna 

 
Podrobnejša namembnost odhodkov je razvidna iz posebnega dela proračuna in njegove obrazložitve v nadaljevanju. 
 

vrsta bilance 
 
 
 
proračunski uporabnik 
 

področje proračunske porabe (21 področij) 
 

glavni program (57 glavnih programov) 

podprogram (117 podprogramov) 

proračunska postavka 
ekonomska klasifikacija 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
 
V računu finančnih terjatev in naložb so izkazani prejemki iz naslova obročnih kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 
1991 in prodaja kapitalskih deležev. 
 
 

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
 
Povečanje kapitalskih deležev predstavljajo naložbe v občinska podjetja (Center za razvoj Litija d.o.o., Izobraževalni 
center Geoss d.o.o., Socialnovarstveni center Litija d.o.o., Ceroz d.o.o.). 
 

C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 
 
V računu financiranju so za leto 2017 izkazani potrebni zneski dolgoročno najetih kreditov, ki jih bo Občina Litija 
najela za investicije v objekte javnih gospodarskih služb in javnih zavodov. Zaradi kritja presežkov odhodkov nad 
prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži do višine, navedene v odloku. 
 
 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
 
 
Sredstva za odplačilo glavnic kreditov, ki jih je občina najela v letih od 2009 do 2018, so planirana v proračunih za 
naslednja leta dalje. Občina bo kredite odplačala v naslednjih dveh desetletjih. 
 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2006 je znašalo: 150.073 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2007 je znašalo: 66.860 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2008 je znašalo: 900.000 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2009 je znašalo: 2.100.000 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2010 je znašalo: 3.223.333 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2011 je znašalo: 4.720.000 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2012 je znašalo: 4.478.000 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2013 je znašalo: 8.681.666 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2014 je znašalo: 8.027.618 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2015 je znašalo: 7.380.419 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2016 je znašalo: 8.890.006 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2017 je znašalo: 8.489.519 

stanje zadolženosti občine na dan 31.12.2018 je znašalo: 8.044.782 

 
 
Izdatki za odplačilo glavnice so planirani na proračunskih postavkah 2255, 2256, 2257, 2260 in 2261, izdatki za plačilo 
obresti od najetih kreditov pa na proračunskih postavkah 2215, 2216, 2217, 2220 in 2221 na področju proračunske 
porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA. 
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2. POSEBNI DEL 
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV 
OBČINSKIH PRORAČUNOV 
Ministrstvo za finance je v preteklih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z 
napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter 
izpopolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja proračuna. V ta namen je bila uvedena nova ekonomska 
klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna 
klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se razvrščajo v širši institucionalni sektor države, to je register 
neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov na državni in lokalni ravni. 
 
Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev programskega in k rezultatom orientiranega proračuna. 
Programsko/rezultatna orientiranost pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnan pristop pri pripravi in sprejemanju 
proračuna ter izvajanju in spremljanju izvajanja le-tega, tako na državni kot tudi na lokalni ravni.  
 
Za spremljanje izdatkov državnega proračuna že velja pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov državnega 
proračuna (Uradni list RS, št. 112/2003 in 56/2005). Za razvrščanje izdatkov občinskih proračunov po programski 
klasifikaciji pa ustreznega predpisa pred letom 2006 ni bilo. 
 
Ministrstvo za finance je zato pripravilo še pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni 
list RS, št. 57/2005). Objavljen je bil tudi popravek priloge pravilnika. Na podlagi tega pravilnika se je programska 
klasifikacija izdatkov občinskih proračunov prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov za leto 2006.  
 
Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu s 
pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v: 

- področja porabe (21 področij) ter 
- v glavne programe (57 glavnih programov) in 
- v podprograme (117 podprogramov). 

 
Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera 
so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih 
uporabnikov. 
 
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih 
načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske 
porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. 
 
Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma 
enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti 
in z njim se izvajajo cilji glavnega programa. 
 
Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so: 

- proračunska postavka, 
- proračunska postavka - podskupina kontov in 
- proračunska postavka - konto. 

 
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali 
ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. 
Proračunska postavka - podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom 
okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke. 
Proračunska postavka - konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa 
ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. 
Proračunska postavka - podkonto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa 
ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna. 
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Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka - podkonto), v skladu s 
programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. 
 
Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s šifro in nazivom.  
 
Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (AA), šifra glavnega programa štirimestna (AABB) in šifra 
podprograma osemmestna (AABB90CC). 
 
Področja porabe so označena z dvomestnimi šiframi (AA) od 01 do 24. Občine uporabljajo vsa področja proračunske 
porabe, razen področij 09 - Pravosodje, 21 - Pokojninsko varstvo in 24 - Prispevek v proračun Evropske unije. 
 
Šifra glavnega program vsebuje:  

- prvi dve mesti (AA) šifro področja proračunske porabe( na primer: 01 - Politični sistem)  
- drugi dve mesti (BB) zaporedno številko glavnega programa iz seznama glavnih  
- programov za državni proračun (na primer: 0101 - Politični sistem) 

 
Šifra podprograma vsebuje:  

- prvi dve mesti (AA) šifro področja proračunske porabe ( na primer: 01 - Politični sistem)  
- drugi dve mesti (BB) zaporedno številko glavnega programa iz seznama glavnih programov za državni 

proračun (na primer: 0101 - Politični sistem)  
- tretji dve mesti (90) oznako, da se podprogram nanaša na občine (90)  
- četrti dve mesti (CC) zaporedno številko podprograma.  

 
Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni ravni. Prav 
tako so poenoteni nazivi podprogramov. Novi podprogrami za lokalno raven se na predlog občin in ob soglasju 
Ministrstva za finance uvedejo najkasneje do  30. junija tekočega leta za naslednje proračunsko leto.  
Šifre in nazivi področij proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov na lokalni ravni so naslednji:  
 
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV OBČINSKIH PRORAČUNOV 
Šifra (AA) in naziv področja proračunske porabe 
 Šifra (AABB) in naziv glavnega programa 
  Šifra (AABB90CC) in naziv podprograma 
 
01  POLITIČNI SISTEM 
 0101  Politični sistem 
  01019001  Dejavnost občinskega sveta 
  01019002  Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
  01019003  Dejavnost župana in podžupanov 
 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 0202  Urejanje na področju fiskalne politike 
  02029001  Urejanje na področju fiskalne politike 
 0203 Fiskalni nadzor 
  02039001  Dejavnost nadzornega odbora 
 
03  ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
 0302  Mednarodno sodelovanje in udeležba 
  03029001  Članarine mednarodnim organizacijam 
  03029002  Mednarodno sodelovanje občin 
 0303  Mednarodna pomoč 
  03039001  Razvojna in humanitarna pomoč 
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 0401  Kadrovska uprava 
  04019001  Vodenje kadrovskih zadev 
 0402  Informatizacija uprave 
  04029001  Informacijska infrastruktura 
  04029002  Elektronske storitve 
 0403  Druge skupne administrativne službe 
  04039001  Obveščanje domače in tuje javnosti 
  04039002  Izvedba protokolarnih dogodkov 
  04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
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05  ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 
 0502  Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
  05029001  Znanstveno - raziskovalna dejavnost 
 
06  LOKALNA SAMOUPRAVA 
 0601  Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
  06019001  Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč 
    lokalnim organom in službam 
  06019002  Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
  06019003  Povezovanje lokalnih skupnosti 
 0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
  06029001 Delovanje ožjih delov občin 
  06029002  Delovanje zvez občin 
 0603  Dejavnost občinske uprave 
  06039001  Administracija občinske uprave 
  06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 
 
07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 0703  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
  07039001  Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
  07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
08  NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 0802  Policijska in kriminalistična dejavnost 
  08029001  Prometna varnost 
  08029002  Notranja varnost 
 
10  TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
 1003  Aktivna politika zaposlovanja 
  10039001  Povečanje zaposljivosti 
 
11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
 1102  Program reforme kmetijstva in živilstva 
  11029001  Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
  11029002  Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
  11029003  Zemljiške operacije 
  11029004  Ukrepi za stabilizacijo trga 
 1103  Splošne storitve v kmetijstvu 
  11039001  Delovanje služb in javnih zavodov 
  11039002  Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
 1104  Gozdarstvo 
  11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 1105  Ribištvo 
  11059001  Program razvoja ribištva 
 
12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 1202  Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 
  12029001  Oskrba z električno energijo 
 1204  Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 
  12049001  Oskrba s plinom 
 1206  Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
  12069001  Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
 1207  Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije 
  12079001  Oskrba s toplotno energijo 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 1302  Cestni promet in infrastruktura 
  13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
  13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
  13029003  Urejanje cestnega prometa 
  13029004  Cestna razsvetljava 
  13029005  Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest 
  13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 
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 1303  Železniški promet in infrastruktura 
  13039001  Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture 
 1304  Letalski promet in infrastruktura 
  13049001  Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb 
 1305  Vodni promet in infrastruktura 
  13059001  Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 
 1306  Telekomunikacije in pošta 
  13069001  Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
 
14  GOSPODARSTVO 

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov 
14019001 Varstvo potrošnikov 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
14039001 Promocija občine 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
  15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
  15029002  Ravnanje z odpadno vodo 
  15029003  Izboljšanje stanja okolja 
 1504  Upravljanje in nadzor vodnih virov 
  15049001  Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 
 1505  Pomoč in podpora ohranjanju narave 
  15059001  Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 
 1506  Splošne okoljevarstvene storitve 
  15069001  Informacijski sistem varstva okolja in narave 
 
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
  16029001  Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 
  16029002  Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave 
  16029003  Prostorsko načrtovanje 
 1603  Komunalna dejavnost 
  16039001  Oskrba z vodo 
  16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
  16039003  Objekti za rekreacijo 
  16039004  Praznično urejanje naselij 
  16039005  Druge komunalne dejavnosti 
 1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
  16059001  Podpora individualni stanovanjski gradnji 
  16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
  16059003  Drugi programi na stanovanjskem področju 
 1606  Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 
  16069001  Urejanje občinskih zemljišč 
  16069002  Nakup zemljišč 
 
17  ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 1702  Primarno zdravstvo 
  17029001  Dejavnost zdravstvenih domov 
 1703  Bolnišnično varstvo 
  17039001  Investicijska vlaganja v bolnišnice 
 1705  Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost 
  17059001  Lekarniška dejavnost 
 1706  Preventivni programi zdravstvenega varstva 
  17069001  Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 
 1707  Drugi programi na področju zdravstva 
  17079001  Nujno zdravstveno varstvo 
  17079002  Mrliško ogledna služba 
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18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 1802  Ohranjanje kulturne dediščine 
  18029001  Nepremična kulturna dediščina 
  18029002  Premična kulturna dediščina 
 1803  Programi v kulturi 
  18039001  Knjižničarstvo in založništvo 
  18039002  Umetniški programi 
  18039003  Ljubiteljska kultura 
  18039004  Mediji in avdiovizualna kultura 
  18039005  Drugi programi v kulturi 
  18039006  Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd 
 1804  Podpora posebnim skupinam 
  18049001  Programi veteranskih organizacij 
  18049002  Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 
  18049003  Podpora narodnostnim skupnostim 
  18049004  Programi drugih posebnih skupin 
 1805  Šport in prostočasne aktivnosti 
  18059001  Programi športa 
  18059002  Programi za mladino 
 
19  IZOBRAŽEVANJE 
 1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
  19029001  Vrtci 
  19029002  Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

1903  Primarno in sekundarno izobraževanje 
  19039001  Osnovno šolstvo 
  19039002  Glasbeno šolstvo 
  19039003  Splošno srednje in poklicno šolstvo 
  19039004  Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

1904  Terciarno izobraževanje 
  19049001  Višješolsko izobraževanje 
  19049002  Visokošolsko izobraževanje 
 1905  Drugi izobraževalni programi 
  19059001  Izobraževanje odraslih 
  19059002 Druge oblike izobraževanja 
 1906  Pomoči šolajočim 
  19069001  Pomoči v osnovnem šolstvu 
  19069002  Pomoči v srednjem šolstvu 
  19069003  Štipendije 
  19069004  Študijske pomoči 
 
20  SOCIALNO VARSTVO 
 2001  Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
  20019001  Urejanje sistema socialnega varstva 
 2002  Varstvo otrok in družine 
  20029001  Drugi programi v pomoč družini 
 2004  Izvajanje programov socialnega varstva 
  20049001  Centri za socialno delo 
  20049002  Socialno varstvo invalidov 
  20049003  Socialno varstvo starih 
  20049004  Socialno varstvo materialno ogroženih 
  20049005  Socialno varstvo zasvojenih 
  20049006  Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 
22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 2201  Servisiranje javnega dolga 
  22019001  Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 
  22019002  Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 
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23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 
  23029001  Rezerva občine 
  23029002  Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

2303 Splošna proračunska rezervacija 
  23039001  Splošna proračunska rezervacija 
 
 
 

 
vrsta bilance 
 
 
 
 
proračunski uporabnik 

 
področje proračunske porabe (21 področij) 
 
glavni program (57 glavnih programov) 
 
podprogram (117 podprogramov) 
 
proračunska postavka 
ekonomska klasifikacija 
 

 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino 
porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Vključuje odhodke in druge izdatke 
delovanja po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in postavkah. 
 
 
Odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Litija za leto 2019 in 2020 so izkazani  
 

po področjih proračunske porabe 
 

po glavnih programih 
 

po podprogramih  
 

po proračunskih postavkah  
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II. POSEBNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

061 Občina Litija - Občinski svet 

01 POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe 

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan) 
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 uslužbencih 
- Zakon o delovnih razmerjih  
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
- 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 2015 
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o uravnoteženje 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 župana ter članov nadzornega odbora  
- Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov 
krajevnih in mestne skupnosti 
- Pravilnik o 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, župana, podžupanov 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 župana in podžupana, 
nadomestil za podžupana, 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 ažurna 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 župana in podžupanov 

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 dolžnosti občine. Občinski svet 
obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge akte, ki so potrebni za 
izvajanje nalog občine. Za lažje 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 župana ter članov nadzornega odbora  
- Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov 
krajevnih in mestne skupnosti  
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- 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. 

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

Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles. Merilo, ki 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. 

0101 Sejnine in prevozni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejetimi pravilniki imajo člani občinskega sveta, člani sveta predsednikov krajevnih 
in mestne skupnosti ter člani delovnih teles občinskega sveta ter predsedniki mestne in krajevnih 
skupnosti, pravico do sejnine ter povračilo prevoznih stroškov v zvezi z udeležbo na seji. 
Članom občinskega sveta pripada za prisotnost na redni seji 10% plače župana (v primeru da ima 
seja nadaljevanje pripada članu sveta za prvo zasedanje 7% plače župana ter za drugo zasedanje 
3% plače, v primeru tretjega zasedanja pa dodatnih 10%), za prisotnost na izredni seji 5% plače 
župana ter za korespondenčno sejo 2% plače župana. Članom sveta predsednikov krajevnih in 
mestne skupnosti pripadajo sejnine za udeležbo na seji sveta v višini 5% plače župana za 
predsednika in v višini 2,5% plače župana za člane sveta. Članom delovnih teles občinskega 
sveta pripada sejnina v višini 2% plače župana (za predsednike) ter v višini 1% plače župana 
(člani). Članom kolegija občinskega sveta pripada za prisotnost na seji sejnina v višini 2% plače 
župana, predsednikom mestne in krajevnih skupnosti, pa pripada za prisotnost na seji sveta 
mestne in krajevnih skupnosti, sejnina v višini 5% plače župana. Člani občinskega sveta, člani 
sveta predsednikov krajevnih in mestne skupnosti ter člani delovnih teles so upravičeni do 
povračila potnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije (kilometrina, dnevnica). Višina 
sejnin se usklajuje s plačo župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina plačnega razreda župana, Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine 
Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana 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, predvideno število sej v tekočem proračunskem letu 
občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, sej sveta predsednikov mestne in krajevnih 
skupnosti ter sej mestne in krajevnih skupnosti. 

0102 Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za administrativno in tehnično podporo delovanja občinskega sveta in 
delovnih teles ter drugih stroškov, ki nastajajo ob delovanju občinskih organov. Materialne 
stroške predstavljajo stroški v zvezi z delovanjem občinskega sveta, delovni teles ter sveta 
predsednikov krajevnih in mestne skupnosti. Prav tako so sredstva namenjena plačilu članarinam 
v domačih neprofitnih institucijah (ZOS, SOS), nakupu računalniške opreme za delovanje 
občinskega sveta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Je – nakup računalnikov OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Litija, Poslovnik o delu občinskega sveta Občine 
Litija, število planiranih sej občinskega sveta in delovnih teles. Ocena porabljenih sredstev za 
pretekla leta ob upoštevanju racionalizacije poslovanja. 

0103 Reprezentanca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena postrežbi članov občinskega sveta ter ostalih navzočih na sejah 
občinskega sveta in delovnih teles. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena porabljenih sredstev za pretekla leta ob upoštevanju racionalizacije poslovanja. 

0122 Politične stranke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjanja sofinanciranju političnih strank. Višina načrtovanih sredstev je določena 
glede na volilni izid na zadnjih lokalnih volitvah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, rezultati lokalnih volitev, sklep župana. 

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 državni 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 pokaže doseganje zastavljenih ciljev, so uspešno izvedene volitve na način, kot ga 
določajo zakoni. 
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0152 Povračilo stroškov volilne kampanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delno povrnitev stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Litija v letu 2018. Kriteriji za delno povrnitev stroškov za organizacijo volilne 
kampanje organizatorjem oziroma kandidatom za volitve župana in list kandidatov za Občinski 
svet Občine Litija v okviru lokalnih volitev 2018 so določeni s Sklepom o delni povrnitvi 
stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Litija (Uradni list RS, št. 
58/2010 z dne 20. 7. 2010). Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati v občinskem svetu, imajo na podlagi tega 
sklepa pravico do delne povrnitve stroškov za organizacijo volilne kampanje v višini 0,33 EUR 
za dobljeni glas. Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji 
volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana, imajo pravico do delne povrnitve stroškov za organizacijo volilne kampanje v višini 
0,12 EUR za dobljeni glas, pri čemer sta v primeru izvedbe drugega kroga glasovanja kandidata, 
ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do delnega povračila stroškov le na osnovi dobljenih 
glasov v drugem krogu. V nobenem primeru pa višina delne povrnitve stroškov za organizacijo 
volilne kampanje ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, ki so razvidna iz poročila o 
organizaciji volilne kampanje. 

Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali volilne kampanje za župana oziroma 
kandidat za župana mora v petnajstih dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti 
občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za 
volilno kampanjo. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredovana končna 
poročila organizatorjev volilne kampanje pregleda ter občinskemu svetu predlaga v sprejel sklep 
o delni povrnitvi stroškov organizacije volilne kampanje. Na podlagi sklepa občinskega sveta se 
organizatorjem volilne kampanje za volitve članov občinskega sveta ali za volitve župana 
oziroma kandidatom stroški organizacije volilne kampanje na njihovo zahtevo delno povrnejo iz 
proračuna občine, in sicer v šestih mesecih po predložitvi dokončnega poročila občinskemu 
svetu oziroma računskemu sodišču. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Potrebna sredstva temeljijo na sledečih podatkih: 

- število glasov, ki so jih prejeli kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli 
mandati v občinskem svetu, pri čemer organizatorju volilne kampanje za vsak dobljeni glas 
pripade znesek v višini 0,33 EUR, 

- število glasov, ki so jih prejeli kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, pri čemer organizatorju volilne kampanje 
za vsak dobljeni glas pripade znesek v višini 0,12 EUR, 

- znesek porabljenih sredstev, ki bo razviden iz poročila o organizaciji volilne kampanje 
(slednjega znesek delne povrnitve stroškov za organizacijo volilne kampanje ne sem preseči), 

- podatki o udeležbi in dobljenih glasovih (za kandidate iz prejšnjih alinej), kot izhajajo iz 
Poročila Občinske volilne komisije Občine Litija o izidu volitev za člane Občinskega sveta 
Občine Litija in župana Občine Litija. 
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062 Občina Litija - Občinska uprava 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis 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. 

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. 

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) 

- Zakon o javnih naročilih (ZJN-3) 

- Zakon o financiranju občin (ZFO-1) 
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- 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 premoženjem. 

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometa 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so planirana sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni 
promet, kot so na primer Banka Slovenije in Uprava za javna plačila ter poslovne banke in za 
plačilo drugih stroškov izvrševanja in nadzora proračuna. Cilj vsakokratnega izvrševanja 
proračuna je izvršitev planiranih odhodkov z realiziranimi prihodki. Občina je izvedla notranjo 
revizijo poslovanja v preteklem letu. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Kazalniki temeljijo na opredelitvi elementov notranjega kontroliranja ter elementov procesa 
upravljanja. Proces upravljanja s tveganji ima 8 elementov, proces notranjega kontroliranja pa 5, 
od tega so 4 elementi (kontrolno okolje,kontrolne aktivnosti, informiranje in komuniciranje ter 
nadziranje) povsem enaki, drugi 4 elementi upravljanja s tveganji (določanje ciljev, opredelitev 
dogodkov, ovrednotenje tveganj in določanje odziva na tveganje) pa pomenijo razčlenitev 
elementa ocena tveganj iz procesa notranjega kontroliranja. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe 

Področje skupne administrativne službe 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 premoženjem. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Delovanje skupne administrativne službe je opredeljeno v Dolgoročnem razvojnem programu 
Občine Litija 
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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, državljanov 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 vzdrževanje 
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 znižanje 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, vzdrževanje in razvoj. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) 
Zakon o javnih financah (ZJF) 
Zakon o javnih naročilih (ZJN - 3) 
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) 

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 obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

0420 Nakup računalnikov in programov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno zagotavljati sredstva za posodabljanje 
strojne in programske informacijske opreme (strežniki, računalniki, tiskalniki, skenerji, 
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programska oprema). Poleg opreme in licenčnin se s sredstvi zagotavlja tudi njeno vzdrževanje 
in izdelava varnostnih kopij dokumentov. 

Sprememba zneska je povezana z nakupom novega strežnika občine, saj se sedanji bliža koncu 
zagotovljene dobe delovanja. Nakup je povezan s pridobitvijo licenčnin za delovanje vseh 
programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0420 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na realizaciji iz leta 2018 in oceni potreb v letu 2019. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis 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. 

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. 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o delovnih razmerjih 
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
- 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 2018 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o uravnoteženju javnih financ 
- Zakon o delavcih v državnih 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  
- 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 uslužbencev 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'' 
- Interni 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. 

0630 Plače in drugi prejemki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izplačilu plač zaposlenim javnim uslužbencev v občinski upravi. 
Trenutno je v občinski upravi zaposlenih 21 javnih uslužbencev vključno z direktorjem občinske 
uprave. V skladu z veljavno zakonodajo pripada javnim uslužbencem izplačilo osnovne plače, 
dodatkov, regres za prehrano, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov 
prevoza na delo in iz dela, sredstva namenjena za nadomeščanje začasno odsotnih javnih 
uslužbencev, jubilejne nagrade in odpravnine. Kot sestavni del obrazložitve proračuna je 
priložen predlog kadrovskega načrta, pri čemer opozarjamo, da je to akt, ki ga formalno sprejem 
župan in sicer v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerij 
ter druga veljavna zakonodaja s področja urejanja plač in prejemkov javnih uslužbencev in ocena 
porabljenih sredstev za pretekla leta. 

0631 Prispevki in davki delodajalca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo prispevkov in davkov na izplačane plače javnih uslužbencev 
zaposlenih v občinski upravi. Prispevki in davki se plačujejo v skladu z veljavno zakonodajo. 
Med prispevki so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za 
zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premija kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja s področja plačevanja prispevkov in davkov, ocena porabljenih sredstev za 
pretekla leta. 

0632 Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zagotavljanje nabave pisarniškega materiala za občinsko upravo, za 
plačevanje poštnine, za dobavo časopisov, revij, knjig, strokovne literature ter drugih založniških 
in tiskarskih storitev, oglaševalnih storitev in podobno. Plačilo stroškov pisarniškega materiala 
ter poštnih storitev za delovanje občinske uprave, nadalje za plačilo časopisov, revij, strokovne 
literature; založniške, tiskarske, oglaševalske storitve; storitve fotokopiranja; telekomunikacijske 
storitve; vzdrževanje službenih vozil; prevozne stroške in storitve; strokovna izobraževanja 
zaposlenih, kot so seminarji, posveti; stroški dijakov in študentov, ki jim Občina Litija omogoči 
opravljanje obvezne prakse ali usposabljanja; za plačila stroškov dela zunanjih sodelavcev 
(podjemne pogodbe, študentsko delo, avtorski honorar), za plačilo stroškov nezgodnega 
zavarovanja zaposlenih za primer poškodbe pri delu; preventivnih zdravstvenih pregledov; 
tečajev in izpitov iz varstva pri delu, plačilo stroškov pooblaščenemu podjetju za izvajanje nalog 
iz varstva pri delu ter za druge materialne stroške, potrebne za delovanje občinske uprave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije. Materialni stroški občinske uprave 
predstavljajo plačila stroškov pisarniškega materiala ter poštnih storitev za delovanje občinske 
uprave; nadalje plačila časopisov, revij, strokovne literature; založniške, tiskarske, oglaševalske 
storitve; storitve fotokopiranja; telekomunikacijske storitve; vzdrževanje službenih vozil; 
prevozne stroške in storitve; strokovna izobraževanja zaposlenih, kot so seminarji, posveti; 
stroški dijakov in študentov, ki jim Občina Litija omogoča opravljanje obvezne prakse ali 
usposabljanja;plačila stroškov dela zunanjih sodelavcev (podjemne pogodbe, študentsko delo, 
avtorski honorar), plačilo stroškov nezgodnega zavarovanja zaposlenih za primer poškodbe pri 
delu; preventivnih zdravstvenih pregledov; tečajev in izpitov iz varstva pri delu, plačilo stroškov 
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pooblaščenemu podjetju za izvajanje nalog iz varstva pri delu ter za druge materialne stroške, 
potrebne za delovanje občinske uprave. 

    

Zaradi številnih in nenehnih sprememb, ki nastajajo pri delovanju občinske uprave, nastajajo le 
tej tudi drugi stroški. Del teh bo plačan tudi iz drugih proračunskih postavk in sicer iz tistih, na 
katere se bodo nanašali projekti, ki jih bodo izvajale posamezne projektne skupine. 

 

Občina Litija je na  podlagi izvedenega javnega razpisa podpisala pogodbo z najugodnejšim 
ponudnikom za dobavo pisarniškega materiala; za plačevanje poštnih storitev pa ima podpisano 
pogodbo s Pošto Slovenije. Občinska uprava je naročena na različne revije, časopise. 

0637 Medobčinski inšpektorat 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju medobčinskega inšpektorata, katerega soustanoviteljice so 
Občine Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji. Trenutno sta v 
medobčinskem inšpektoratu zaposlena inšpektorica, ki hkrati opravlja tudi naloge vodje 
inšpektorata ter dva redarja. Za leto 2020 se planira zaposlitev dodatnega inšpektorja. Sredstva 
so namenjena celotnemu delovanju, pri čemer stroški zajemajo izplačilo plač, dodatkov in drugih 
prejemkov vezanih za delovno razmerje; pisarniški material ter druge storitve, poštnina, plačilo 
goriva za službeno vozilo redarja ter plačilo stroškov vezanih na vzdrževanje službenega vozila; 
plačilo stroškov vzdrževanja opreme, licenčnih programov vezanih na delo inšpektorja in redarja 
ter drugih stroškov vezanih na delovanje inšpektorata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja s področja delovnega razmerja, ocena porabljenih sredstev za pretekla leta. 

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 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. 
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0633 Nakup nove opreme 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup nove opreme, in sicer pisarniškega pohištva, službenih mobilnih 
telefonov ipd., in sicer za brezhibno in nemoteno delovanje občinske uprave in drugih služb, ki 
delujejo v prostorih Občine Litija. Dotrajane mobilne telefone in pisarniško pohištvo 
uslužbencev občinske uprave bo potrebno nadomestiti z novo opremo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so namenjena za brezhibno in nemoteno delovanje občinske uprave in drugih služb, ki 
delujejo v prostorih Občine Litija. 

0635 Obratovalni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja: čiščenje, varovanje, električna energija, 
ogrevanje, voda in komunalne storitve ter odvoz smeti, tekoče vzdrževanje občinske stavbe, in 
zavarovalno premijo za občinsko stavbo. Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega 
delovanja občinske uprave in drugih služb, ki delujejo v prostorih Občine Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije. Obratovalni stroški poslovno stanovanjskega 
objekta se na podlagi najemnih pogodb razdelijo po uporabljeni površini na posamezne službe, 
ki imajo najete prostore. Višina porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta. V tekočem 
letu so največji delež stroškov predstavljali stroški za plačilo elektrike  ter stroški ogrevanja, 
odpadkov, vodarine, čiščenja stopnišča in uporabe dvigala. 

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe. V občinski stavbi, 
predvsem pa po pisarnah občinske uprave, bo potrebno izvesti vzdrževalna dela, in sicer 
postopna zamenjava dotrajanih radiatorjev vključno s termostatskimi ventili; sanacija (brušenje 
in lakiranje) parketa; namestitev zunanjih rolojev na zunanji strani pisarn, ki se nahajajo na južni 
strani. Z navedenim bi se zagotovila izvedba del, ki so nujno potrebna, da ne bo prišlo do 
zmanjšanja vrednosti občinske stavbe ter na drugi strani tudi do prihranka na račun manjše 
porabe energije pri ogrevanju. S tem se bodo izboljšali tudi pogoji dela, saj je v poletnih 
mesecih, v pisarnah ki se nahajajo na južni strani stavbe, izjemno vroče. V nekaterih pisarnah 
občinske uprave bo potrebno postopno zamenjati dotrajane klimatske naprave ter letno izvesti 
servis le teh. Poleg tega pa bo potrebno v prihodnje tudi pristopiti k energetski sanaciji občinske 
stavbe z ureditvijo toplotnega ovoja (fasada), toplotno izolacijo strehe ipd, zaradi česar je 
potrebno naročiti projekt izdelave energetske sanacije ovoja stavbe (fasade). Predvidena je tudi 
izdelava projekta ureditve/modernizacije občinske avle, sejnih sob in pisarn občinskih 
uradnikov. Poleg tega je v planu tudi obnova obstoječega skupnega dvigala ali zamenjava 
obstoječega dvigala z novim, saj je obstoječ dotrajan in je pogosto v okvari. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 36



 

 14

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na to, da je letni izvedbeni cilj zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave in 
drugih služb, ki delujejo v prostorih Občine Litija, so sredstva namenjena za investicijsko 
vzdrževanje občinske stavbe. 

063 Občina Litija - Občinska volilna komisija 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

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 državni 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 pokaže doseganje zastavljenih ciljev, so uspešno izvedene volitve na način, kot ga 
določajo zakoni. 

0150 Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na predmetni proračunski postavki so namenjena plačilu stroškov izvedbe lokalnih 
volitev in referendumov. Skladno s 3. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) stroške za 
izvedbo lokalnih volitev krijejo občine same. V letu 2018 so bile izvedene volitve članov 
občinskega sveta in župana, v zvezi s katerimi je ostalo odprtih nekaj obveznosti, ki jih je 
potrebno poravnati v letu 2019. 

 

Materialni stroški lokalnih volitev so sicer sledeči: 

- tisk razglasov za volišča ter tisk glasovnic za volitve župana, članov občinskega sveta in 
članov svetov ožjih delov občine,  
- prenos obvestil za udeležbo na rednih lokalnih volitvah župana in članov občinskega sveta, 
- objava poročila o izidu lokalnih volitev v Občanu in v Uradnem listu RS, 
- objava razpisa rednih volitev članov sveta Mestne skupnosti Litija in članov svetov 
krajevnih skupnosti na območju občine Litija v Uradnem listu RS, 
- priprava dodatnih izvodov volilnih imenikov s strani Ministrstva za notranje zadeve, 
- zagotovitev prisotnosti uslužbencev UE Litija za potrebe izvedbe lokalnih volitev: 
 o predčasno glasovanje,  
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 o za potrebe potrditve kandidatur (preverjanje državljanstva in stalnega prebivališča 
kandidatov za lokalne volitve v Občini Litija), 
 o za potrebe izdaje potrdil na dan izvedbe lokalnih volitev, 
- volilna gradiva in obrazci Uradnega lista Republike Slovenije, d. o. o.: 
 o priročnik,  
 o obvestila volivcem, 
 o komplet kuvert za glasovanje po pošti, 
 o vrečke za shranjevanje glasovnic, 
 o nalepke za pečatenje vrečk, varnostne nalepke za pečatenje skrinjic in samolepilni 
trak, 
 o zapisnik o delu volilnega odbora, 
 o stroški udeležbe na seminarjih, 
 o itd., 
- stroški iz naslova podjemnih pogodb: 
 o za opravljanje finančnih del za Občinsko volilno komisijo Občine Litija, 
 o za informatika oz. za opravljanje računalniških del za Občinsko volilno komisijo 
Občine Litija (računalniška aplikacija), 
 o prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje (na prehodni davčni podračun 
ZPIZ in ZZZS), 
- nadomestilo za uporabo prostorov za izvedbo lokalnih volitev, 
- drug pisarniški material. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova za določitev sredstev predmetne proračunske postavke je višina še odprtih obveznosti, ki 
jih je potrebno poravnati v letu 2019. 

064 Občina Litija - Nadzorni odbor 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

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. 
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02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
Opis podprograma 

Nadzorni odbor Občine Litija sprejme 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 župana 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 že vnaprej pripravljenem letnem planu. 

0230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor Občine Litija sprejme 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Učinkovitost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Nadzorni odbor v svojem delu – 
nadzoru poda končno poročilo s priporočila in predloge, notranja revizija pa mnenja v skladu z 
Zakonom o revidiranju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi Statuta Občine Litija, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah, 
Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora ter Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Litija. Nadzorni odbor kot najvišji nadzorni organ javne porabe spremlja učinkovitost in 
smotrnost porabe proračunskih sredstev. 
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065 Občina Litija - Župan 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
Opis podprograma 

''Dejavnost župana in podžupana'' je opredeljen z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom 
Občine Litija. Župan 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 župana, podžupanov, ki svojo dejavnost opravljajo bodisi poklicno ali pa 
nepoklicno. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, vezane na dejavnost župana 
in podžupana. 

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 uslužbencih 
- Zakon o delovnih razmerjih  
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
- 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 2018 
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o uravnoteženju javnih financ  
- Kolektivna pogodba za javni sektor 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti  
- Statut Občine Litija 
- Sklep o imenovanju podžupana 

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 župana in podžupana, ki se kaže 
v izvedbo posameznih protokolarnih dogodkov, vodenju občine kot celote, usmerjanju delovanja 
občinske uprave. 

0180 Plača in drugi prejemki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za izplačilo plač župana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, izplačilo 
plač podžupanje, ki svojo funkcijo opravlja poklicno ter izplačilo plač za podžupana, ki svojo 
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funkcijo opravlja nepoklicno. Sredstva so namenjena tudi za izplačilo dodatkov, ki 
funkcionarjem pripadajo glede na veljavno zakonodajo, povračilo stroškov prehrane na delu, 
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, izplačilo morebitnih jubilejnih nagrad ter drugih 
stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije župana in podžupanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih 
razmerjih, Kolektivna pogodba za javni sektor, veljavna zakonodaja s področja izplačila plač, 
sklep župana o uvrstitvi podžupana v plačni razred. 

0181 Prispevki in davki delodajalca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo prispevkov in davkov na izplačane plače in nadomestila župana 
in podžupanov. Prispevki in davki se plačujejo v skladu z veljavno zakonodajo. Med prispevki 
so prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, 
prispevek za starševsko varstvo, premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na 
podlagi ZKDPZJU. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Veljavna zakonodaja s področja plačevanja prispevkov in davkov, ocena porabljenih sredstev za 
pretekla leta. 

0182 Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena opravljanju funkcij župana in podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena porabljenih sredstev za pretekla leta. 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

0222 Občinska javna blagajna 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konto 402930: 
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Sredstva za občinsko javno blagajno so namenjena subvencioniranju stroškov plačilnega 
prometa v Občini Litija. Funkcija občinske javne blagajne je v tem, da občanom Občine Litija ni 
treba plačevati visokih provizij ob plačevanju položnic v poštnih poslovalnicah ali na bankah. 
Sistem funkcionira na način, da občina na javnem razpisu izbrani finančni instituciji v določeni 
višini, odvisno od sredstev, ki jih ima občina za ta namen predvidena v svojem proračunu, dodeli 
finančna sredstva, in sicer v obliki delnega subvencioniranja stroškov plačilnega prometa pri 
plačevanju položnic občanov za storitve določenih podjetij in zavodov (v konkretnem primeru: 
Občina Litija, Gimnazija Litija, Osnovna šola Litija, Osnovna šola Gradec, Osnovna šola 
Gabrovka-Dole, Vrtec Litija, Vrtec Čebelica,  Vrtec Polhek, Glasbena šola Litija-Šmartno, SVC 
Litija d.o.o., Izobraževalni center GEOSS d.o.o., KSP Litija d.o.o., Dom Tisje Šmartno pri 
Litiji). Proračunska sredstva so tako namenjena kot neposredna subvencija k plačilu stroškov 
plačilnega prometa za plačilo položnic fizičnih oseb, to je občanov Občine Litija. Na drugi strani 
na javnem razpisu izbrana finančna institucija vse občane Občine Litija za preostali del provizije, 
zaračunane pri plačilu posameznega plačilnega naloga, oprosti, tako da je posledično storitev 
plačevanja plačilnih nalogov za občane v celoti brezplačna, torej brez provizije.  

 

Konto 402931: 

 

Dne 4.8.2017 je bila med Občino Litija in Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana sklenjena Pogodba 
o poslovnem sodelovanju, št. 405-1/2017. Z njo je dogovorjeno, da bo občina zagotavljala 
hranilnici sredstva za kritje mesečnega primanjkljaja, ki hranilnici nastaja zaradi stroškov 
obratovanja posameznega bankomata v naselju Vače in v naselju Gabrovka in ki predstavlja 
razliko med stroški obratovanja in prihodki od uporabe bankomata v posameznem mesecu. 
Hranilnica je dolžna mesečno (posebej za bankomat v naselju Vače in posebej za bankomat v 
naselju Gabrovka) s specifikacijo za pretekli mesec, za katerega se izstavlja račun, izkazati 
višino mesečnega primanjkljaja, izračunanega na opisan način, ki ga krije občina. Skladno s 
ponudbo hranilnice, predloženo na javnem razpisu, občina hranilnici mesečni primanjkljaj krije 
največ do višine: 

- 329,40 EUR (DDV je vključen) za bankomat v naselju Vače,  

- 329,40 EUR (DDV je vključen) za bankomat v naselju Gabrovka, 

preostalo višino mesečnega primanjkljaja pa krije hranilnica sama. Ne glede na navedeni 
mesečni plafon občina stroške letnega primanjkljaja obratovanja posameznega bankomata krije 
največ do višine 4.000,00 EUR, preostalo višino letnega primanjkljaja pa krije hranilnica sama. 
V subvencionirani ceni so všteti vsi stroški in vse dajatve, vključno z davki. Cena je 
nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Konto 402930: 

 

Občina Litija v proračunu za financiranje sistema občinske javne blagajne zagotavlja višino 
sredstev, določenih na podlagi podatkov, ki jih v zvezi s funkcijo občinske javne blagajne 
beležijo nekatere druge primerljive občine, in na podlagi lastnih izkušenj iz leta 2017 in 2018. 
Izhodišče predstavlja strošek provizije, ki ga Občina Litija za posamezno položnico krije v višini 
0,30 EUR. V letu 2019 pričakujemo, da bo glede na trend rasti plačil preko občinske javne 
blagajne plačano med 1000 in 1500 položnic mesečno. V tem okviru so tudi predvidena 
proračunska sredstva za ta namen, in sicer v višini 5.000 EUR. 
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Konto 402931: 

 

Ugotavlja se, da je bilo v obdobju od januarja do oktobra 2018 število vseh BA dvigov, Visa 
dvigov, MC dvigov, Diners dvigov in vpogledov: 

- na bankomatu na Vačah: 8316 

- na bankomatu v Gabrovki: 10478 

Navedeno pomeni, da strošek občine na bankomat skoraj vsak mesec dosega najvišji dovoljeni 
znesek, kar ima za posledico, da je potrebno na predmetnem podkontu načrtovati 8.000 EUR 
sredstev za predmetni namen subvencioniranja. 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 

V glavnem programu so vključena sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov in sredstva za 
kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Občina Litija sistematično zagotavlja materialne pogoje za izvedbo protokolarnih dogodkov. 
Poročni protokoli se že 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. 

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. 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… 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih (ZZZDR) 

- Pravilnik o sklepanju zakonske zveze 

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. 
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0433 Poroke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija skupaj z Občino Šmartno pri Litiji (vsako leto ena občina) 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na realizaciji iz preteklega leta. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
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, obligatorno. Zaradi 
narave posameznih zadev in postopkov pred sodišči je teţko predvideti višino predmetnih 
stroškov. 
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0437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov odvetniških storitev, plačilu sodnih stroškov (to je 
plačilu odškodnin v sodnih postopkih, plačilu nagrad za sodne izvedence itd.) ter plačilu stroškov 
notarskih storitev. 

Stroški odvetniških storitev in sodni stroški izhajajo iz pravdnih, nepravdnih in izvršilnih 
postopkov, v katerih je občina udeležena kot tožena, tožeča stranka ali udeleženka. Občina Litija 
trenutno sodeluje z Odvetniško pisarno Šebenik d.o.o. in Odvetniško pisarno Mužina, Žvipelj in 
partnerji d.o.o..  

Notarski stroški, ki se odmerjajo po veljavni notarski tarifi, se prvenstveno nanašajo na plačilo 
storitev overitve podpisa župana na pogodbah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zaradi racionalizacije stroškov odvetnikov poskušamo čim več zadev za sodišče pripraviti sami, 
tako da nas zastopa odvetnik, le kadar je to neizogibno potrebno, predvsem pred okrožnimi 
sodišči. Sredstva predmetne proračunske postavke se načrtujejo glede na realizacijo v letih 2017 
in 2018. 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe 

Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj 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, ožjih delov občin in zvez občin 

- 0603 Dejavnost občinske uprave 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Delovanje lokalne samouprave je opredeljeno v Dolgoročnem razvojnem programu Občine 
Litija 

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 ožjih delov občin 
in zvez občin in različnih oblik povezovanja občin (združenja itd). 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 45



 

 23

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 že v fazi 
priprave proračuna, kjer je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri 
nadaljnjem razvojnem načrtovanju na področju infrastrukture, družbenih dejavnosti in urejanja 
prostora na ožjem 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 službam (npr. delovanje ožjih delov občin, zvez občin, delovanje 
nevladnih institucij lokalne samouprave, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, 
regionalne razvojne agencije itd). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  
- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih 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  
- Državni 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 dosežen 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 pretežni meri doseženi v okviru danih 
razpoložljivih sredstev. 
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0612 Regionalni razvojni načrti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za naloge s področja povezovanja občin in regionalnega povezovanja.  

Sredstva se bodo namenila za spremljanje in koordiniranje izvedbe Regionalnega razvojnega 
programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020, vodenju drugih aktivnosti in 
sodelovanju v okviru RRA Zasavje, medobčinskih projektov in promocijskim aktivnostim. Poleg 
vključenosti občine pri projektih v okviru ljubljanske urbane regije, bo občina sodelovala tudi z 
drugimi občinami ob sodelovanju posameznih podpornih institucij predvsem tam, kjer je možno 
poleg proračunskih sredstev tudi sofinanciranje iz drugih virov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občina se je uspešno povezovala v območno razvojno partnerstvo, kot tudi na regionalni ravni v 
okvir Ljubljanske urbane regije in Regionalne razvojne agencije Zasavje. Pri pripravi izbora 
projektov za LUR za obdobje 2014-2020 je najpomembneje nadaljevanje aktivnosti v okviru 
projekta izgradnja mreže P+R – gre za nadaljevanje projekta, aktivna vključenost v projekt 
izgradnje kolesarskih poti, (občina želi pričeti z izgradnjo kolesarskih poti iz mesta Litija v smeri 
poti Kresnicam, ter tako zagotoviti večjo varnost za vse udeležence v prometu na tej cesti); 
hkrati gre tudi za iskanje možnega povezovanja z ostalimi občinami v okviru LUR-a in v okviru 
projektnega partnerstva predvsem na področju turizma z implemetacijo strategije v destinaciji in 
tudi nadgradnjo odločitev v sprejeti strategiji turizma Občine Litija do leta 2025.  

 

Nadaljevalo se bo s sodelovanjem v okviru INSiGHTS projekta na področju turističnega razvoja 
občine.  

Letni izvedbeni cilj je tako kot dolgoročni zagotoviti pogoje za nemoteno sodelovanje občin pri 
uresničevanju interesov posameznih občin. Prednost pri projektih je potrebno nameniti razvoju 
inovacijskega okolja, spodbujanju turističnih destinacij (predvsem povezati že razvite proizvode 
in storitve na podeželju in mestu in njihovo skupno trženje). 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri povezovanju občin je merilo število prebivalcev občin. 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 

Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje 
sredstva za delovanje ožjih 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 že v fazi 
priprave proračuna, kjer je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri 
nadaljnjem razvoju na ožjem 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 ožjih delov občin. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
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06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Podprogram 06029001 Delovanje ožjih delov občin, vključuje stroške organov ožjih 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. 

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. 

0620 Izdatki in transferi krajevnim skupnostim za tekoče poslovanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje mestne in krajevnih skupnosti v občini. Krajevne skupnosti 
sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, katere se nanašajo na območje krajevne 
skupnosti in zadevajo njene prebivalce. Naloge krajevnih skupnosti so opredeljene z odlokom o 
nalogah mestne in krajevnih skupnosti.  

Krajevne skupnosti tako opravljajo skupne naloge na področjih  

- občinskih gospodarskih javnih služb;  

- prometa;  

- gospodarjenja z zemljišči;  

- urbanizma in varstva okolja;  

- družbenih dejavnosti;  

- gospodarstva;  

- turizma;  

- zaščite in reševanja.  

Prav tako izvajanje posameznih nalog s področij  

- urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti,  

- vzdrževanja javnih površin, vključno z izvajanjem zimske službe,  

- oskrbe s pitno vodo,  

- urejanja in čiščenja javnih površin,  

- urejanja športno rekreacijskih površin, parkov in javnih otroških igrišč,  

- urejanja kulturnih spomenikov. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Letni izvedbeni cilj je, tako kot dolgoročni, zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje občine kot 
tudi ožjih delov občine. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z odlokom sta merili za razdelitev sredstev za opravljanje nalog površina in število 
prebivalcev ožjega dela občine. 

0625 Ureditev prostorov KS Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se predvideva postopna ureditev mansarde nad prostori vrtca kot 
večnamenski prostor za potrebe različnih dejavnosti društev in KS Gabrovka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča za planiranje sredstev je predstavljale projektantska ocena stroškov in minule 
investicije, ki jih je izvajala KS Gabrovka. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

Opis 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 ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati 
ljudi, živali, 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 službami ter z 
izboljševanjem organiziranosti) 

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev 
oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč 

- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje 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 požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč 
in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. 
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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, živali, 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 službami ter z 
izboljševanjem organiziranosti) 

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev 
oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugim posledic teh nesreč 

- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi 

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

- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine, 
- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih 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 

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 služb 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, 
vzdrževanje 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 požarom, 
- Zakon o gasilstvu, 
- Zakon o varstvu pred utopitvami, 
- Zakon o Rdečem križu, 
- 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 ogroženosti. 

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

Dolgoročni cilj je gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev za usposabljanje in 
opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči in zagotavljanje učinkovitega sistema zaščite in 
reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, 
odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Doseganje zastavljenih ciljev in kazalci se kažejo ob aktiviranju občinskih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč ob izrednih dogodkih. V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: 
spremljanje nevarnosti; obveščanje prebivalcev o nevarnostih; izvajanje zaščitnih ukrepov; 
razvijanje osebne in vzajemne zaščite; izdelovanje ocen ogroženosti; izdelovanje načrtov zaščite 
in reševanja; organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč. Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in 
pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč. 

0730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina financira redno dejavnost civilne zaščite tako, da bo nadaljevala z usposabljanjem in 
opremljanje imenovanih članov štaba CZ, enot CZ in drugih enot ZARE, povračala nadomestila 
plač za čas odsotnosti zaradi izvajanja nalog zaščite in reševanja v primeru odsotnosti iz dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu z veljavno zakonodajo imajo člani enot ZARE pravico do refundacijo plače v primeru 
njihovega pozivanja na usposabljanja in ostala izvajanja predvidenih in nepredvidenih nalog. 
Hkrati s tem jim pripada tudi povračilo stroškov prevoza na omenjene naloge in povrnitev 
stroškov prehrane, če zanjo ni drugače poskrbljeno. 

0731 Vzdrževanje in obratovalni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi se zagotavlja nakup in vzdrževanje opreme CZ in sistema za obveščanje in alarmiranje 
do prevzema s strani URSZR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v letu 2018 oziroma v skladu 
s proračunskimi možnostmi. 

0732 Vzdrževanje defibrilatorjev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje AED, nameščenih na območju 
občine Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Znesek proračunske postavke temelji na osnovi porabe iz preteklega leta. 
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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 služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih 
organizacij, dejavnosti gasilskih društev in občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje 
gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno 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 požarom, 
- Zakonu o gasilstvu, 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- Uredba o požarni taksi, 
- Načrt razvoja GZ Litija za obdobje 2015-2020 

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

- uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb 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, 
- izobraževanje 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 

0735 Občinska gasilska zveza 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, za redno delovanje GZ Litija se porabljajo za redno delovanje organov GZ, nakup 
literature, zavarovanje članov, domov in vozil, izvedbo tekmovanj, izobraževanj, zdravniških 
pregledov operativnih članov, delo z mladino, veterani in članicami in za osnovno vzdrževanje 
opreme kot so radijske postaje pozivniki in izolirni dihalni aparati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Na podlagi predloga načrta razvoja GZ Litija za obdobje 2015-2020, so opredeljeni stroški za 
izvedbo letnega programa dela. 

0736 Prostovoljna gasilska društva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z dotacijami PGD se pokriva osnovne stroške, ki jih imajo pri svojem delovanju, kot so: stroški 
elektrike, telefona, vode, odvoza odpadkov, goriva, servisov, tehničnih pregledov in registracij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 52



 

 30

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v preteklem letu, oziroma v 
skladu s proračunskimi možnostmi. 

0737 Stroški intervencij PGD 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi kontne postavke se povračajo stroški, ki so jih imela PGD pri izvajanju intervencij in 
se jih obračunava po veljavnem ceniku, ki ga določa Gasilska zveza Slovenije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v letu 2018, oziroma v skladu 
s proračunskimi možnostmi. 

0738 Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina  je  dolžna  letno  zagotavljati  proračunska  sredstva  za nemoteno opravljanje javne 
gasilske dejavnosti, ki obsegajo sofinanciranje izvajanja investicij  gasilskih društev, kot so 
nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme ter  investicijsko vzdrževanje 
gasilskih domov. Sredstva se nakazujejo proračunskim porabnikom na način, dogovorjen s 
pogodbo in predhodno določen v Načrtu razvoja GZ Litija za obdobje 2015-2020. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v preteklem letu, oziroma v 
skladu s proračunskimi možnostmi. 

0739 Podporno jedro PGD Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Administrativno – podporno jedro v PGD Litija skrbi za tehnično in drugo pomoč enotam ob 
izvajanju intervencij, izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v preteklem letu, oziroma v 
skladu s proračunskimi možnostmi 
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis 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 
izobraževanja 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 udeleženci 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 

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 vključiti uspešne in uveljavljene 
programe in akcije, ki jih je že doslej izvajal SPVCP in so temeljile na : sodelovanju s starši, 
prometni vzgoji otrok, varna vožnja motoristov,…  Akcije bo potrebno v bodoče še nagraditi in 
uvesti nove akcije. 

 

 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 54



 

 32

Potrebno je zagotoviti čim  večjo  varnost  cestnega  prometa, čim  manj  prometnih  nezgod, čim  
boljšo  obveščenost  in  osveščenost  vseh udeležencev cestnega prometa. 

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

Glavni cilj SPVCP-ja je  izboljšanje prometno-varnostnih razmer. Prvi šolski dan organizirati 
dodatni nadzor na nevarnih odsekov, kjer šolarji prečkajo cesto. Vsako leto šoloobveznim 
otrokom zagotoviti odsevne rutke, kresničke in odsevne trakove. 

Cilj je tudi organizacija preventivnih akcij, v katere bodo vključeni vsaj otroci v vrtcih, učenci v 
osnovnih šolah in dijaki ter kritične skupine udeležencev cestnega prometa. 

0820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki bodo namenjena za izvedbo preventivnih dogodkov za otroke, mladostnike 
in njihove starše. Vsako leto šoloobveznim otrokom zagotovimo odsevne rutke, kresničke in 
odsevne trakove ter za izvedbo preventivnih akcij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let. 

0821 Sejnine in prevozni stroški članom sveta 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za stroške članov za preventivo ter drugih stroškov, ki nastajajo ob 
delovanju sveta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let. 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

Opis 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 uravnoteženje javnih financ 
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

sledenje k polni zaposlenosti 
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- 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, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma 
sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in 
preprečevanja prehoda presežnih 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 težje zaposljivih oseb, ki jim z rednim posredovanjem dela ni mogoče 
zagotoviti zaposlitve, 
- zmanjšanje stopnje brezposelnosti v občini, 
- pomoč nevladnim organizacijam in društvom pri izvajanju njihovih programov, ki delujejo v 
javnem interesu in izvajajo programe za izboljšanje kvalitete življenja občanov Litije. 

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

Obrazloženi z obrazložitvijo 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 državne zaposlitvene programe, ki so namenjeni 
vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti 
brezposelnih oseb. Organizirajo se zaradi izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, 
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 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

- znižanje 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 

Obrazloženi z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

1030 Sredstva za izvajanje javnih del 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajalcem programov javnih del se bodo sofinancirali stroški plač in drugi prejemki zaposlenih 
v določenem deležu, pod določenimi pogoji pa tudi drugi stroški, ki bodo nastajali pri izvajanju 
programov. Izvajalci programov, ki se bodo subvencionirali s proračunskimi sredstvi države in 
občine, bodo izbrani na javnem razpisu Zavoda RS za zaposlovanje. 

Občina Litija bo kot naročnik in plačnik javnih del, v skladu s kriteriji in merili zavoda za 
zaposlovanje RS, krila 

del razlike do izhodiščnih plač ter regres za brezposelne osebe, vključene v javna dela, ki se 
bodo izvajala v vzgojno izobraževalnih zavodih in drugih javnih zavodih na področju družbenih 
dejavnosti ter nekaterih nevladnih organizacijah ( območnem združenju Rdečega križa, Karitasu, 
ipd ). Vključeni v javna dela opravljajo različna dela, kot so pomoč v knjižnici, delo 
informatorja, pomoč pri izvajanju programov za mlade, humanitarne dejavnosti, učna pomoč, 
pomoč pri izvajanju programov za občane, družabništvo in spremljanje,...). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte  NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva, ki jih za programe javnih del namenja RS iz državnega proračuna so odvisna od 
stopnje brezposelnosti v občini, koeficient za leto 2018 je za Občino Litija znašal 55% delež 
stroškov plač, medtem ko sredstva za izobraževanje delavcev, prehrano in prevoz na delo ter 
preostanek sredstev do kritja celotnih sredstev programa javnih del zagotavljata občina kot 
naročnik javnega dela in izvajalec javnega dela po dogovoru. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in 
živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdarska 
infrastruktura) in ribištva. 

Področje zajema naslednje glavne programe, in sicer: 

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
- 1104 Gozdarstvo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Program razvoja podeželja 2014-2020. 
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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 življenja na 
podeželju, povečati konkurenčnost slovenskega podeželja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj 
in prilagajanje podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je povečanje konkurenčnosti kmetijstva, ki je tesno povezano z naložbami 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 naložbe v kmetijska gospodarstva se odloča manj nosilcev zaradi slabe finančne sposobnosti 
kmetij in starostne strukture prebivalstva na podeželju. 

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

Spodbujati izobraževanja in usposabljanja v okviru društvene dejavnosti. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Opis podprograma 

Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu  
- Zakon o spremljanju državnih pomoči  
- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije  
- Zakon o društvih  
-        Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s 
področja kmetijstva in ribištva  
-        Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s 
področja kmetijstva in ribištva  
- Pravilnik o  ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja  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. 
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Delovanje društev s področja kmetijstva je bilo uspešno, kjer je pri uresničevanju zastavljenih 
programov pomagala tudi občina v okviru razpoložljivih sredstev. 

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

Izvajanje aktivnosti v okviru načrtovanih proračunskih sredstev. 

1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za izvedbo ukrepa po Uredbi za skupinske izjeme - Zagotavljanje 
tehnične podpore v kmetijstvu. Nadaljevati je potrebno s spodbudami pri delovanju kmetijskih 
društev v občini s ciljem dviga strokovne izobraženosti kmetov, kmečkih žena in mladine ter 
kmetijskih društev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 so društva aktivno delovala in uspešno uresničevala zastavljene programe dela kljub 
omejitvi sredstev iz občinskega proračuna. Še naprej je potrebno spodbujati interesno 
povezovanje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije pomoč pri zagotavljanju 
tehnične podpore stanovskemu povezovanju ni omejena, zato se planira v okviru zmožnosti 
občinskega proračuna. 

1123 Programi razvoja podeželja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za izvedbo ukrepa po Uredbi za skupinske izjeme – splošnih pravil za 
gospodarstvo in sicer za pomoč »de minimis« pri tovornem transportu iz odročnih krajev, ki je 
priglašena in je pridobljeno pozitivno mnenje komisije za nadzor in spremljanje državnih pomoči 
pri ministrstvu za finance.  

Sredstva se bodo namenila tudi za sofinanciranje LAS (lokalne akcijske skupine). Aktivnosti 
obsegajo: delovanje LAS, animacija in pridobitev strokovnih znanj, izvajanje lokalne akcijske 
strategije in sodelovanje ter izvajanje konkretnih projektov, potrjenih s strani LAS-a. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 je občina pomagala pri lokalni akcijski skupini, da je izpolnila načrtovani program 
aktivnosti.  

Spodbujati kmetijska gospodarstva k ohranjanju primarne dejavnosti ter promovirati območje 
pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov ter pomagati pri širjenju in uveljavljanju 
podjetniških iniciativ tudi na podeželskem prostoru. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini je naveden kot 
predmet podpore transport iz odročnih razpršenih območij občine. Občina ima namreč podeželje 
zelo razvejano, kar pomeni visoke stroške pri zagotavljanju prevozov do zbirnih centrov za 
kmetijske proizvode. Skladno s finančnimi določbami pravilnika lahko znaša bruto intenzivnost 
pomoči do 50% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.  

Z inovativnimi pristopi pri izrabi obstoječih potencialov zagotavljati vitalnost podeželja na 
območju »Srca Slovenije« in njegovo trajnostno rast. Do 50% sredstev za vodenje LAS, 
pridobivanje strokovnih znanj in animacijo območja, predstavljajo evropska sredstva iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ostala sredstva zagotavljajo občine, 
vključene v LAS. 
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113294 Razvojni projekti podeželja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za podporo izvajanju  izvedbenih projektov (operacij),  katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju  Dolgoročnega razvojnega programa, hkrati  pa zasledujejo cilje 
EKSRP ali ESRR, ki  pomenijo  izboljšanje prepoznavnosti podeželja z ureditvijo infrastrukture 
javnega pomena. Pripravlja se  projekt revitalizacije naselja Dole pri Litiji z umestitvijo novega 
gasilskega doma, oglarskega doma in info točke v povezavi z  skupno kotlovnico za daljinsko 
ogrevanje. Objekt bo lociran na prostoru stare osnovne šole. Izdelana bo investicijska in 
projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt  je uvrščen v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se bodo porabila za pripravo projektno tehnične in investicijske dokumentacije za 
projekt, ki je uvrščen v  Načrt razvojnih programov, ki predstavlja  izboljšanje  infrastrukture 
javnega pomena  na podeželskih območjih in hkrati pomeni zboljšanje  kakovosti življenja na 
podeželju. 

1135 Ureditev krajevnega središča Dole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za plačilo že izvedenih pripravljalnih in asfalterskih del  na 
cesti v naselju Dole pri Litiji, ter za plačilo nadzora nad izvedbo del. Dela so bila izvedena 
oziroma opravljena konec leta 2018, zato bo plačilo izvedeno v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija bo na podlagi programa KS Gabrovka pričela z urejanjem vaškega jedra v naselju 
Gabrovka. V prvi fazi bo potrebno odkupiti zemljišča, izvesti odmero zemljišča in nato prepis 
teh zemljišč.  

Po pridobiti zemljišča bo potrebno izvesti naročilo za pridobitev oziroma izdelavo tehnične 
dokumentacije. V prihodnjih letih načrtujemo izvedbo naročila za ureditev vaškega jedra v 
naselju Gabrovka. 

1137 Ureditev krajevnega središča Polšnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija bo na podlagi programa KS Polšnik pričela z urejanjem vaškega jedra v naselju 
Polšnik. V prvi fazi bo potrebno odkupiti zemljišča, izvesti odmero zemljišča in nato prepis teh 
zemljišč.  

Po pridobiti zemljišča bo potrebno izvesti naročilo za pridobitev oziroma izdelavo 
dokumentacije. V prihodnjih letih načrtujemo izvedbo naročila za ureditev vaškega jedra v 
naselju Polšnik. 
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1138 Ureditev krajevnega središča Jevnica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija bo na podlagi programa KS Jevnica pričela z urejanjem vaškega jedra v naselju 
Jevnica. V prvi fazi bo potrebno odkupiti zemljišča, izvesti odmero zemljišča in nato prepis teh 
zemljišč.  

Po pridobiti zemljišča bo potrebno izvesti naročilo za pridobitev oziroma izdelavo tehnične 
dokumentacije. V prihodnjih letih načrtujemo izvedbo naročila za ureditev vaškega jedra v 
naselju Jevnica. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotoviti zdravstveno varstvo živali. 

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

Letni cilj je zagotoviti oskrbo zapuščenih živali. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o kmetijstvu  
- Zakon o zaščiti živali 
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali 
- Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali 
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali 
- 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 živali skladno z veljavno zakonodajo. 

Dolgoročno še ni trajno rešena oskrba zapuščenih živali, 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 živali na območju občine. 

1131 Stroški zapuščenih živali 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zapuščene živali - občina si mora na vsakih 800 registriranih psov zagotoviti eno mesto v 
zavetišču za zapuščene živali, ki delujejo kot javna služba. Financira se ulov, nastanitev v azilu 
in humana usmrtitev zapuščenih živali. Zavetišče za zapuščene živali je obvezna gospodarska 
javna služba, ki se lahko organizira na več načinov (npr. podelitev koncesije, javno podjetje). 
Način z oddajo javnega naročila je najenostavnejši in trenutno tudi najracionalnejši 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 je izvajalo storitve za zapuščene živali na javnem razpisu izbrano registrirano 
zavetišče za zapuščene živali. Oskrba zapuščenih živali se je izvajala tako za pse kot tudi mačke.  

Varovanje zdravja in dobrega počutja, zaščita živali. Cilj je, da bo v naši občini čim manj 
najdenih domačih živali. Za kazalec uspeha štejemo odgovorno ravnanje lastnikov živali. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pomoč zapuščenim živalim je nepredvidljiva in praktično nedoločljiva, saj ni mogoče vnaprej 
vedeti, koliko bo v enem letu oskrbovanih psov in mačk v azilu za živali. 

1104 Gozdarstvo 
Opis glavnega programa 

Sredstva so namenjena za gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje 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 vzdrževanja gozdnih prometnic posameznih KE Litija in KE Radeče, tako, 
da te enote lahko v skladu s svojimi letnimi programi vzdržujejo posamezne gozdove, jih 
obnavljajo in izkoriščajo. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Opis podprograma 

V podprogram sodi gradnja, modernizacija gozdne ceste Pečice in vzdrževanje gozdnih cest in 
druge gozdne infrastrukture. Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje 
tekočega vzdrževanja gozdnih cest. Iz sredstev proračuna se zagotavljajo sredstva potrebna za 
izvedbo vzdrževanja. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, program Zavoda za gozdove, Uredba o pristojbini za vzdrževanje 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 vzdrževanja gozdnih cest. 

1140 Vzdrževanje gozdnih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sofinanciranje gradnje gozdnih cest. V sodelovanju 
z Zavodom za gozdove se izdela letni program vzdrževanja gozdnih cest, nato se opravi izbor 
najugodnejšega izvajalca, ki bo z letnimi vzdrževalnimi deli na gozdnih cestah zagotovil 
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ustrezno prevoznost le-teh ter tako omogočil nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter popravi, 
modernizira gozdne ceste, še zlasti tam, kjer ceste služijo večjemu številu namenov: dostop do 
gozdov, alternativni obvoz oziroma dostop do posameznih objektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe 

Opravljanje nalog vzdrževanja 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, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni 
program varnosti cestnega prometa RS, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju 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 mreže, 
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 družbeno in gospodarsko škodo, ki zaradi tega nastaja, je 
organizirana skrb za zagotovitev večje prometne varnosti in boljšo prometno vzgojo vseh 
udeležencev 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 vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne 
signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja 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 vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
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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 dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično 
urejanje prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet 
najbolj križa z ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi 
lažjemu in varnejšemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno 
življenje. 

Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni 
konkurenčnosti občine s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 

 

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

Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov 
financiranja cestnega omrežja. 

 

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 državne 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 izobraževalnih aktivnosti s področja prometne varnosti. 

 

Izvajanje investicij: novogradnje, obvoznice, rekonstrukcije, modernizacija cest, ureditev 
prehodov za pešce z biči (LC in državne ceste) 

 

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

 

Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 
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Odkupi in odmere zemljišč za že kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije. 

 

Sprejemanje in dopolnjevanje občinskih odlokov in drugih podzakonskih aktov, ki bodo 
omogočali lažje uresničevanje zastavljenih ciljev. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 
13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
13029003 - Urejanje cestnega prometa 
13029004 – Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, cestno železniških 
prehodov, intervencijsko vzdrževanje 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 vzdrževanja 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, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni 
program varnosti cestnega prometa RS, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju 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 vzdrževanja 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 vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom 
zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje lokalnih cest obsega izvajanje rednega letnega vzdrževanja cest in izvajanje zimske 
službe. To obvezno javno službo izvaja KSP Litija d.o.o.. V spomladanskem in jesenskem času 
se opravi redni letni pregled vseh lokalnih cest in objektov. Vzdrževalna dela se izvajajo na vseh 
lokalnih cestah v občini Litija, katerih je 175,274 km. Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega 
vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. 

Dela rednega vzdrževanja obsegajo:  

Pregledniška služba 

Redno vzdrževanje prometnih površin 

Redno vzdrževanje bankin 

Redno vzdrževanje odvodnjavanja 
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Redno vzdrževanje brežin 

Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme 

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev 

Redno vzdrževanje vegetacije 

Zagotavljanje preglednosti 

Čiščenje cest 

Redno vzdrževanje cestnih objektov 

Intervencijski ukrepi 

Sanacija poškodb na lokalnih voziščih 

Postavitev odbojnih ograj 

 

V spomladanskem času se bodo izvajala vzdrževalna dela na makadamskih vozišč, krpanje 
asfaltnih vozišč, pometanje vozišča ter rezanje in nasipanje bankin. 

Vsa izvedena dela, ki jih bo izvajala KSP Litija d.o.o., bodo obračunana v mesečnih situacijah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na porabi preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

1321 Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ) 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obsega letno vzdrževanje ulic, hodnikov za pešce, stopnišč in parkirišč na območju mesta Litija, 
ter vzdrževanje drugih javnih poti (namestitev odbojnih ograj, gredanje, gramoziranje…) po 
krajevnih skupnostih.   

Krajevne skupnosti bodo še naprej skrbele za letno vzdrževanje javnih poti, vsaka na svojem 
področju. V ta namen je planiranih del sredstev te postavke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na porabi preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

1349 Odmera občinskih cest 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za geodetske odmere in nakupe zemljišč za potrebe urejanja lastništva 
občinskih cest in modernizacij občinskih cest ter za nakupe zemljišč, ki so v zasebni lasti ter njih 
potekajo kategorizirane občinske javne ceste in poti ter nekategorizirane javne poti, dane v javno 
uporabo (se po njih odbija promet v javno korist). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na NRP. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predvidena sredstva na tej postavki so namenjena za ureditev lastniških razmerij za zemljišča, ki 
so v privatni lasti ter po katerih deloma potekajo kategorizirane javne poti oziroma lokalne ceste 
ter nekategorizirane javne poti, dane v javno uporabo (se po njih odbija promet v javno korist). 
Sredstva si namenjana tudi za potrebe javnih naročil zemljiškokatastrskih meritev (odmer javnih 
cest). Na tej postavki so planirana sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve ter za nakupe zemljišč. 

1378 Zimska služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvedla so se vsa pripravljalna dela za zimsko službo. Vsa izvedena dela, ki jih bo izvajala KSP 
Litija d.o.o., bodo obračunana v mesečnih situacijah. 

Dela - izvajanje zimske službe se bo izvajalo v skladu z Izvedbenim programom, ki ga izdela 
KSP Litija d.o.o. 

Zimska služba se bo izvajala na lokalnih cestah in javnih poteh v Občini Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na porabi preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih 
poti ter cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, 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 križišč 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 udeležencem 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 vzdrževane. 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 vzdrževanje in obnova cestišč v občini Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 
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1133 LC 208071 Most Sava 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Most na Savi pri Litiji je bil zgrajen leta 1936 in obnovljen po II. svetovni vojni. Dolžina mostu 
je 98,50 m, širina 5,0m. Mostno konstrukcijo sestavljajo betonski podporniki. Na njih ležita dva 
stranska lesena palična nosilca. Preko prečnih tramov se nosi leseno vozišče. Strešna 
konstrukcija je simetrična dvokapnica. 

Projekt rekonstrukcije obravnava obnovo temeljenja in lesene konstrukcije mostu. Za namen 
dostopa za gradbeno mehanizacijo je potrebno izvesti poglobitev podvoza pod železnico na 
levem bregu reke Save. Lesena nosilna konstrukcija je  gledano generalno v dobrem stanju. 
Predvidena je v celoti zamenjava lesenega obrabnega lesenega sloja. V fazi pregledov lesene 
konstrukcije je bilo ugotovljenih le nekaj dotrajanih nosilnih hrastovih elementov. Drugi, 
sekundarni elementi so v slabšem stanju in jih je po oceni ca 30 % potrebno zamenjati. V fazi 
pregleda spodnje konstrukcije je bilo ugotovljeno, da so oporniki sicer v dobrem stanju, so pa 
temelji opornikov spodjedeni. Potrebna je obnova temeljev ob matrici toka, to sta temelja v osi 2 
in 3. 

Občina Litija je v postopku oddaje naročila male vrednosti »Rekonstrukcija mostu čez reko Savo 
v naselju Sava«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave 
JN005043/2018-W01 z dne 20.7.2018, izbrala najugodnejšega izvajalca za 1. in 2. fazo sanacije 
mostu. Prva faza so temelji mostu, druga faza je leseni del mostu. Izvajalca sta bila izbrana pod 
odložnim pogojem, kar pomeni, da bodo izvajalski pogodbi podpisani po pridobitvi pogodbe o 
odobritvi sofinancerskih sredstev pridobljenimi s strani RS, Ministrstva za okolje in prostor, na 
osnovi s strani vlade RS sprejetega Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh 
zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. Izvajanje 1. faze je skladno s 
soglasjem Zavoda za ribištvo Slovenije možno samo med 1.7. in 30.9.. Izvedba celotne 
investicije je predvidena v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je navezan na OB060-17-0001 

1300 Ceste v mestu - ulice - LC LZ, LK, JP, KJ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za plačilo že izvedenih pripravljalnih in asfalterskih del  na 
lokalni cesti na Gričku, na Ulici 25. maja I. in IV. ter na Predilniški ulici, ter za plačilo nadzora 
nad izvedbo del. Dela so bila izvedena oziroma opravljena konec leta 2018, zato bo plačilo 
izvedeno v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

1330 JP v KS Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za plačilo že izvedenih pripravljalnih in asfalterskih del na 
cesti JP Pečice in JP Lukovec, Gornji Gobnik ter v  Gabrski Gori, ter za plačilo nadzora nad 
izvedbo del. Dela so bila izvedena oziroma opravljena konec leta 2018, zato bo plačilo izvedeno 
v letu 2019. 

Preostala sredstva so planirana za pripravo dokumentacije in javnega naročila za modernizacijo 
javnih poti v KS Gabrovka, po programu krajevne skupnosti. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

13300 JP IN LC v KS Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za modernizacijo lokalnih cest in javnih poti po prioritetnem 
seznamu, ki ga bo določila KS Gabrovka. 

1338 Most Jevnica - Senožeti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Leseni most je bil temeljito obnovljen leta 2016, ko so bili zamenjani vsi dotrajani nosilni deli 
mostu, prav tako tudi povozna površina.  Ker gre za leseni viseči most, so potrebni redni občasni 
pregledi mostu in odpravljanje ugotovljenih napak. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je navezan na OB060-15-0007 

1340 Celostna prometna strategija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 smo podpisali  pogodbo med Občino Litija in Ljubljansko urbano regijo o 
sofinanciranju izdelave Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije. Delež, ki 
bremeni Občino Litija bo bremenil proračun v letu 2019. zagotovljena sredstva so namenjena 
plačilu obveznosti nastalih v letu 2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

1344 JP v KS Konjšica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za modernizacijo javnih poti po prioritetnem seznamu, ki ga 
bo določila KS Konjšica. 

1360 JP v KS Dole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za modernizacijo javnih poti po prioritetnem seznamu, ki ga 
bo določila KS Dole pri Litiji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0002 1360 JP v KS Dole 

1364 LC in JP v KS Kresnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za plačilo že izvedenih pripravljalnih in asfalterskih del na 
cesti  JP Kresniški vrh, ter za plačilo nadzora nad izvedbo del. Dela so bila izvedena oziroma 
opravljena konec leta 2018, zato bo plačilo izvedeno v letu 2019. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

1375 LC 208121 Renke - Vodenik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za plačilo že izvedenih pripravljalnih in asfalterskih del na 
cesti  LC Renke - Vodenik, ter za plačilo nadzora nad izvedbo del. Dela so bila izvedena oziroma 
opravljena konec leta 2018, zato bo plačilo izvedeno v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

1376 LC v KS Polšnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za plačilo že izvedenih pripravljalnih in asfalterskih del na 
cesti  LC Gradiške Laze - Mamolj, JP Zgornji Mamolj - Ognišar in JP Stranki vrh, ter za plačilo 
nadzora nad izvedbo del. Dela so bila izvedena oziroma opravljena konec leta 2018, zato bo 
plačilo izvedeno v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

13760 JP v KS Polšnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izvedbo pripravljalnih del za modernizacijo cest, ki bodo uvrščena v 
program del KS Polšnik 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-19-0004 13760 JP v KS Polšnik 

1377 JP v KS Vače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za plačilo že izvedenih pripravljalnih in asfalterskih del na 
cesti  JP Tolsti vrh, ter za plačilo nadzora nad izvedbo del. Dela so bila izvedena oziroma 
opravljena konec leta 2018, zato bo plačilo izvedeno v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

1379 LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ima sprejeto Celostno prometno strategijo, v kateri med drugim poudarjajo pomembnost 
trajnostne mobilnosti v sklopu katere ima pomembno mesto tudi razvoj kolesarske infrastrukture. 
Odsek bodoče kolesarske steze, ki  je predmet obdelave tega projekta je vključen tudi v projekt 
že načrtovanih sistemov državnih in regionalnih kolesarskih povezav. 

Občina Litija želi del odseka lokalne ceste med Litijo in priključno lokalno cesto na Kresniški 
vrh, preurediti in izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu na tej cesti, ter ji predvsem 
nameniti funkcijo kolesarske poti. Izgradnja kolesarske poti bo potekala v 2/3 predvidene trase 
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po obstoječi lokalni cesti z označbo (piktograma) na cestišču in ukrepom predvidene omejitve 
hitrosti ter v dolžini 1/3 z dodatno zgrajenim kolesarskim pasom ter z namestitvijo ustrezne 
prometne signalizacije. S tem bodo ustvarjeni pogoji za povečanje oziroma razvoj trajnostne 
mobilnosti v občini Litija tudi na področju kolesarske infrastrukture tako v mestnem jedru, kakor 
tudi povezav do njega ter ne nazadnje tudi vzpostavitev kolesarske povezave s sosednjo bčino in 
vključitev tega odseka v načrtovan sistem državnih in regionalnih kolesarskih povezav v katere 
je ta odsek vključen. Prav tako izvedba predvidenih ukrepov prispeva k zmanjševanju 
onesnaženosti zraka.  

 

Trenutna cesta je na obravnavanem odseku dvosmerna, različnih širin in služi motornemu 
prometu, kolesarjem in pešcem. Glavni namen projekta je zagotavljanje trajnostne mobilnosti za 
dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja. Projekt zagotavlja večjo prometno 
varnost vseh udeležencev predvsem pa kolesarjev, zmanjševanje frekvence motornega prometa 
in s tem zniževanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, vzpodbuja trajnostno 
mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila. 

 

Za predvideno traso v dolžini 6,3 km je bil v letu 2018 že pridobljena idejna zasnova, izdelan je 
tudi že geodetski posnetek. Pred izvedbo investicije je potrebno v letu 2019 urediti lastniška 
razmerja ob celotni trasi ter pričeti s postopkom za izbor projektanta za izdelavo potrebne 
tehnične dokumentacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je navezan na OB060-18-0002. 

1380 JP Spodnji Log 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del zagotovljenih sredstev je namenjen za plačilo izvedbe gradbenega nadzora in izvedbe del s 
strani JP KSP Litija na cesti Hauptman, kjer so bila dela izvedena konec leta 2018, zato bo 
plačilo izvedeno v letu 2019. Preostanek sredstev v višini 12.000 € je namenjen izdelavi 
projektne dokumentacije za sanacijo ceste v naselju, ki meji na vodotok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na OB060-18-018 Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2018, za del, ki predpostavlja 
že izvedena dela, in na OB060-18-004 JP Spodnji Log za predvideno projektiranje. 

1381 JP v KS Jevnica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za plačilo že izvedenih pripravljalnih in asfalterskih del na 
cesti  Mala Dolga Noga - Jevnica in JP naselje Jevnica, ter za plačilo nadzora nad izvedbo del. 
Dela so bila izvedena oziroma opravljena konec leta 2018, zato bo plačilo izvedeno v letu 2019. 

Preostala sredstva so planirana za pripravo dokumentacije in javnega naročila za modernizacijo 
javnih poti v KS Jevnica, po programu krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 
Opis podprograma 

V program sodi izvajanje javnega linijskega potniškega prevoza. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB, 57/08 – ZLDUVCP, 
58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 
75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C),  
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB) 
- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v 
notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS št. 73/09) 

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

Cilj podprograma je izboljšati mobilnost in posledično kvaliteto življenja uporabnikov, predvsem 
starejših občanov in tistih, ki nimajo možnosti lastnega prevoza. 

 

Kazalci: cestna povezava v občini, trajnostna mobilnost ter cena, kvaliteta in varnost prevozov. 

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

Prevoz poteka na relacijah Vače – Litija in obratno ter Gabrovka – Litija in obratno. Cilji se 
merijo z varnostjo, ceno in kvaliteto prevozov ter številom prepeljanih potnikov. 

134001 Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi izdelane Celostne prometne strategije se je občina Litija prijavila na razpis 
Ministrstva za infrastrukturo, na razpis za spodbujanje nizkoogljičnih strategij, vključno s 
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti. Prejeli smo dva pozitivna sklepa o 
odobritvi sredstev in sicer štiri ukrepe: 

1. PODALJŠANJE PLOČNIKA NA ZASAVSKI CESTI V LITIJI 

Ob desni strani vozišča izvede nov hodnik za pešce s kolesarsko stezo v dolžini 170 m, tako da 
bo  hodnik za pešce potekal obojestransko ob obstoječi državni cesti.  Vzdolž hodnika pa se 
izvede zasaditev iz srednje debelnih dreves. Na območju ureditve hodnika, kolesarske steze in na 
območju prehoda za pešce se namesti nove oznake namenjeni spodbujanju hoje in sicer so znaki 
opremljeni s simbolom za osnovno šolo, knjižnico, občino, pošto in starim mestnim jedrom.  

2. SEMAFORIZIRAN PREHOD ZA PEŠCE NA ZASAVSKI CESTI V LITIJI 

Uredi nov prehod za pešce, zaradi večje prometne varnosti se le ta semaforizira. Na mestu 
umestitev prehodov za pešce je potrebno zagotoviti pregledno polje na levo in desno stran od 
mesta, kjer pešec stoji do mesta na vozišču, ki je od začetka prehoda za pešce oddaljeno najmanj 
za vrednost zaustavitvene razdalje, ki jo potrebuje vozilo, da lahko pri hitrosti, ki je za 10 km/h 
večja od največje dovoljene hitrosti na odseku ceste pred prehodom za pešce, ob upoštevanju 
vpliva vzdolžnega nagiba ceste, varno ustavi na razdalji 3 m pred prehodom za pešce. Prehod za 
pešce je umeščen med dvema obstoječima prehodoma, ki sta na medsebojni oddaljenosti 390 m, 
tako bo razdalja od obstoječega prehoda za pešce na križišču Zasavske ceste in Ulice Mire 
Pregljeve do predvidenega prehoda znašala 240 m, razdalja do naslednjega prehoda za pešce v 
krožnem križišču pri Merkurju pa 150 m. Na območju prehoda za pešce se na hodniku za pešce 
izvede taktilne označbe. Izveden bo samopostrežni semaforizirani prehod za pešce, s čemer bo 
zagotovljena pešcem prednost pri prečkanju vozišča. Semafor bo v času prečkanja pešcev ustavil 
ves promet na Zasavski cesti, s čemer bo zagotovljena tudi potrebna prometna varnost. 
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3. REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA KRIŽIŠČA S SEMAFORIZACIJO PRI OBJEKTU 
ŠMELC  

V predpripravljeno semaforsko kanalizacijo se namesti semaforske kable, drogove semaforjev pa 
montira na že izvedene temelje. Cestna razsvetljava in odvodnjavanje sta ustrezno urejeni. 
Predvidena je ureditev križišča s sistemom mikrokontrole in dvofaznega sistema krmiljenja 
(stalna zelena luč na glavni smeri, ki se prekine v primeru vključevanja vozil, pešcev ali 
kolesarjev iz stranskih smeri). Križišče bo povezano s sosednjim križiščem (Kr-2) v skupno 
prometno cono, ki bo delovala usklajeno. 

4. UREDITEV AVTOBUSNEGA POSTAJALIŠČA PRI ŠMELCU 

Na odseku državne ceste G2-108/1182 Ribče – Litija se od km 12,380 do km 12,430 izvede 
novo avtobusno postajališče. En par avtobusnega  

Na postajališču se izvede nadstrešnica, ki ima nameščeno klop za čakanje, ki je velika 
minimalno za 5 oseb. Obrabni sloj čakališča se izvede v tlakovani izvedbi, navezava hodnika za 
pešce pa v asfaltni. Namesti se nove oznake namenjene spodbujanju hoje, in sicer so znaki 
opremljeni s simbolom za občino in staro mestno jedro. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-0007 134001 Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti 

134003 Pločnik Petrol 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podjetje Petrol d.d. načrtuje obnovo obstoječe bencinske črpalke na Zasavski cesti v Litiji. Ob 
objektu bo potrebno zgraditi pločnik, ki ga bo občina gradila v sodelovanju s podjetjem Petrol 
d.d. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obseg financiranja oziroma delitev stroškov med občino in investitorjem bo dogovorjen s 
podjetje Petrol d.d. 

134004 Meteorna kanalizacija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ob izgradnji cest izvaja tudi meteorno odvodnjavanje naravnih odvodnikov, z namenom, 
da le-ti ti ne povzročajo škode na cesti in ostali infrastrukturi. V letu 2019 se načrtuje investicija 
v izgradnjo meteornega odvodnika v naselju Zagorica. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Končni izračun stroškov za izvedbo meteornega odvodnjavanja bo dogovorjen z investitorjem 
poslovnega objekta v naselju Zagorica. 
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1382 Javni potniški promet 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi namenjena 
zagotavljanju javnega potniškega prevoza na relacijah Gabrovka – Litija ter obratno in Vače – 
Litija ter obratno. 

 

Izvajalec prevoza je SŽ ŽIP d.o.o., s svojima podizvajalcema: Avtoprevozništvo Kraševec Sandi 
s.p. na relaciji iz Gabrovke in Dren Trade d.o.o. na relaciji z Vač. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina Litija je dolžna na podlagi pogodbe prispevati znesek sofinanciranja, ki znaša 0,51 
EUR/km + 9,5% DDV, skupaj torej 0,56 EUR/km, pri čemer se znesek sofinanciranja izračuna 
na podlagi opravljenih dogovorjenih dejanskih kilometre po voznem redu. 

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 

- 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. 
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1361 Javna razsvetljava - električna energija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zagotavlja plačilo električne energije za vsa odjemna mesta v občini, in sicer za vso 
javno razsvetljavo in semaforje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije. Ocena porabe temelji na dosedanji porabi 
električne energije za leto 2014-2018, ob tem, da je občina na podlagi javnega razpisa izbrala 
najugodnejšega ponudnika dobave električne energije za obdobje 2019-2022. 

1362 Vzdrževanje javne razsvetljave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena dela na napravah javne razsvetljave zajemajo redno vzdrževanje (vzdrževanje svetilk 
in semaforjev), intervencijsko vzdrževanje (odprava napak na omrežju, zamenjava dotrajanih 
drogov, vzdrževanje in obnavljanje prižigališč, ipd.) ter investicijsko vzdrževanje javne 
razsvetljave (izgradnja novih vej javne razsvetljave, novih prižigališč ipd.).  

 

V planu je tudi ureditev novih vej javne razsvetljave: 

1). v obrtni coni Zagorica,  

2). na šolski poti Bevkova ulica (osvetlitev dela šolske poti) in Brodarska ulica (osvetlitev 
prehoda za pešce pri Vulkanizerstvu Kastelic) 

3). šolskega igrišča med OŠ Gradec in Gimnazijo Litija, 

4). proti naselju Bobek in proti Prehudniku v smeri Zgornjega Loga. 

 

V planu je tudi nakup opreme (svetil in okraskov) za izvedbo novoletne okrasitve. Cilj je 
zagotoviti ustrezne svetlobne razmere glede na naravo odvijanja prometa. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije. Občina Litija je sprejela Odlok o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne 
razsvetljave v Občini Litija. Na podlagi izvedenega javnega naročila: Izvedba del prenove javne 
razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe: Dobava, 
postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Litija, je bila v letu 2013 
izvedena prenova javne razsvetljave v občini Litija. Na podlagi koncesijske pogodbe je občina 
Litija zavezana plačevati koncesionarju stroške prihranka na račun prenovljene javne 
razsvetljave in stroške vzdrževanja javne razsvetljave. V to postavko so vključeni stroški rednega 
vzdrževanja in intervencijskega vzdrževanja javne razsvetljave.  

Obstoječa koncesijska pogodba s podjetje Petrol se zaključi 1.6.2019, po tem pa je predvideno, 
da bo Občina Litija na podlagi pogodbe dala izvajanje izbirne gospodarske javne službe, to je 
vzdrževanje javne razsvetljave, podjetju KSP Litija.  

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 75



 

 53

Ob tem pa so predvidena tudi določena dela kot nove investicije na javni razsvetljavi v letu 2019. 
Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z 
usmeritvami. 

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. 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
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. 

1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Cilj projekta je, da se občanom občine Litija zagotovi dostop do odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij ne samo v mestu, ampak tudi na podeželju. Nujna je 
vzpostavitev internetne povezave na območju t.i. »belih lis« na območju Občine Litija, saj je 
Slovenija dolžna do leta 2020 doseči cilje EU pri razvoju informacijske družbe, med katerimi je 
eden najpomembnejših, da se zgradi širokopasovna infrastruktura, ki bo vsem prebivalcem 
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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. Z navedenim projektom bo občina izkoristila priložnost ter na 
zgoraj naveden način prišla do odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo vsem, tako javnim 
ustanovam kot podjetjem in individualnim uporabnikom omogočil uporabo odprtega 
širokopasovnega omrežja v prihodnje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. V letu 2015 smo 
pridobili Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini 
Litija, ki bo podlaga oziroma osnovni dokument za nadaljnje delo. Le ta je bil potrjen v letu 2017 
po tem, ko so operaterji izrazili svoj komercialni/tržni interes za gradnjo širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij na območju naše občine. 

14 GOSPODARSTVO 

Opis 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 

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. 

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. 
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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. 

1421 Center za razvoj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so prioritetno namenjena vzpostavitvi spodbudnega podpornega okolja za celovito 
promocijo občine v okviru turistične destinacije Srca Slovenije, kakor tudi sodelovanja pri 
ostalih teritorialnih projektih, kjer je pomembno sodelovanje z evropskimi partnerji z namenom 
prispevati k povečanju prepoznavnosti in konkurenčnosti območja. 

Projekti se izvajajo na področju turizma, v povezavi s področjem gospodarstva, malega 
gospodarstva in povezovanja. Razvoj na področju turizma, kakor tudi ostalih povezujočih 
dejavnosti bo temeljil na sprejetih ciljih in nalogah v sprejeti prenovljeni Strategije razvoja 
turizma občine Litija za naslednje razvojno obdobje. Z razvojem turistične ponudbe se bo krepila 
vloga TIC-a, ki bo povezoval turistično ponudbo in razvijal nove programe. Spodbudno 
podporno okolje za celovito promocijo občine Litija se vzpostavlja na turistično prepoznavnih 
območjih občine, kjer so že izkazani naravni in človeški potenciali na področju podjetništva, 
dopolnilnih dejavnosti, malega gospodarstva in lokalne skupnosti. Novo vzpostavljena turistična 
info točka bo razvijala in izvajale koncept ponudbe, ki bo konkurenčna in privlačna. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu s 17. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Ur. List 
RS, št. 20/2011) in 7. členom Pogodbe o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva 
Središča Slovenije (RPSS) Razvojni center Srca Slovenije opravlja dela in naloge vezane na 
naslednje vsebinske sklope oz. področja: vključevanje v nacionalne in evropske partnerske 
mreže ter nudi podporo partnerskim timom občine, turizem, TIC Srca Slovenije, rokodelstvo, 
podjetništvo in projekte EUth. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Poleg zagotavljanja sredstev iz lokalnih virov je mogoča tudi prijava na različne razpise, ki 
podpirajo turistično promocijo in povezovanje na vseh področjih. Pri projektih teritorialnega 
sodelovanja temeljijo izhodišča za potrebna sredstva na prijavah na razpise, pri čemer bo 
potrebno zagotoviti sredstva tudi iz lokalnih virov. 
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1423 Komunalno opremljanje zemljišč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so potrebna za dokončanje projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za komunalno infrastrukturo na območju mestne skupnosti Litija in 
izgradnjo komunalne infrastrukture. Projekt obravnava izgradnjo javne infrastrukture na 
območju strnjenih stavbnih zemljišč v naselju Litija. V letu 2019 se bo pričelo z izgradnjo 
komunalne ureditve na območju »Graške Dobrave« in »Bobek«. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina Litija je dolžna zagotavljati ustrezno komunalno ureditev stavbnih zemljišč. Predvidena 
je ureditev javne kanalizacije na območju, kjer trenutno ta ni zgrajena in bo omogočeno 
priključevanje tudi obstoječih objektov na predmetnem območju in druge pripadajoče 
infrastrukture. 

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 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 
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14039001 Promocija občine 

14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije 

1431 Občinske prireditve in proslave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija organizira in izvede vedno več prireditev, mnoge med njimi so že tradicionalne, 
precej jih je priložnostnih ob  pomembnih obletnicah in spominskih slovesnostih, ki so 
pomembne za občino oziroma tudi širše za celotno državo. 

  Vse prireditve so pomembne za promocijo naše občine in ohranjanje snovne in nesnovne 
dediščine našega področja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Določene aktivnosti se izvedejo v navezavi z drugimi projekti, ki so uvrščeni v  NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina planiranih sredstev je določena na podlagi izkušenj iz preteklih let in ocenjenih stroškov. 

14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajete so aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija in dvig 
prepoznavnosti občine Litija. Aktivnosti se nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter 
oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 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). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja turistične ponudbe, povečanje 
prepoznavnosti.  

Kazalci: razvita turistična infrastruktura/signalizacija, število urejenih in ustrezno označenih 
tematskih poti, boljša prepoznavnosti in promocija, število izdanih publikacij, število turistov in 
obiskovalcev, število prireditev in srečanj. 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

 

Izhodišča za planiranje sredstev temeljijo na predpostavki, da se bodo izvedle aktivnosti v 
podobnem obsegu kot v predhodnih letih. 

 

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 
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infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), ter investicije in investicijsko vzdrževanje 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, 

Kazalci: - število izdanih publikacij. 

1433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so sredstva namenjena za plače, prispevke in davke ter druge prejemke 
zaposlenih v javnem zavodu ZKMŠ Litija  v skladu z ustanovitvenim aktom in aktom o 
sistemizaciji zaposlenih v zavodu, sredstva za kritje materialnih, obratovalnih in programskih 
stroškov ter investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupu potrebne opreme za delovanje enote 
Turistični informacijski center v zavodu.  

 

Sredstva se povečujejo zaradi izdatkov za projekt Visit Litija  in za delno kritje stroškov TIC 
Dole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Odgovorjeno zgoraj - pri vprašanju/pobudi B. Železnik. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta 
javnega zavoda in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna. 

1434 Investicije na področju turizma 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena dokončanju aktivnosti, ki se  izvajajo v okviru projekta Dediščina nas 
povezuje. Navedeni projekt je občina Litija prijavila na razpis Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in že obnovila kletne prostore Mestnega muzeja Litija. Navedene prostore je potrebno še 
opremiti z ustrezno opremo s čimer bo omogočeno izvajanje načrtovane vsebine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Navedeni projekt je bil podprt v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev 
Strategije lokalnega razvoja na območju Las srce Slovenije.Pridobljena sredstva evropskega 
sklada za regionalni razvoj so bila  porabljena za izvedbo gradbeno obrtniških del, za dokončanje 
celotne investicije vključno z opremo, pa bodo zadoščala načrtovana sredstva. 

15.000,00 eurov bo porabljenih za računalniške storitve za aplikacijo GSM. 
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1435 Turistična društva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju občine Litija delujejo številna društva, ki s svojimi aktivnostmi pripomorejo k 
spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma, ohranjanju 
kulturne in naravne dediščine, etnoloških in lokalnih posebnosti, urejanju in olepševanju okolja, 
seznanjajo in izobražujejo občane predvsem pa mladino o turizmu. Sodelujejo in izvajajo 
projekte kjer se povezujejo z drugimi društvi in organizacijami s ciljem promocije turistične 
dejavnosti. Pri svojih aktivnostih upoštevajo vrednote trajnostnega razvoja (zdravje, spoštovanje 
narave, medgeneracijsko odgovornost, globalno zavest in skrb za prihodnje generacije). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP, se pa navezuje na projekte, ki so uvrščeni v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina bo razpisala sredstva za sofinanciranje društev, ki izvajajo aktivnosti pospeševanja 
razvoja turizma, predlagana višina sredstev zagotavlja sofinanciranje aktivnosti, ob ustreznem 
angažiranju društvenih sredstev. 

1436 Interreg Alpine Space - FLASHMOBALPS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija bo sodelovala v projektu Evropskega teritorialnega sodelovanja - program 
Območje Alp 2014-2020-3. razpis - projektu Alpine Space - Fleshmobalalps (Flexibele and 
shared mobility sevices for low carbon, inclusice and efficient planning in the Alpine Space).  

 

S pomočjo ukrepov projekta NEXT GEMS bo 8 partnerjev (iz Avstrije, Italije, Francije, Nemčije 
in Slovenije) spodbujalo trajnostno mobilnost in ukrepe za zniževanje ogljičnega odtisa. Občina 
Litija bi s pomočjo projekta uresničevala ukrepe sprejete Celostne prometne strategije Občine 
Litija in sprejetih strateških ciljev ter ukrepov za njihovo dosego. 

 

Sredstva se bodo porabila za stroške dela, nabavo potrebnega materiala in stroške promocije ter 
promocijskega materiala v okviru projekta 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP, se pa navezuje na projekte, ki so uvrščeni v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina Litija se prijavlja na razpise in poskuša pridobiti dodatna finančna sredstva s katerimi bi 
uspela izpolnjevati in realizirati zastavljene cilje strateških ciljev Celostne prometne strategije 

1437 Horizon 2020 - GoingHome 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta je razvoj inovativne tehnologije, ki bo kardiološkim in nevrološkim bolnikom 
po oskrbi v bolnišnici, nudila ugodne pogoje v domači oskrbi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so povzeta iz prijave za ta projekt. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis 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 službe varstva okolja in druge z 
varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje 
takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in 
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, 
kamor seže 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 službah, 
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 

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 

Onesnaževanje 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 uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti 
so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje 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 
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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, prevažanje, 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 ogroženo 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 življenjskih 
pogojev živali 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 službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- 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 službah v Občini Litija,  
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju 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 odloženimi 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. 

1520 Deponija odpadkov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt  regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju - CEROZ -ll. faza je bil v letu 2016 
zaključen in predan v upravljanje. Obveznosti občine iz naslova investicije so se zaključile. 
Ostaja pa obveznost občine do kritja stroškov investicijskega vzdrževanja objektov.  Občina 
Litija je 22,14 % solastnik objektov na Uničnem in v skladu z načrtom financiranja 
investicijskega vzdrževanja v občinsko infrastrukturo  v letu 2019 krije stroške v svojem deležu.  

Občinski svet Občine Litija na svoji 20. redni seji 18.4.2018  potrdil subvencijo za del cene za 
obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov. Sklep je veljal samo za leto 2018. Zadnji del 
subvencije (november, december 2018) bremeni proračun 2019. 

Podjetje CEROZ  d.o.o. je v letu 2018 zašlo v finančne težave. Podjetje in lastniki pripravljamo 
sanacijski program, ki bo vseboval tudi dokapitalizacijo podjetja s strani občin ustanoviteljic. 
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Predvidevamo, da se bo cena odlaganja odpadkov povečala. Občinskemu svetu bomo zato 
predlagali, da sprejme Sklep o določitvi višine subvencije cen izvajanja storitev javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v podjetju CEROZ d.o.o.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkov 

1522 Zbirni center za odpadke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javno podjetje je na lokaciji sedeža podjetja na Ponoviški cesti 15 v Litiji zagotovilo zbirni 
center za odpadke za občane občine Litija. Zbirni center  omogoča prevzem posameznih frakcij 
komunalnih odpadkov, ki jih dostavljajo gospodinjstva z območja naše občine. Zbirni center je 
urejen in opremljen za ločeno zbiranje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih 
odpadkov prepuščajo ločeno zbrane frakcije in kosovne odpadke. Sredstva na postavki so 
zagotovljena tudi z namenom, da občina realizira morebitne dodatne potrebe javnega podjetja in 
inšpektorata v zvezi s poslovanjem zbirnega centra. Hkrati se del funkcije zbirnega centra za 
odpadke zagotavlja tudi na lokaciji novega objekta v lasti JP KSP Litiji v Šmartnem pri Litiji. 
Občina Litija bo v dogovoru s solatnikom Občino Šmartno pri Litiji zagotavljala tudi vlaganja v 
objekt na naslovu Grumova cesta 6a v Šmartnem pri Litiji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-17-0005 1522 Zbirni center za odpadke 

1523 Sanacija črnih odlagališč 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se bo financirala nabava zaščitnih rokavic in vreč za čistilne akcije na območju 
Občine Litija. Organizatorji čistilnih akcij so povečini krajevne skupnosti, z varstvom okolja pa 
se v zadnjem času na območju naše občine ukvarjajo nekatera društva, ki organizirajo čistilne 
akcije znotraj svojih območij delovanja. Z izvedbo čistilnih akcij se povečuje okoljska 
ozaveščenost občanov, zato je zaznati, da se količina črnih odlagališč po občini postopoma 
zmanjšuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave. 

1537 Zapiranje deponije Širjava 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z izdanim Okoljevarstvenim dovoljenjem  (izdan 13.6.2017) je potrebno na Deponiji 
Širjava dograditi vseh sedem odplinjevalnikov z biofiltri ter ograditi območje deponije in 
namestiti table. Upravljalec zaprtega odlagališča je JP KSP Litija, ki bo sodelovalo pri izvedbi 
ukrepov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0009 1537 Zapiranje deponije Širjava 
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Opis podprograma 

Cilj podprograma je preprečitev onesnaževanja 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 onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
ter Operativni program odvajanja in čiščenja  in čiščenja  komunalne odpadne vode. 

 

Občinski odloki: 
- Odlok o gospodarskih javnih službah 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 
populacijksih ekvivalentov, za katere občina zagotavljana ustrezno odvajanja in/ali čiščenje 
odpadnih voda. 

152410 Stroški izvajanja javnih služb varstvo okolja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 je bila podpisana pogodba o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih 
javnih služb varstva okolja v Občini Litija med Občino Litija in JP KSP Litija d.o.o.. Ta 
predvideva, da občina komunali plačuje stroške izdelave projektnih pogojev za infrastrukturo s 
katero upravlja, izdelavo katastra GJI ter stroške, v letni višini 3.600 €, za vodenje evidenc o 
infrastrukturi, ki je bila s pogodbo dana v najem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na osnovi navedene pogodbe in porabe iz preteklih let. 

1536 Kanalizacija Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z izdano inšpekcijsko odločbo mora Občina Litija do konca leta 2021 zgraditi še 9 
(devet) krakov javne kanalizacije v mestu Litija. Imamo težave tudi na obstoječi kanalizaciji na 
Kidričevi cesti, na Šmarski cesti, na Parmovi ulici. Potrebna je izgradnja kraka nove kanalizacije 
v naselju Bobek. Nadalje je potrebno dograditi črpališče na Ponoviški cesti. Hkrati se pojavljajo 
potrebe po investicijskem vzdrževanju kanalizacije na nekaterih območjih mesta.  

Nadalje je potrebno na CČN Litija priključiti tudi naselje Breg pri Litiji. Pridobiti je potrebno 
projektno in investicijsko dokumentacijo. 
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V letu 2019 bomo izdelali del projektne dokumentacije za potrebe kanalizacije v Litiji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0008 1536 Kanalizacija Litija 

1538 Kanalizacija Kresnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Kresnic je zgrajena javna kanalizacija, ki je potrebna temeljitih posegov, dograditev 
ter nadalje izgradnje sistema za čiščenje odpadnih voda. Po potrjeni investicijski dokumentaciji 
bomo v letu 2019 pristopili k izvedbi javnega naročila za izvedbo projektne dokumentacije. 

Celoten poseg na območju Kresnic bo zajemal: 

- celostno ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda z območja celotne aglomeracije, 
- ureditev odvajanja zalednih voda, 
- sanacija cest, 
- izgradnja pločnikov, 
- sanacija in izvedba javne razsvetljave, 
- sanacija vodovodnega omrežja, 
- zagotavljanje protipoplavne varnosti naselja, 
- prometna ureditev naselja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0034 1538 Kanalizacija Kresnice 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

1528 Rudnik Sitarjevec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po dobrih 50 letih od zaprtja rudnika Sitarjevec, smo decembra 2017 ponovno odprli prvih sto 
metrov rudnika za turistične namene. Muzejski del rudnika si je od takrat ogledalo že več kot 
5000 obiskovalcev. Pred tem je bilo odkupljeno zemljišče, na katerem stoji vhod v rudnik in 
izdelan je bila rudarski projekt za ureditev rudnika. 

 

Letos se je pričela izvedba druge faze ureditve rudnika Sitarjevec za namen turističnih ogledov. 
Občina je v lanskem letu uspešno kandidirala na Interregov razpis Slovenija-Hrvaška s 
projektom MINE TOUR, skupaj še s tremi partnerji iz Slovenije in tremi iz Hrvaške. Vodilni 
partner je občina Labin. MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala 
rudarske dediščine in sicer naravno-tehničnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter 
kulturnega spomenika v Labinu. 

 

Izvedba investicije v okviru Interregovega projekta MINE TOUR  bo potekala skozi celotno leto 
2019 do konca januarja 2020. V tem času se bo dokončno uredil vhodni portal v rudnik, za 
oglede pa se bo uredilo in odprlo dodatnih 300 metrov Glavnega rova, do katerega se bo iz 
Izvoznega rova (to je del, ki je sedaj že odprt) dostopalo po stopnicah, preko 25 metrov dolgega 
vpadnika. Dela bodo obsegala čiščenje rovov za zagotavljanje prehodnosti, stabilizacijo sten, 
odvodnjavanje, zavarovanje nevarnih odsekov s podporjem in osvetlitev najzanimivejših 
predelov. Med njih nedvomno sodijo limonitne kapniške strukture, ki so edinstvene v 
slovenskem kakor tudi v evropskem prostoru in sodijo med najhitreje rastoče kapnike na svetu. 
Poleg izdatkov za gradnjo, se v okviru projekta financirajo tudi stroški osebja, pisarniški in 
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administrativni stroški, potni stroški, stroški zunanjih strokovnih izvajalcev in storitve in izdatki 
za opremo. Izvedlo se bo tudi stalno odjemno mesto za električno energijo. 

Za nemoteno delovanje turistične ponudbe, bo potrebno odkupiti še zemljišče - plato pred 
rudnikom ter zemljišče, na katerem se nahajajo ruševine nekdanjih rudniških objektov, katere bo 
potrebno v bodoče restavrirati. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je navezan na OB060-15-0005. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe 

Področje  zajema  prostorsko  načrtovanje  in  razvoj  ter  načrtovanje  poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Naloge s področja 
prostorskega planiranja se izvajajo v daljšem časovnem obdobju. Sredstva so zagotovljena za 
pripravo  občinskih  prostorskih  aktov  in  strokovnih  podlag  zanje,  nakup  nepremičnin  in 
opremljanje  zemljišč  z  osnovno  komunalno  oskrbo.  Komunalna  dejavnost  mora  
zagotavljati prebivalcem neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah ter pogoje za nemoteno 
delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter drugih komunalnih 
dejavnosti, ki so javnega pomena: urejanje in čiščenje parkirišč, pešpoti, zelenih površin in 
parkovnih mest, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Temeljni dokument dolgoročnega prostorskega razvojnega načrtovanja je občinski prostorski 
načrt.  Dolgoročni  cilj  področja  proračunske  porabe  

– prostorsko  načrtovanje  je  izdelava ustrezne  planske  in izvedbene prostorske dokumentacije, 
ki bo omogočila trajnostni razvoj, ki pomeni uravnotežen in vzdržen razvoj občine tako, da bo 
zadovoljeval razvojne  potrebe  občanov,  hkrati  pa  zagotavljal  dolgoročne  potrebe  po  
varovanju  okolja  in narave. Strateške usmeritve med drugim predvidevajo zagotovitev 
lastništva tistih nepremičnin, ki  so  potrebne  za  izvedbo  investicij  po  cestnem  in  
komunalnem  programu  oz.  komunalnem opremljanju. Na stanovanjem področju so izhodišča v 
Nacionalnem stanovanjskem programu in demografskih, socialnih, ekonomskih in poselitvenih 
značilnostih občine. Za posamezna področja občinski svet sprejema tudi področne strategije in 
programe, ki imajo posledice za prostorski razvoj. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti so 
zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje in možnosti tako za stanovanjsko gradnjo kot tudi za 
poslovno, servisno in obrtno dejavnost v občini, kar pomeni opremiti čim več zemljišč z osnovno 
komunalno opremo. Osrednji cilj je izboljšati bivalno okolje za vse občane občine ter nadaljevati 
razvoj občine v duhu trajnostnega razvoja. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila 
uspešnost  zastavljenih  ciljev,  je  obseg  izvedbe  planiranih  projektov  ter prostorskih  
izvedbenih  aktov  oz.  izvedba  posameznih  faz  projektov  in  prostorskih  izvedbenih aktov, 
pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da so postopki priprave in sprejema prostorskih  

aktov   tako  iz   strokovnega  kot   organizacijskega  vidika  izredno zahtevna, kompleksna in 
dolgotrajna naloga, ki zahteva številna dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in 
lastniki zemljišč, strokovno ter širšo javnostjo, zaradi česar je težko natančno določiti stroške ter 
roke izdelave  posameznih  projektov.  Glavni  cilj  je  zagotoviti  prostorske  pogoje  za  
kvaliteten razvoj mesta in ostalih pomembnejših lokalnih središč ter podeželja tako iz 
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bivanjskega kot poslovnega  vidika  in  ustvariti  ugodna  poslovna  okolja,  ki  bodo  pozitivno  
vplivala  na  razvoj občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1602 Prostorsko in podeželsko 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 podeželsko planiranje in administracija 
Opis glavnega programa 

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 vzdrževanju zbirk podatkov 
in k izdajanju podatkov. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o 
prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07-ZPNačrt in 99/07, 57/2012, 
61/2017 – ZureP-2), Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št.  76/04, 
33/07– ZPNačrt in 99/07, 57/2012, 61/2017 – ZureP-2), 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, 63/2018) in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022. 

 

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

- zagotovitev kvalitetnih prostorskih pogojev in možnosti 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 državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila bolj učinkovito 
uresničitev ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine; 

- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo; 

- izboljšanje kvalitete bivanja in življenja v občini v duhu trajnostnega razvoja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Glavni program »1602 Prostorsko in podeželsko 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 
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podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). Namen programa je ustvariti pogoje za razvoj 
podjetništva, trgovine, turizma, obrti, kmetijstva, družbenih dejavnosti v občini ter ustvariti 
pogoje za stanovanjsko gradnjo. 

 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev prostorskih možnosti 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 tržnega gospodarstva ni možno 
uspešno obvladovati in usmerjati samo z upravno administrativnimi instrumenti prostorskega 
načrtovanja, pač pa je potrebno vključiti posredne in tržne inštrumente zemljiške politike, s 
katerimi se vpliva na prostorsko obnašanje tržnih subjektov. Pri nas je zemljiška politika še 
nerazvita in v državni upravi nima jasnega nosilca. V bližnji prihodnosti sicer lahko pričakujemo 
uveljavitev nekaterih pomembnih novih instrumentov, zlasti davka na nepremičnine, vendar bo v 
pogojih pomanjkljivih evidenc in zaenkrat slabo pripravljenega množičnega vrednotenja 
nepremičnin zahtevna že 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. 

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 ažuriranje sistema zbirk prostorskih podatkov. 

Zakonske in druge pravne podlage 

• Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017), 
• Gradbeni zakon (Uradni list RS št. 61/2017), 
• 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 režimov (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 uravnotežen razvoj 
občine in zadovoljevala razvojne potrebe občanov ob upoštevanju zahtev po varovanju okolja in 
narave, 
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• določitev usmeritev za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe ob zagotovoljenih pogojih 
za vzdžen 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. V letih 2015-2018 
so bile izvedene spremembe in dopolnitve OPN Litija (Uradni list RS, št. 63/2018). 

• 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 ažurnih 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 družbe,  

• 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. 

1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na proračunski postavki 1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov  so v letu 
2019 namenjena za redno letno vzdrževanje obstoječe evidence NUSZ, ki je podlaga za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  ter plačevanju materialnih stroškov (redne letne 
storitve prostorsko informacijskih sistemov, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje 
občinske uprave na področju prostorskega planiranja in omogočanju  dostopa  vsej zainteresirani 
javnosti do občinskih  planskih in drugih evidenc). 

Predvidena sredstva se bodo porabila za redno letno vzdrževanje obstoječe evidence NUSZ, za 
celoletno vzdrževanje namenske rabe zemljišč za REN (Register evidence nepremičnin), za 
izdelavo morebitni drugih evidenc potrebnih za delovanje uprave ter za materialne stroške 
povezane s prostorskim planiranjem (za vzdrževanje in nadgradnjo prostorskega informacijskega 
sistema občine (PISO)interni in javni dostop na PISO – prostorski informacijski sistem občin ter 
redna tehnična podpora programski opremi SDMS – geografski informacijski sistem. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocenjene vrednosti predvidenih storitev in na 
podlagi realizacije preteklih let. 

1626 Spremembe OPN Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na proračunski postavki 1626 Spremembe OPN Litija  so v letu 2019 
namenjena pripravi strokovnih podlag za potrebe novega postopka sprememb in dopolnitev OPN 
Litija (v nadaljevanju SD OPN Litija-2). Občina Litija je v letu 2010 sprejela Občinski prostorski 
načrt (Uradni list RS, št. 58/2010; v nadaljevanju OPN). Občina Litija je OPN spremenila in 
dopolnila v letu 2018, vendar spremembe OPN niso bistveno posegle v strukturo prostorskega 
akta, temveč so reševale le problematiko posamičnih lokacij. 

Razlog za začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Litija je med drugim tudi 
uskladitev z novo prostorsko  in gradbeno zakonodajo, saj je dne 1.6.2018 se je začel uporabljati 
nov Zakon o urejanju prostora -2 (Uradni list RS, št. 61/2017; v nadaljevanju ZUreP-2) in  nov 
Gradbeni zakon. ZUreP-2 , ki uvaja kar nekaj novost v zvezi s prostorskih načrtovanjem na 
lokalnem nivoju. Uvedene so obvezne strokovne podlage za urejanje prostora (urbanistična 
zasnova, krajinska zasnova, elaborat ekonomike, ki bo vseboval preračun stroškov komunalne 
ureditve novih območij), drugače je opredeljena členitev poselitvenih območij z opredelitvijo 
ureditvenih območij naselij (v nadaljevanju UON), drugih ureditvenih območij naselij (v 
nadaljevanju DUO) in posamične poselitve. 

V postopku SD OPN Litija bomo zbrali in obravnavali tudi pobude občanov, gospodarskih družb 
in lastne razvojne pobude. 

Spremembe in dopolnitve OPN Litija se bodo nanašale na strateški in izvedbeni del OPN Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občinski prostorski načrt je osnovni prostorski akt občine in predstavlja podlago za zagotovitev 
kvalitetnih prostorskih pogojev za stanovanjsko, poslovno, servisno,  obrtno in kmetijsko 
dejavnost v občine. Navezave na NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocenjene vrednosti  za predvidene storitve. 

166101 Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Litija Šmartno 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na proračunski postavki 166101 Občinski podrobni prostorski načrti – 
obvoznica Litija-Šmartno so v letu 2019 namenjena izdelavi strokovnih podlag za umestitev 
obvoznice Litija-Šmartno za potrebe priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, 
katerega bi začeli pripravljati v letu 2020. Na podlagi sprejetega OPPN-ja se bo v nadaljevanju 
postopka pridobilo gradbeno dovoljenje za predmetno obvoznico. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski izvedbeni akt občine in predstavlja podlago za 
zagotovitev kvalitetnih prostorskih pogojev za stanovanjsko, poslovno, servisno,  obrtno in 
kmetijsko dejavnost v občine. Navezave na NRP ni. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocenjene vrednosti  za predvidene storitve. 

166102 Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na proračunski postavki 166102 Občinski podrobni prostorski načrti – 
obvoznica Gabrovka  so v letu 2019 namenjena pripravi  strokovnih podlag za pripravo OPPN za 
obvoznico Gabrovka za potrebe priprave  OPPN za obvoznico Gabrovka.  Za obvoznico 
Gabrovka je že izdelana Predštudija upravičenosti obvoznice naselja Gabrovka. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski izvedbeni akt občine in predstavlja podlago za 
zagotovitev kvalitetnih prostorskih pogojev za stanovanjsko, poslovno, servisno,  obrtno in 
kmetijsko dejavnost v občine. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obseg predloga pravic porabe temelji na podlagi ocenjene vrednosti  za predvidene storitve. 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje komunalnih zadev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Litija. 

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

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter 
posodabljanjem obstoječih,  

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo,  

- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub,  

- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 - Oskrba z vodo 

16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 

V okviru podprograma oskrba s pitno vodo se bodo opravljale strokovne, analitske, razvojne in z 
njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju oskrbe s 
pitno vodo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o varstvu okolja,  
- Uredba o oskrbi s pitno vodo,  
- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih, gospodarskih javnih 
služb varstva okolja,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah,  
- Uredba o kakovosti podzemne vode,  
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja,  
- Zakon o varstvu pred požarom,  
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- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija. 

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

Dolgoročni cilj razvoja dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje stalne in varne oskrbe s 
pitno vodo na celotnem področju Občine Litija ter postavitev ekonomskih instrumentov za 
določanje ekonomske cene vode. 

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

S premišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in 
zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode, ter opremiti vsa naselja 
z javnim vodovodnim omrežjem. 

1630 Subvencioniranje prevoza pitne vode 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta, se prevoznikom vode krije polovica stroškov, ki 
nastanejo pri njeni izvedi. Trenutni priznani stroški prepeljanega 1m3 vode na razdaljo do 10 km 
znašajo 11,00€, vsak nadaljnji kilometer pa dodatnih 1,00€. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v preteklem letu, oziroma v 
skladu s proračunskimi možnostmi. 

1633 Vodovod Dole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V naseljih Kraje, Zagozd in Dobovica pogosto prihaja do okvar na obstoječem vodovodnem 
sistemu, pri čemer obstoječi cevovod ne omogoča zadostnih kapacitet vode za potrebe 
tamkajšnjih prebivalcev. Z ureditvijo novega povezovalnega voda iz obstoječega vodohrana 
Gorenje Jelenje do obstoječega vodohrana Zagozd v dolžini cca 3 km bi se izboljšala vodooskrba 
predmetnih naselij. Predvideno je, da se sanira obstoječi vodohran Gorenje Jelenje. S tem bi 
rešili problematiko vodooskrbe v naselju Dobovica. Na osnovi izvedbe nove vodovodne 
povezave med obstoječima vodohranoma Gorenje Jelenje in Zagozd, izvedbe odcepa za naselje 
Kraje ter sanacije navedenega vodohrana (gradbena, obrtniška in instalacijska dela, izvedba 
krmiljenja-telemetrija) vključno s povezavo s črpališčem v Sopoti ter vključitev v nadzorni 
sistem pri upravljavcu je v nadaljevanju predvidena povezava vodovodnega sistema do naselij 
Dobovica, Radgonica, Prelesje do naselja Gradišče. V naselju Dobovica in Prelesje je predvidena 
izgradnja dveh novih vodohranov. Za celotno traso predvidenega vodovoda je potrebno izvesti 
novelacijo (reambulacijo) obstoječega geodetskega posnetka. 

 

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije IDZ in IP je potrebno izdelati še DGD in PZI 
projektno dokumentacijo za vodovod Dole (Gorenje Jelenje-Kraje-Zagozd-Dobovica-
Radgonica-Prelesje-Gradišče) v skupni dolžini cca 11 km ter v nadaljevanju pridobiti gradbeno 
dovoljenje in pričeti z izvedbo gradnje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 
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1637 Vodovod Golišče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po izdelani projektni dokumentaciji PGD in PZI ter pridobljenem pravnomočnem gradbenem 
dovoljenju je Občina Litija v letu 2018 pristopila k širitvi vodovoda Litija-Šmartno, odsek 
Beden-Veliki Vrh-Golišče, faza II, Litija-Veliki Vrh. 

Z omenjeno investicijo se bo uredilo črpališče Beden, črpališče pri objektu PGD Veliki Vrh ter 
vodohran s črpališčem nad naseljem Veliki Vrh, vključno z izgradnjo 4.009 m cevovoda. 
Pogodbeni rok za zaključek investicije je do 30.09.2020.  

Pred zaključkom projekta bo potrebno še izdelati projektno dokumentacijo IZN za ureditev 
rekonstrukcije z odvodnjavanjem in asfaltiranjem dela dostopne poti (LC 208272 Veliki Vrh-
Golišče) do predvidenega novega vodohrana R100 m3 v dolžini cca 800m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1647 Vodovod Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1648 Vodovod Hotič 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uporabnikom vodovodnega sistema Hotič je bila zagotovljena kvalitetna pitna voda skladno z 8. 
členom pogodbe o prenosu lastništva in upravljanja vodovodnega sistema Hotič z zagotovitvijo 
novega vodnega vira. Na podlagi izvedene povezave vodovoda Hotič z vodovodom Ribče 
(povezava Jesenje-Bitiče-Zg. Hotič) in pridobljenega uporabnega dovoljenja, je potrebno še 
zgraditi oskrbovalni vod Bitiče ter izvesti delno rekonstrukcijo vodohrana Bitiče. Skladno z 
navedenim je potrebno po pridobljenem gradbenem dovoljenju pristopiti k izvedbi sekundarnega 
voda v naselju Bitiče v dolžini cca 80 m. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1650 Vodovod Kresnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe ureditve vodooskrbe naselja Kresnice je Občina Litija izdelala projektno 
dokumentacijo PGD in PZI ter pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za širitev vodovoda 
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(tlačni vodovod do novega rezervoarja R100) Kresnice vključno z izgradnjo novega vodohrana 
(100 m3).  

Cilj projekta je, da se za zgornji del naselja Kresnice zagotovi zadosten tlak vode in zadostna 
količina požarne vode.  

V letu 2018 je Občina Litija pričela s širitvijo vodovoda Kresnice z izgradnjo novega vodohrana 
vključno s sočasno ureditvijo tamkajšnje ceste, pri čemer pa je pogodbeni rok za zaključek vseh 
del do 30.5.2019.  

 

Za potrebe vodooskrbe naselja Kresnice je potrebno tudi urediti nov napajalni vod do 
obstoječega vodohrana pri cerkvi – navezava na vodovod Ribče pri mostu Kresnice in sanacija 
obstoječega vodohrana pri cerkvi vključno z črpališčem. Povezati je potrebno oba vodohrana, 
torej nad naseljem Kresnice in pri cerkvi.  

Dolgoročni cilj je povezava vodovoda Kresnice z vodovodom Ribče za kar bo potrebno izdelati 
PGD in PZI projektno dokumentacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1657 Vodovod Mamolj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vodooskrbo vasi Mamolj, Dolgo Brdo, Zglavnica in ostalih okoliških vasi iz obstoječega 
cevovoda Polšnik je pridobljena projektna dokumentacija IDZ. Pridobljena je tudi projektna 
dokumentacija IDZ za širitev oskrbovanega vodovoda od Mamolja do obstoječega rezervoarja 
Spodnji Log in razvod oskrbovalnega vodovoda po naselju Spodnji Log in projektna 
dokumentacija za tlačni vod od vrtine do rezervoarja Glinjek vključno z novo dimenzionirano 
vrtino in črpalno postajo. Občina Litija je odkupila zemljišča za vodohran Glinjek, Izerca in 
črpališča v Sopoti. Občina Litija je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda Mamolj -
1. faza (povezovalni vodovod na območju Polšnik-Velika Preska-Sp. Mamolj). V letu 2018 je 
bila izdelana projektna dokumentacija PZI za gradnjo vodovoda Mamolj - 1. faza tako, da je 
predvideno, da se z gradnjo vodovoda Mamolj - 1. faza prične v letu 2019. 

 

Na osnovi že pridobljenih služnostnih pravic bo v nadaljevanju potrebno tudi pridobiti projektno 
dokumentacijo DGD in PZI za gradbeno dovoljenje za vodovod Mamolj -2. faza (povezovalni 
vodovod naselij Sp. Mamolj-Zg. Mamolj-Podmilj, Resnarica, Trinkavs do domačije Grčan).  

Cilj projekta je, da se obstoječi vodovod Polšnik razširi na vasi Zg. in Sp. Mamolj, Dolgo Brdo 
in v nadaljevanju na naselje Sp. Log. Obe fazi vodovoda Mamolj sta skupno dolgi cca 17 km. 

 

Vzporedno z gradnjo vodovoda Mamolj - 1. in 2. faza pa bo potrebno izdelati projektno 
dokumentacijo za izdelavo nove vrtine v Sopoti večjega premera ter večje globine, in sicer v 
neposredni bližine obstoječe vrtine. Zaradi majhnega premera v obstoječi vrtini vgrajenih cevi 
(premer 10 cm) bo v obstoječo vrtino težko vgraditi sonde za merjenje gibanja gladine vode kot 
to zahteva Arso. Poleg tega obstoječa vrtina omogoča izdatnost do 1,5 l/s, kar po izgradnji 
vodovoda Mamolj -1. in 2. faza ne bo zadoščalo za oskrbovanje celotnega območja, tako 
Polšnika kot tudi Mamolja. Zato je na podlagi izdelanega poročila prehodnosti in izdatnosti 
vrtine PŠ-1/05 za vodovod Polšnik, izdelovalec Hidroconsulting d.o.o. z maj 2009, potrebno 
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izdelati novo vrtino, ki bi omogočala črpanje vode 3 l/s, kar bi zadostovalo za predvideno širitev 
vodovodnega sistema Polšnik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1659 Vodna povračila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Zakona o vodah je imetnik vodne pravice dolžan plačevati vodno povračilo 
sorazmerno obsegu vodne pravice. Z uveljavitvijo Pravilnika o pitni vodi je bila dana občini 
možnost, da kot nosilka vodne pravice v primerih, ko vodni vir napaja več kot 50 uporabnikov, 
sporoča RS MOP ARSO porabljene količine vode za preteklo leto. V danih primerih so 
upravljavci teh vodovodov krajevne skupnosti. Na podlagi posredovanih podatkov količin 
porabljene vode s strani KS se odda napoved vodnih povračil RS MOP ARSO. Na osnovi porabe 
vode prejšnjega leta nato ARSO izda odločbo o akontaciji za naslednje leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije. Na podlagi zakonskih določil je potrebno 
vsako leto plačevati vodno povračilo Republiki Sloveniji, pri čemer znaša višina vodnega 
povračila od vsakega odvzetega m3 iz zajetja 0,0638 €. Na podlagi posredovanih 
podatkovkoličin porabljene vode s strani KS se obračuna višina vodnega povračila. 

1674 Vodovod Tihaboj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe vodooskrbe naselja Tihaboj so pridobljena upravna dovoljenja na podlagi katerih se 
je v letu 2017 pričelo z izvedbo del gradnje vodovoda Gabrovka-Tihaboj. Zaradi ustrezne 
kvalitete in zadostne količine vode je potrebno izvesti gravitacijsko vodovodno povezavo 
vodohrana Gabrovka-Rigelj z novo predvidenim vodohranom nad naseljem Tihaboj, sanacijo 
obstoječega vodohrana Gabrovka ter izvedbo telemetrije na obeh vodohranih, povezave z 
zajetjem in vključitvijo v nadzorni sistem pri upravljavcu vodovoda.  

Izdelana je bila projektna dokumentacija IDZ, PGD in PZI ter tudi pridobljeno gradbeno 
dovoljenje za 2.5 km vodovoda od vodohrana Gabrovka do novega vodohrana Tihaboj. Cilj 
projekta je, da se naselju Tihaboj in posledično tudi naselju Gabrovka zagotovi kakovostna 
oskrba s pitno vodo. Pogodbeni rok za zaključek projekta je do 30.06.2019.  

Poleg tega bo morala Občina Litija na podlagi izdanega (december 2018) sklepa o dovolitvi 
izvršbe, ki je poslan s strani Ministrstva za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, plačati stroške v 
višini 1.000,00 €. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 
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1675 Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na javnih vodovodnih sistemih v upravljanju KSP Litija je potrebno predvideti sredstva za 
izvedbo rednih investicijsko vzdrževalnih del. 

 

Na javnem vodovodnem sistemu Litija je potrebno pristopiti k: 

1). izvedbi menjave dveh dotrajanih črpalk na zajetju-vodnjakih na Ljubljanski cesti v Litiji 

2). izvedba priklopov novih sekundarnih cevovodov v vodohranu nizka cona Sitarjevec 

3). izvedba regulacije in krmiljenja črpališča in vodohrana Tenetiše z ureditvijo telemetrije 

4). izvedba zamenjave sekundarnega cevovoda iz AC materiala na Graški cesti v dolžini cca 110 
m,  

5). izvedba zamenjave sekundarnega cevovoda iz AC materiala na Marokovi poti v dolžini cca 
210 m, 

6). izvedba zamenjave sekundarnega cevovoda iz AC materiala na Grumovi cesti v dolžini cca 
240 m,  

7). izvedba zamenjave sekundarnega cevovoda iz AC materiala na Jerebovi ulici v dolžini cca 
115 m,  

8). izvedba zamenjave sekundarnega cevovoda iz AC materiala na povezavi Kidričeva cesta-
Bevkova ulica v dolžini cca 135 m, 

9). izvedba zamenjave sekundarnega cevovoda iz AC materiala v naselju Tenetiše (od objekta 
Tenetiše 26b-Tenetiše 29) v dolžini cca 190 m. 

 

Na javnem vodovodnem sistemu Kresnice je potrebno pristopiti k: 

1). izvedbi zbirnega jaška in vgradnji merilne opreme na zajetju Kamen 

 

Na javnem vodovodnem sistemu Čateška Gora-Gabrska Gora je potrebno pristopiti k: 

1). izvedbi vgradnje dezinfekcijske naprave v vodohranu Čateška Gora 

 

Na javnem vodovodnem sistemu Ribče-Jesenje je potrebno pristopiti k: 

1). izvedbi vgradnje dezinfekcijske naprave v vodohranu Zapodje 

2). izvedbi dobave in montaže mikro vodne turbine za zagotovitev el. energije v VH Ribče. 

 

Na javnem vodovodnem sistemu Vače je potrebno pristopiti k: 

1). izvedbi vgradnje dezinfekcijske naprave v vodohranu Klenik 

 

Na javnem vodovodnem sistemu Gabrovka je potrebno pristopiti k: 

1). izvedbi zamenjave sekundarnega cevovoda iz AC materiala Gabrovka (od objekta Gabrovka 
12 do Gabrovka 3) v dolžini cca 215 m, 
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2). izvedbi zamenjave sekundarnega cevovoda iz AC materiala Gabrovka (od objekta Gabrovka 
17a do Gabrovka 12) v dolžini cca 160 m, 

3). izvedbi zamenjave sekundarnega cevovoda od črpališča Moravče pri Gabrovki do vodohrana 
Šmohor v dolžini cca 250 m, 

4). izvedbi zamenjave sekundarnega cevovoda Gabrovka v dolžini cca 235 m (Moravška gora 9 
do Moravška gora 12).  

 

Glede na razpoložljiva sredstva in prioritete se bo pristopilo k izvajanju predmetnih del. 

 

Na javnem vodovodnem sistemu Jevnica, ki je v upravljanju KS Jevnica, bo potrebno na podlagi 
izdelanega geološkega poročila, pristopiti k določitvi ukrepov za sanacijo zajetja Bitenc. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1677 Vodovod Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmetna sredstva so namenjena ureditvi, ograditvi in odkupu zajetja Hohovica 2, ki se nahaja 
na zemljišču 1871 k.o. Moravče in ki napaja vodovod Gabrovka.  

 

Poleg tega je potrebno pristopiti k odmeri, odkupu in ograditvi območja obstoječega vodohrana 
na Tlaki, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 1068/1 in 1067/1, obe k.o. Okrog.  

Pri tem bo potrebno urediti služnostno pravico dostopa in dovoza do vodohrana, in sicer od 
nekategorizirane poti, ki poteka po parc. št. 1420 k.o. Okrog prek parcele 1070 k.o. Okrog. 

 

Poleg tega bi bilo potrebno tudi urediti zajetje Velika Preska proti vdoru površinske vode, 
postaviti table za označitev vodovarstvenega območja ter izvesti druge nujne investicijske 
vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1678 Vodovod Leše 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je v letu 2018 naročila izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Z občino Zagorje ob Savi in vodovodnim odborom Tirna je 
bila tudi določena optimalna trasa za ureditev vodooskrbe naselja Leše z napajanjem iz vrtine 
Tirna, ki se nahaja v Občini Zagorje ob Savi. Potrebno bo pridobiti vse služnostne pravice, 
odkupiti zemljišče s parc. št. 1470/9 k.o. Sava za potrebe izgradnje novega vodohrana ter 
pridobiti gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju pa pristopiti k izvedbi projekta. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

60216020 KS Dole - vodovod Sopota Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na javnem vodovodnem sistemu Dole, ki je v upravljanju KS Dole pri Litiji, bo potrebno 
pristopiti k izvedbi določenih nujnih investicijsko vzdrževalnih del na predmetnem vodovodnem 
sistemu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

60516010 KS Jevnica - vodovod Jevnica Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na javnem vodovodnem sistemu Jevnica, ki je v upravljanju KS Jevnica, bo potrebno na podlagi 
izdelanega geološkega poročila, pristopiti k določitvi ukrepov za sanacijo zajetja Bitenc. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1673 Mrliška vežica Vače 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na Vačah je je v teku investicija izgradnja nove mrliške vežice, katere do sedaj to pokopališče 
sploh ni imelo. V letu 2018 je bilo preko portala javnih naročil izveden razpis za najugodnejšega 
izvajalca, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba. Izvedel se je že izkop in nasutje 
tampona za parkirišče. Prav tako se je že pričela gradnja mrliške vežice.  

 

V sklopu gradnje nove mrliške vežice se bo izvedla tudi razširitev obstoječega pokopališča, tako 
da bo možno na novo urediti 2 dvojna grobova, 32 enojnih grobov in 59 žarnih grobov. 

Razširitev bo južno od sedanjega pokopališča. Obseg ureditve zajema izravnavo terena in 
izgradnjo kamnitega zidu ob pokopališču. Na vzhodni strani proti naslednji fazi širitve, je 
predvidena žična ograja, ki bo z naslednjo fazo širitve odstranjena. Izven pokopališča se bo 
izvedlo novo asfaltirano parkirišče z 20 parkirnimi mesti, od katerih sta dva parkirna mesta 
predvidena za invalide.  

Za ureditev dostopa bo potrebna razširitev obstoječega cestišča (JP 710511), za kar bo potreben 
odkup cca 190 m2 zemljišča sosednje parcele. Potrebna je tudi prestavitev NN daljnovoda. 

Obnove je potrebno tudi obzidje okoli že obstoječega pokopališča. 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 100



 

 78

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je navezan na OB060-15-0014. 

16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška 
igrišča,...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Podprogram vključuje tudi sredstva namenjena za ureditev infrastrukture, ki je postavljena na 
površinah namenjenih javni uporabi (otroška in športna igrišča). 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o 
varstvu okolja. 

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo in igro otrok ter 
zagotovitev urejenosti javnih zelenih površin. 

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so hortikulturna ureditev površin v urbanem okolju, ureditev 
otroških igrišč in dopolnitev obstoječih zasaditev na javnih zelenih površinah. Kazalci: število 
urejenih otroških igrišč in drugih javnih površin, število obnovljenih otroških igrišč po mestu 
Litija in podeželju, število vzdrževanih in nadgrajenih športnih površin po krajevnih skupnost. 

1643 Otroška igrišča 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zelene površine so zelo pomembne za zdravo in prijetno okolje ter za kakovost življenja v 
mestu, zato jih želimo ohraniti oziroma še izboljšati. 

Namen ukrepa je ureditev igrišča v KS Sava, skupaj s parkirnimi prostori. 

V prihodnjih letih bo potrebna ureditev oziroma bo potrebna obnova že obstoječih igral na 
ostalih otroških igriščih v Občini Litija 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v Načrtu razvojnih programov. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 
Opis podprograma 

Vzdrževanje javnih zelenih površin obsega vzdrževanje parkovnih površin v občinski lasti v 
mestni skupnosti in krajevnih skupnostih.  

Vzdrževanje vključuje košnjo zelenic, obrezovanje in vzdrževanje živih mej in okrasnih 
grmovnic, obrezovanje dreves, zasaditev novih dreves, vzdrževanje 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 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Racionalno in gospodarno vzdrževanje hortikulturno urejanje površin in zagotoviti izvajanje 
komunalnih dejavnosti skladno s potrebami lokalne skupnosti. 

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

Letni izvedbeni cilji so enakim dolgoročnim ciljem 

1645 Vzdrževanje javnih zelenih površin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se izvaja javna služba "urejanje in čiščenje javnih površin na 
območju občine Litija. 

Izvajajo se naslednje aktivnosti: 

pobiranje navlake na odprtih javnih površinah , praznjenje košev za odpadke in odvoz teh 
odpadkov na trajno deponijo. 

pometanje in urejanje javnih površin. 

občasno pranje odprtih povoznih in pohodnih javnih površin v mestnem središču. 

vzdrževanje parkov (igrišč) in nasadov (košnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje živih mej, 
okopavanje, obrezovanje, zasaditev cvetlic) 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izračun temelji na porabi preteklih let in nujnosti izvedbe posameznih del. 

16490 Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob reki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za ureditev dostopnih in rekreativnih površin ob reki Savi. 
Pričeti bo potrebno s pridobivanjem zemljišč in pogovori z lastniki zemljišč, da bomo lahko 
pričeli z odmero, prepisom zemljišč in v naslednjih leti z izdelavo tehnične dokumentacije za 
ureditev teh poti 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

165292 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija ima v lasti več stanovanj in poslovnih prostorov. Nepremičnine sodijo v t.i. 
»stanovanjsko poslovni« fond, katerega upravlja JP KSP Litija d.o.o. in kateri se v veliki večini 
oddaja kot neprofitni najem. Manjši del obsegajo poslovne nepremičnine, ki se oddajajo tržno ali 
pa brezplačno (na podlagi uporabnikov v javnem interesu). Za navedeni fond je na predmetni 
proračunski postavki potrebno predvideti sredstva za tekoče stroške (elektrika, vodovod, 
ogrevanje itd.), sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter druge odhodke, ki so vezani 
na upravljanje in vzdrževanje teh nepremičnin. V letu 2019 se bo pričelo z adaptacijo in 
ureditvijo dodatnih stanovanjskih oz. bivalnih enot v obstoječem objektu »Vila«. Predvidena je 
tudi izdelava projektne rešitve odpravljanja arhitektonskih ovir za večstanovanjske stavbe. 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 102



 

 80

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog planiranih sredstev je pripravljen na podlagi ocene stanja in izkustev prejšnjih let. 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

1655 Občina Šmartno - delež od terjatev, prodanih stanovanj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izpolnitvi obveznosti občine po Pogodbi o razdružitvi skupnega 
premoženja občin Litija in Šmartno pri Litiji, z dne 29.09.2003 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Odhodki predstavljajo stroške po Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in 
Šmartno pri Litiji in sicer za postopke izterjave terjatev na dan 31.12.2002, ki jih izvaja občina 
Litija: 

- terjatve iz naslova obročnega odplačevanja kupnin za stanovanja, prodana po Stanovanjskem 
zakonu na dan 31.12.2002, 

- terjatve do kupcev, terjatve do kupcev za stavbna zemljišča in terjatve do občanov za 
sofinanciranje cest na dan 31.12.2002, 

- druge kratkoročne terjatve, ki predstavljajo neplačani komunalni prispevke, 

- neplačane komunalne takse, neplačano nadomestilo za degradacijo prostora in neplačano 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na dan 31.12.2002. 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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 zemljiškoknjižnih zadev). O 
odtujitvi premoženja odloča občinski svet na podlagi letnega načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem občine. Prav tako občinski svet odloča o nakupih zemljišč, ki so nujna za izgradnjo 
javne infrastrukture in morajo biti uvrščena v letni načrt pridobivanja nepremičnin, ki je sestavni 
del načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine. 

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

V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge. 
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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 (zemljiškoknjižne zadeve,…) 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS 
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne 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 službah 
- 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 
premoženjem. Doseganje zastavljenih ciljev se preverja z realizacijo načrtovanih odkupov, 
prodaj, zemljiškokatastrskih meritev, pridobljenimi cenitvenimi elaborati, urejenimi 
zemljiškoknjižnimi zadeva v okviru predvidenim proračunskih sredstev. 

1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena urejanju občinskih zemljišč. Za potrebe prodaje ali pridobivanja 
nepremičnin je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo pridobiti cenitveno poročilo, v 
določenih primerih pa je potrebno opraviti še geodetsko izmero. V primerih, ko se neko 
zemljišče že uporablja za potrebe javne infrastrukture, pa je potrebno izplačati tudi odškodnino 
ali nadomestilo za ustanovitev služnosti. Sredstva so tako namenjena pridobivanju vseh 
nepremičnin, kjer mora občina urediti lastništvo za izvajanje dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Seznam nepremičnin v lasti Občine Litija, obstoječa javna infrastruktura (obstoječe občinske 
ceste in javne poti, ki se v naravi nahajajo, na privatnih nepremičninah), javno dobro, ki ne služi 
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več svojemu namenu in ga občina po pridobitvi lastninske pravice uporablja za reševanje 
lastninskih problemov. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis 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 družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev 
zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in 
rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.  

Poglavitni del stroškov, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske 
obveznosti: plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in storitve mrliško 
pregledne službe. Del preostalih razpoložljivih sredstev se namenja za transfere javnim 
zavodom, katerih ustanovitelj je občina za namen investicijskega vzdrževanja 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 službo 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 sedežem 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 mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in 
lekarniška dejavnost), 
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- plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov v skladu z 21. točko 15. člena 
ZZVZZ, to je državljanov 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 družinski 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 službe, 
- 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 vzdrževanje 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 službe na primarni ravni 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov; 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
Opis podprograma 

Podprogram "Dejavnost zdravstvenih domov" vključuje gradnjo in investicijsko vzdrževanje 
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 uravnoteženje 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 službe 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 obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 
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1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za investicijske transfere JZ ZD Litija, za potrebe investicijskega 
vzdrževanja prostorov ali za nabavo nove opreme. 

Sredstva so na p.p. planirana zgolj v min.višini. 

ZD Litija vsako leto samostojno sprejme svoj načrt nabav opreme in gradenj, občini 
soustanoviteljici Litija in Šmartno pri Litiji pa ga v manjšem delu sofinancirata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 sicer planiran pod št.OB060-16-0018, a še ni usklajen s finančnim 
načrtom ZD Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Načrt nabav opreme je predmet strokovnih odločitev zdravnikov in organov ZD Litija glede na 
potrebe pri izvajanju zdravstvene dejavnosti. 

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 službo. 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 službe (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 službe 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 službe za 
upravičence kot jih nalagajo zakonske obveznosti občine. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

17079002 Mrliško ogledna služba 

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. Državljani Republike Slovenije s 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova (in so že 
polnoletni, a niso zaposleni ali samozaposleni, nimajo 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 premoženja, 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 
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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 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

- Zakon za uravnoteženje 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 

1770 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po veljavni zakonodaji so do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni 
državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, če so upravičeni 
do denarno socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarno socialne pomoči. 

Iz sredstev proračuna občine se je v letu 2018 plačeval prispevek za obvezno zdravstveno 
zavarovanje v povprečju 260-im občanom v višini, ki znaša 2 % od povprečne bruto plače v RS 
v mesecu oktobru preteklega koledarskega leta. Prispevek na zavezanca je tako v letu 2018 
znašal 32,43 EUR mesečno. Po 24. točki 15. člena ZZVZZ pa je občina dolžna plačati tudi 
mesečni prispevek za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski 
člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev 
v obvezno zdravstveno zavarovanje. Občina Litija je v letu 2018 plačevala prispevek za 1 
takšnega otroka (tuji državljan) in v drugi polovici leta še za 1 otroka v višini 50,23 EUR 
mesečno na otroka in sicer 5,96 odstotka od minimalne plače. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi ocene realizacije v prejšnjih letih. 

17079002 Mrliško ogledna služba 
Opis podprograma 

Podprogram "Mrliško ogledna služba" vključuje plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina 
je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna 
organizirati mrliško pregledno službo (na območju občine jo opravljajo zdravniki, zaposleni v 
ZD Litija ter zdravniki s koncesijo) ter plačevati stroške delovanja te službe 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 dolžna 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 službe 

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

- zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno delovanje mrliško ogledne službe 

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

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

1771 Mrliško ogledna služba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo mrliških ogledov in 
stroškov obdukcij. Stroški enega mrliškega ogleda so določeni v Pravilniku o zdravniški tarifi in 
znašajo 0,63 EUR/točko. Navadni mrliški ogled je vreden 90 točk (56,70 EUR/ogled), ogled s 
poročilom pa 180 točk. V primeru, da so mrliški ogled izvaja na terenu, se plačajo tudi stroški 
prevoza do kraja smrti. Stroški obdukcije so odvisni od števila in vrste analiz, ki se izvedejo na 
umrlem zaradi določitve vzroka in načina smrti in se gibljejo v povprečju do 1.800,00 
EUR/umrlega. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina je dolžna zagotavljati izvajanje mrliško pregledne službe, vendar se višina sredstev zanjo 
v proračunu težko planira, ker občina nima vpliva na obseg in ceno storitev mrliško pregledne 
službe ter na število umrlih oz. vzrok smrti. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na 
podlagi ocene realizacije v prejšnjih letih. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe 

Kultura zaznamuje neko družbeno 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 
življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in predstavlja tisto 
življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. 
V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja 
ustvarjalnost in napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni 
kohezivnosti in k izgradnji družbe 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, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg); 
- Zakon o knjižničarstvu (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, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); 
- 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  nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18); 
- Zakon o društvih (Uradni list RS,  št. 64/11 - UPB in 21/18 – ZNOrg); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2018-2025 (v postopku sprejemanja); 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni list RS, št. 
79/12 in 12/17); 
- 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 sprejema občinski svet občine 
Litija;  
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg); 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 
(Uradni list RS, št. 26/14); 
- Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija 
(Uradni list RS, št. 10/18);  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme občinski svet. 

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 književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video 
dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter 
založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij. 
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V proračunu Občine Litija se tako zagotavlja sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva 
za plače, materialne stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup 
knjižničnega 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 

Glavni cilji predstavljajo skrb za zagotavljanje pogojev in potrebnih sredstev za delovanje javnih 
zavodov (Knjižnica 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 - Knjižničarstvo in založništvo 
18039003 - Ljubiteljska kultura 
18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura 
18039005 - Drugi programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Opis podprograma 

Podprogram "Knjižničarstvo in založništvo" vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig  in 
opreme za splošne knjižnice, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, 
publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o knjižničarstvu 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

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

- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, 

- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva, 

- biti posrednik pri razvoju bralne kulture, 

- spodbujati informacijsko pismenost, 

- spodbujati literarno dejavnost s predstavitvijo in kulturnimi prireditvami, 

- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje, 
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- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja, 

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

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

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

1830 Knjižnica Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna dejavnost Knjižnice Litija je zadovoljevanje potreb po preskrbi  prebivalstva s 
splošnimi knjižničnimi gradivi in drugimi informacijskimi storitvami. Občina financira 
obveznosti, ki izhajajo iz 20. člena Zakona o knjižničarstvu in Pravilnika o načinu določanja 
skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in 
stroškov krajevnih knjižnic, za katere se zagotavljajo proračunska sredstva občin ustanoviteljic. 

Občina Litija je skupaj z Občino Šmartno pri Litiji soustanoviteljica javnega zavoda splošne 
knjižnice Knjižnice Litija, kateri se v skladu z zakonodajo in predpisi s področja knjižničarstva 
ter z letno pogodbo o financiranju delovanja s strani Občine Litija zagotavljajo finančna sredstva 
v sorazmernem deležu 73,6% (glede na število prebivalstva med občinama) za kritje stroškov 
plač, davkov, prispevkov in ostalih prejemkov (regres za letni dopust, regres za prehrano, 
nadomestilo za prevoz, nagrade, kolektivno pokojninsko dodatno zavarovanje in odpravnine) za 
zaposlene delavce v skladu s kadrovskim načrtom (po predhodnem soglasju ustanoviteljic k 
sistemizaciji delovnih mest), sredstva za dogovorjene programsko materialne stroške in 
materialne stroške za tekoče obratovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Knjižnica izvaja svojo dejavnost v skladu s sprejetimi standardi in normativi v skladu z Uredbo o 
osnovnih storitvah knjižnic, s predpisanim obratovalnim časom od ponedeljka do sobote na 
sedežu zavoda v Litiji, in v krajevni knjižnici Šmartno ter preko premičnih zbirk v krajevnih 
izposojevališčih oziroma preko potujoče knjižnice. Sredstva na tej proračunski postavki so 
planirana na podlagi sprejetega programa in finančnega načrta Knjižnice Litija in ob upoštevanju 
finančnih možnosti proračuna. 

1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zagotovljena za nakup novega knjižnega 
gradiva, kar pomeni tekoče oz. sprotne nabave izdanih novitet ter obnavljanje knjižnega fonda.  
V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je Občina Litija v deležu 73,6 % glede na delitveno 
pogodbo z Občino Šmartno pri Litiji dolžna zagotavljati sredstva za nakup knjižničnega gradiva 
za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti. Knjižnica je pri nakupu knjižnega gradiva sicer 
samostojna, vendar predpisi natančno določajo, kakšen je ustrezen obseg – enot knjižnega in 
neknjižnega gradiva na število prebivalstva v občini ter kakšen mora biti letni prirast (po 
normativih 4 enote na prebivalca občine). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0019 Knjižnica Litija - nakup knjig 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti tudi predpisuje, kakšno mora biti 
sorazmerje v fondu knjižnega gradiva med poučnim gradivom (60%), leposlovjem in mladinsko 
literaturo (40%, od tega 30% za otroke in mladostnike). Na predlog strokovnih delavcev in 
direktorja, o teh nalogah odloča tudi svet zavoda. Po podatkih zavoda se gradivo sproti nabavlja 
oziroma dopolnjuje z novitetami tako na področju knjižnega kot neknjižnega gradiva, sredstva za 
nakup knjig pa prispevata občini soustanoviteljici, ministrstvo za kulturo in deloma tudi zavod iz 
lastnih sredstev. 

1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na p.p. so namenjena za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
knjižnice, za nakup nove računalniške in programske opreme ter druge opreme potrebne za 
izvajanje knjižnične dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 sice planiran pod št.OB060-16-0020, in usklajen s finančnim 
načrtom Knjižnice Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Strokovne službe zavoda in občinske uprave se pri načrtovanju sredstev predhodno uskladijo na 
podlagi potreb zavoda pri izvajanju knjižnične dejavnosti. 

1864 Knjižnica Litija - najemnina v Gabrovki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je soustanoviteljica knjižnice, ki na njenem območju izvaja splošno knjižnično 
dejavnost kot javno službo, zato je dolžna v skladu z ustanovitvenim aktom, to je Odlokom o 
ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija (Uradni list RS, št. 3/04 in 15/07), 
in Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) zagotavljati 
sredstva za njeno delovanje, vključno z zagotavljanjem ustreznih prostorov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo najemnine za knjižnico v Gabrovki, ki se sedaj 
nahaja v prostorih bivše Pošte Slovenije v Gabrovki. V skladu s Pogodbo o oddaji in najemu 
poslovnega prostora se zagotavljajo ustrezni prostori za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti s 
strani uporabnika. 

18039003 Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 

Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično 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, izobraževanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje 
programov kulturnih društev in drugih ljubiteljskih ustvarjalcev. 
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Kulturno ljubiteljstvo samo po sebi predstavlja tudi kakovostno preživljanje prostega časa ter 
povezovanje in razvijanje družabnega življenja ob udejstvovanju na kulturnih dogodkih in 
prireditvah, ki so pomembne tudi za širšo družbeno skupnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Pravilnik in merila o sofinanciranju 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. 

1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki  se namenijo upravičencem na podlagi 57. in 61. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in 
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija, ki se razdelijo na podlagi javnega 
razpisa in javnega poziva. Programi in projekti ter višina sofinanciranja je vsako leto določena s 
sprejetim lokalnim kulturnim programom. 

Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil o izvedbi programov na področju 
ljubiteljske kulture se izvajalcem (kulturnim društvom in drugim upravičencem) sproti 
nakazujejo sredstva za sofinanciranje njihovih programov in projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obnova in investicijsko vzdrževanje kulturnih in večnamenskih dvoran oz. nakup novih 
osnovnih sredstev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in za ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti se planira  glede na obseg in realizacijo preteklega leta. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

1836 Javna glasila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo računov za storitve obveščanja in informiranja občanov o delu 
občinskega sveta,občinske uprave, župana, javnih zavodov in javnih podjetij o pomembnejših 
političnih, gospodarskih, kulturnih in drugih zadevah ter pomembnejših javnih prireditvah na 
območju občine Litije. Izvajalce storitev – medije se izbira v skladu s predpisi o javnem 
naročanju glede na vrsto njihovih storitev in njihove cene, občina pa stremi k temu, da se javnost 
redno (najmanj pa 1x mesečno) obvešča preko različnih medijev: lokalnega časopisa, televizije, 
radia in interneta, posamezna dnevna in nujna obvestila in informacije za javnost, ki jih 
opravljajo mediji, pa se naroča v skladu s predpisi o javnem naročanju in plačuje po izvedeni 
aktivnosti. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Povezava z drugimi projekti, ki so uvrščeni v NRP. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Lokalni mediji se ne glede na svojo vrsto specializiranosti in tržno naravnanost delovanja v 
občini še vedno dokaj monopolni na svojem področju, tako, da je njihove cene med njimi težko 
primerjati in je  racionalno ravnanje omejeno povečini glede na število objav in dolžino 
prispevkov 

18039005 Drugi programi v kulturi 
Opis podprograma 

V ta podprogram med drugim sodi sofinanciranje najemnin, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov in drugih kulturnih objektov), nakup in 
gradnja ter investicijsko vzdrževanje 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, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg); 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 
90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2018-2025 (v postopku sprejemanja); 
- 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 za obdobje 2016-2022, sprejet dne 22. 2. 2017 na 
14. redni seji Občinskega sveta 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 je potrebno 
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, zagotoviti 
ustrezne prostore, Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število izvajalcev, 
število izvedenih kulturnih prireditev in število obiskovalcev. 

1838 Kulturni domovi, objekti v KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dvigniti splošni nivo javnih kulturnih prireditev v mestu in v občini Litija. Omogočiti boljše 
pogoje za delovanje različnim kulturnim ustvarjalcem in različnim kulturnim zvrstem, zagotoviti 
ustrezne prostore, Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev se vežejo na število izvajalcev, 
število izvedenih kulturnih prireditev in število obiskovalcev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se planirajo na podlagi zahtevkov upravljavcev kulturnih domov in večnamenskih 
dvoran za obratovalne stroške prostorov, kjer potekajo kulturne dejavnosti. 

1841 Vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi namenjena za sofinanciranje 
vzdrževanja in investicij v objekte, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 61/08) razglašeni za 
umetnostnozgodovinske spomenike – sakralne objekte. 

Sredstva se razdelijo na podlagi javnega poziva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obnova in investicijsko vzdrževanje oz. nakup novih osnovnih sredstev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se planirajo na podlagi proračunskih zmožnosti. 

1845 ZKMŠ Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ZKMŠ Litija je bil ustanovljen za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem 
interesu na področju kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti na območju Občine Litija. Na 
tej postavki so sredstva namenjena za plače, prispevke in davke ter druge prejemke zaposlenih v 
javnem zavodu za kulturo, mladino in šport Litija v skladu z ustanovitvenim aktom in veljavnim 
aktom o sistemizaciji zaposlenih v zavodu, sredstva za kritje materialnih, obratovalnih in 
programskih stroškov ter investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupu potrebne opreme za 
delovanje, za enoti  Kulturni center in Mestni muzej. 

 

Med sredstvi na tej postavki so planirana tudi sredstva kot investicijski transfer za nujna 
popravila oz. za nabavo ali zamenjavo opreme v zavodu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 planiran pod št.OB060-17-0009, in ni usklajen s finančnim 
načrtom zavoda. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi potreb in finančnega načrta javnega 
zavoda in ob upoštevanju finančnih zmožnosti proračuna. 

1863 Stara sodnija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej  postavki so planirana za plačilo obratovalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, 
voda, komunala) za uporabo prostorov ZKMŠ Litija - za Muzej v Stari Sodniji, ki nastanejo pri 
njihovi dejavnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni, je pa izvajanje muzejske dejavnosti v zavodu povezano z EU projektom 
Dediščina nas povezuje. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Strokovne službe zavoda in občinske uprave se pri načrtovanju sredstev predhodno uskladijo na 
podlagi planiranih potreb zavoda ter ob upoštevanju lanskoletne realizacije in razpoložljivih 
sredstev v proračunu. 

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 vzdrževanja 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 
množičnosti 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. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg); 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 
(Uradni list RS, št. 26/14); 
- Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija 
(Uradni list RS, št. 10/18); 
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme občinski svet. 

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

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg); 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 
(Uradni list RS, št. 26/14); 
- Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija 
(Uradni list RS, št. 10/18); 
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme občinski svet. 

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: 
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število in obseg izvedenih športnih programov in projektov, število izvajalcev, število 
obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti. 

113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej p.p. so sredstva namenjena za novogradnjo objekta, stroške nadzora in druge stroške pri 
gradnji Športnega objekta v Jevnici. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 in leto 2020 planiran pod št.OB060-16-0033 in je v izvajanju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana glede na pridobljene cene ponudb ponudnikov na javnem razpisu in glede 
na projektantski popis del po DIIP investicijski dokumentaciji. 

1849 ZKMŠ Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ustanovitve in njegovo poslanstvo določa odlok o ustanovitvi ZKMŠ Litija, ki je bil 
ustanovljen tudi za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju 
športnih dejavnosti na območju Občine Litija. Na tej postavki so sredstva namenjena za plačo, 
prispevke in davke ter druge prejemke zaposlenih v javnem zavodu za kulturo, mladino in šport 
Litija v skladu z ustanovitvenim aktom in aktom o sistemizaciji zaposlenih v zavodu, sredstva za 
kritje materialnih, obratovalnih in programskih stroškov ter investicijskega vzdrževanja 
prostorov in nakupu potrebne opreme za delovanje Enote za šport. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta 
javnega zavoda in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna. 

1850 Letni program športa in prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so na podlagi 5. člena Zakona o športu namenjena za sofinanciranje letnih programov 
športa, njihova višina se podrobneje določi v Letnem programu športa. Sredstva se razdelijo na 
podlagi javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov športa. 

Občina povprečno sklene v koledarskem letu okrog 42 pogodb z različnimi izvajalci športnih 
programov, vseh programov, ki se sofinancirajo, pa je v povprečju okrog 250. 

 

Sredstva na tej postavki se glede na prvo branje povečajo za 5.000 € (z 270.000 na 275.000 €) 
zaradi potreb po zagotovitvi dodatnih sredstev za investicije, obnovo in vzdrževanje športnih 
objektov in površin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotavljanje sredstev za delovanje izvajalcev športnih programov in za ohranjanje oz. 
povečanje obsega delovanja na področju športa glede na obseg dejavnosti v preteklih letih. 
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1858 Kegljišče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo zavarovalne premije za opremo kegljišča v 
Litiji (Špar) ter za investicijsko vzdrževanje kegljaške opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Obnova in investicijsko vzdrževanje oz. nakup novih osnovnih sredstev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se planirajo na podlagi preteklih računov zavarovalnice za zavarovanje opreme 
kegljišča in zahtevki Kegljaškega kluba Litija za investicijsko vzdrževanje kegljaške opreme. 

1860 Nogometno igrišče Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so planirana za investicijsko vzdrževanje in modernizacijo športne 
infrastrukture na NK Litija, ter za nadaljevanje in dokončanje del malo nogometnega igrišča na 
umetni travi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP voden pod št.OB060-17-0021 in je v izvajanju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri načrtovanju sredstev je občina izhajala iz primerjave cen pri gradnji podobnih objektov, ki so 
bili zgrajeni v minulem letu v okoliških krajih. 

1862 Nogometno igrišče Kresnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za predvideno investicijo v zamenjavo strehe in novo 
fasado Večnamenske dvorane Kresnice  ter plačilo tekočih stroškov za nogometno igrišče in 
opremo Nogometnega kluba Kresnice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 sicer planiran pod št.OB060-17-0023,  a so sredstva za izvedbo v 
pretežni višini planirana za leto 2020. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se planirajo glede na projektantsko oceno del in primerjalne stroške izvedbe podobnih 
investicij. 

1867 Športni objekti 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so namenjena modernizaciji športnih objektov in ureditvi zemljišč (ob 
železnici Sava, Litija, Jevnica), ki jih je država brezplačno prenesla na občino ter mora zanje 
izkazati investicijska vlaganja, da jih uporablja  za namen športne infrastrukture. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 planiran pod št. OB060-18-0017 in je v izvajanju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva so planirana na podlagi dogovora z državo in ocene stroškov za ureditev zemljišč, 
postavitev ograj in nabavo opreme pri ureditvi okolice športnih objektov in obstoječih igrišč. 
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1868 Športno igrišče na Vačah 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za odkup zemljišč in za projektno dokumentacijo za 
izgradnjo večnamenskega športnega igrišča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP pod številko OB060-19-0012 in je v pripravi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri načrtovanju sredstev je občina izhajala iz primerjave cen pri gradnji podobnih projektov, 
podrobna investicijska in projektna  dokumentacija še nista izdelani. 

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 
preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – 
ZNOrg); 
- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 
47/11) 

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 preživljanje prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

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

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

1846 ZKMŠ Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ZKMŠ Litija je bil v skladu z odlokom ustanovljen tudi za izvajanje programov, prireditev in 
dejavnosti v javnem interesu na področju mladinskih dejavnosti na območju Občine Litija. 
Podrobnejša opredelitev nalog in obseg programov se določi s sprejetim programom dela zavoda 
in na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju, ki jo občina sklene z zavodom. Na tej postavki so 
sredstva namenjena za plače, prispevke in davke ter druge prejemke zaposlenih v javnem zavodu 
ZKMŠ Litija (Enota Mladinski center) v skladu z ustanovitvenim aktom in aktom o sistemizaciji 
zaposlenih v zavodu, sredstva za kritje materialnih, obratovalnih in programskih stroškov ter 
investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupu potrebne opreme za delovanje enote mladinski 
center v zavodu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta 
javnega zavoda in ob upoštevanju finančnih možnosti proračuna. 
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1861 Programi za mladino 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se preko javnega razpisa v celoti namenijo za podporo nepridobitnim 
organizacijam in javnim zavodom na področju mladinskega dela, mladinskim organizacijam in 
mladinskemu svetu Občine Litija, ki izvajajo projekte in programe s ciljem aktivnega 
vključevanja mladih v organizirane programe in projekte na območju Občine Litija. S tem se 
posredno omogoča mladim posameznikom in posameznicam, ki živijo na območju občine 
kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja in kulturnega 
udejstvovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Iz te postavke se bodo financirale lokalne mladinske aktivnosti za mlade: športno - kulturni 
dogodki, razne ustvarjalne delavnice, usposabljanje prostovoljcev, socialni dogodki (otroški 
parlament, učne pomoči,…), ipd. 

19 IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe 

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega 
izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- 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, 14/15 – ZUUJFO in 55/17); 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj); 
- 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, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17); 
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže 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, 47/13, 74/16 in 20/17); 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(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, 47/17 in 43/18); 
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list RS, št. 60/10, 60/11, 48/12, 55/13, 
49/14, 44/15, 42/16, 30/17 in 43/18); 
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev 
(Uradni list RS, št. 43/18); 
- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L); 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18); 
- Statut občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17);  
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- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva 
v občini Litija (Uradni list RS, št. 65/08, 95/08, 95/09, 69/14 in 77/17); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija za obdobje 2016-2022, sprejet dne 22. 2. 2017 na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Litija. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,  

- vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje 
drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v 
demokratični družbi,  

- razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega jezika 
kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa ob 
slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika,  

- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,  

- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini 
Slovenije in njeni kulturi,  

- omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja,  

- uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja,  

- omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi 
posameznika,  

- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi,  

- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj 
spodbudnih okolij,  

- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s 
posebnimi potrebami,  

- spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja,  

- omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu,  

- omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že 
dosežene ravni zahtevnosti,  

- omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu 
prebivalstva 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
1906 - Pomoči šolajočim 

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. 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 122



 

 100

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljati takšno mrežo 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 vzdrževanje 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 možnosti vključitve v vrtce za 
vse otroke. Kazalniki: število v vrtec vključenih otrok, delež 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, gradnjo in vzdrževanje vrtcev. 

V vrtce je v šolskem letu 2018/19 vključenih okrog 705 otrok, kar pomeni skoraj 82% 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, 14/15 – ZUUJFO in 55/17); 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj); 
- 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, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17); 
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže 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, 47/13, 74/16 in 20/17); 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(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, 47/17 in 43/18); 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija (Uradni list RS, št. 119/07, 91/10, 28/11 in 
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, 30/17 in 43/18); 
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev 
(Uradni list RS, št. 43/18). 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Skrb za dvig kakovosti predšolske vzgoje in zagotavljanje enakih možnosti vključitve v vrtce za 
vse otroke. Kazalniki: število vključenih otrok, delež 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 sredstev za sofinanciranje predšolske vzgoje, vključenost otrok v vrtce. 

1920 VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrtec Litija že nekaj let zaradi pomanjkanja lastnih prostorov izvaja programe predšolske vzgoje 
tudi v najetih prostorih, ki so v lasti fizičnih oziroma drugih pravnih oseb (ne občine). Iz te 
postavke se financira tudi uporaba prostorov za športne programe in dejavnosti  Vrtca Litija. 

Sredstva za najemnine se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb za najem naslednjih 
prostorov:  

- Gasilski dom Hotič,  

- stanovanjska hiša Majnardi Litija,  

- stanovanjska hiša Pirc Litija  

- prostori SVC Litija. 

 

Iz te postavke se financira tudi uporaba prostorov v telovadnici Gimnazije Litija za izvajanje 
športnih programov in dejavnosti  Vrtca Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Trenutna najemnina znaša 13 EUR/m2 za SVC Litija d.o.o. ter 6 do 8 EUR/m2 za fizične osebe. 
Pogodbe z najemodajalci se običajno sklepajo za daljše obdobje od enega leta. 

1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o vrtcih se  sredstva na tej postavki zagotavljajo Vrtcu Čebelica za kritje 
stroškov izvajanja programov predšolske vzgoje (stroški dela zaposlenih, stroški materiala in 
storitev ter stroški živil) v štirih oddelkih (3 kombinirani oddelki v Gabrovki in 1 na Dolah).  

Iz sredstev proračuna se OŠ Gabrovka za vrtec Čebelica v skladu z veljavno zakonodajo na 
področju predšolske vzgoje zagotavlja tudi: 

-sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic v primeru bolniške odsotnosti 
do 30 dni na podlagi upravičene odsotnosti delavca iz dela,  

-sredstva v višini ekonomske cene brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med 
dejanskim in normativnim številom otrok v oddelkih, 

-sredstva za kritje stroškov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 

-sredstva za subvencije varstva otrok, ki jim je bil zaradi prezasedenosti zavrnjen vpis v vrtec. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov izvajanja programov predšolske vzgoje temelji na: stroški dela zaposlenih, 
stroški materiala in storitev ter stroški živil. 

1922 VVZ Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrtcu Litija se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za 
okrog 540 otrok, vključenih v 35 oddelkov Vrtca Litija na 10 lokacijah: Medvedek – 11 
oddelkov, Najdihojca – 7 oddelkov, Na gričku – 2 oddelka, Jevnica – 4 oddelki, Kresnice – 2 
oddelka, Sava – 2 oddelka, Hotič – 2 oddelka, Vače – 2 oddelka in Ribica v SVC Litija 3 
oddelki. 

Iz sredstev proračuna so se Vrtcu Litija v skladu z veljavno zakonodajo na področju predšolske 
vzgoje nakazovala: 

- sredstva za oskrbnine otrok, 
- sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic v primeru bolniške 
odsotnosti do 30 dni na podlagi upravičene odsotnosti delavca iz dela,  
- sredstva v višini ekonomske cene brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med 
dejanskim in normativnim številom otrok v oddelkih, 
- sredstva za delo sindikalnega zaupnika,  
- sredstva za kritje stroškov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so 
vključeni v redne oddelke vrtca, 
- sredstva za delno kritje stroškov varstva otrok, ki zaradi premalo zagotovljenih mest v 
javnih vrtcih niso mogli biti vključeni v javni vrtec. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov izvajanja programov predšolske vzgoje temelji na: stroški dela zaposlenih, 
stroški materiala in storitev ter stroški živil. 

1923 VVZ izven občine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za 
otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Litija in obiskujejo vrtce v drugih občinah. 

Okrog 55 otrok iz občine Litija je vključenih v vrtce drugih občin, največ v vrtce Mestne občine 
Ljubljana in Občine Šmartno pri Litiji, pa tudi drugod: Zagorje, Mirna, Trebnje, Slovenske 
Konjice, Šentrupert, Domžale, Bovec,… 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se planirajo na podlagi prispelih računov iz  vrtcev izven občine Litija za otroke, ki 
imajo stalno prebivališče v občini Litija in obiskujejo vrtce v drugih občinah. 
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1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
vrtca ter za nabavo nove in zamenjavo stare opreme pri izvajanju dejavnosti vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019  planiran pod št. OB060-16-0022., in je usklajen s finančnim 
načrtom zavoda, zavod bo urejal predvsem zunanje otroško igrišče vrtca ter nabavil nova igrala. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi potreb in finančnega načrta javnega 
zavoda in ob upoštevanju finančnih zmožnosti proračuna. 

1926 Vrtec Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
vrtca ter za nabavo nove in zamenjavo stare opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 planiran pod št. OB060-18-0015, in je v pripravi. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Strokovne službe zavoda in občinske uprave  pri načrtovanju sredstev predhodno upoštevajo 
izkazane potrebe zavoda ter določijo obseg glede na razpoložljiva sredstva v proračunu. 

1928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijo Rekonstrukcija POŠ Dole in izvedbo 
projekta po Investicijskem programu v obdobju dveh let. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt: Rekonstrukcija POŠ Dole se vodi v NRP pod št.OB060-18-0009 in je v izvajanju. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se planirajo na podlagi normativnih izhodišč v Investicijskem programu, glede na 
projektantsko oceno stroškov investicije ter glede na prejete ponudbe ponudnikov na javni razpis 
za izvedbo del. 

1929 OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrtcu Polhek na Polšniku se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programa in 
plačilom staršev za okrog 13 otrok, vključenih v 1 kombiniran oddelka (podatek je za šolsko leto 
2018/19). 

Iz sredstev proračuna so se Polhek v skladu z veljavno zakonodajo na področju predšolske 
vzgoje nakazovala: 

- sredstva za oskrbnine otrok, 
- sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic v primeru bolniške 
odsotnosti do 30 dni na podlagi upravičene odsotnosti delavca iz dela,  
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- sredstva v višini ekonomske cene brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med 
dejanskim in normativnim številom otrok v oddelkih, 
- sredstva za kritje stroškov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so 
vključeni v redne oddelke vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina stroškov izvajanja programov predšolske vzgoje temelji na: stroški dela zaposlenih, 
stroški materiala in storitev ter stroški živil. 

1966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p.so namenjena za poplačilo neplačanih računov iz lanskega leta ter stroške pri 
upravljanju objekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se v NRP vodi pod št.OB060-16-0028 in se zaključuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Opredeljeni v investicijski dokumentaciji. 

1967 Uporabnina - vrtec Najdihojca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pri izdelavi ekonomskih analiz upravičenosti projekta 
javno zasebnega partnerstva ter za plačilo zapadlih računov iz lanskega leta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se vodi v NRP pod št. OB060-17-0010, in se nahaja v fazi odločanja: koncesijsko 
ponudbo sprejeti ali jo zavrniti. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Upravičenost sprejema ali zavrnitve koncesije pokaže Test upravičenosti javno zasebnega 
partnerstva, končno odločitev pa sprejme pristojni organ občine (Občinski svet). 

19670 Vrtec Najdihojca Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe priprave podlag za izvajanja programa vrtca v drugih 
oz. nadomestnih prostorih. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se v NRP vodi pod št. OB060-18-0016 in je v pripravi za nadaljevanje glede na končno 
odločitev, ali se bo za vrtec Najdihojca sprejela koncesija storitve, ali pa koncesija gradnje ali pa 
najem prostorov. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Občina se glede na ustrezno izdelane ekonomske analize, kazalce stroškov in finančne možnosti  
odloči o izvedbi vrste projekta, bodisi preko koncesije, najema prostorov ali pa lastne gradnje na 
tradicionalen način. 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 

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

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, 
- ustvarjati pogoje za višji standard in večjo kvaliteto življenja 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 izobraževanjem 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 
izobraževanja tudi zagotavljanje enakih možnosti 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 izobraževanja (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, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj); 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18); 
- 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, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17); 
- Statut občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17);  
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva 
v občini Litija (Uradni list RS, št. 65/08, 95/08, 95/09, 69/14 in 77/17); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija za obdobje 2016-2022, sprejet dne 22. 2. 2017 na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Litija. 
Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
- zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,  
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- spodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 
posameznika,  
- razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem 
jeziku,  
- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,  
- razvijanje zavesti o državni 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 življenje 
v demokratični družbi,  
- doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za nadaljevanje 
šolanja,  
- pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 
ustvarjalno soočanje z družbenim 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 doživljanje umetniških del in za umetniško 
izražanje in,  
- oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega 
okolja. 

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

Vzgojno-izobraževalno delo se v šolskem letu 2018/19 v občini Litija izvaja v naslednjih javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih v občini Litija: 

- na OSNOVNI ŠOLI LITIJA in njenih podružnicah Sava, Polšnik ter Podružnici s 
prilagojenim programom je skupaj 32 oddelkov oziroma 563 učencev; 

- na OSNOVNI ŠOLI GRADEC in njenih podružnicah Vače, Jevnica, Kresnice in Hotič je 
skupaj 39 oddelkov oziroma 661 učenci; 

- na OSNOVNI ŠOLI GABROVKA-DOLE ter njeni podružnici Dole je skupaj 14 oddelkov 
in 205 učencev. 

Vse tri šole imajo trenutno skupaj 1.429 učencev v 85 oddelkih.   

Število učencev se je več kot 10 let postopno zmanjševalo, v zadnjih petih šolskih letih pa 
ponovno nekoliko narašča (lani je bilo v vseh osnovnih šolah na območju občine skupaj 1.312 
učencev). 

1930 Športna dvorana Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja in so namenjena plačilu računov za izvajanje pouka športne 
vzgoje OŠ Litija (in POŠ s prilagojenim programom), ki nima svoje telovadnice.  

OŠ Litija koristi dvorano v skladu z urnikom pouka, povprečno 40 ur dnevno. Občina Litija 
plačuje stroške za uporabo telovadnice ter pripadajočih prostorov (sanitarij in garderob), ostalih 
stroškov (uporaba tribun, odrov, sodniških garderob, semaforjev itd.) pa občina ne krije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se v skladu s pogodbenimi določili o oddaji prostora v najem v Športni dvorani Litija, 
na Ulici Mire Pregljeve 1 v Litiji, nakazujejo najemniku objekta (SPL Ljubljana d.d.) na podlagi 
realizacije ur pouka in izdanih računov, potrjenih s strani OŠ Litija. Cena najema za uro uporabe 
velike telovadnice znaša 23,89 € (brez DDV) med šolskim letom, med počitnicami pa 8,89 € na 
uro (brez DDV). Med poletnimi počitnicami se ne plačuje. 

1931 OŠ Gradec - najemnine 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja in so namenjena za plačilo stroškov uporabe prostora za 
pouk športne vzgoje učencev OŠ Gradec v prostorih telovadnice Gimnazije Litija v obsegu do 29 
ur tedensko.  

Iz te postavke se krije tudi uporaba Telovadnice Gimnazije Litija v obsegu do 4 ure tedensko za 
Vrtec Litija za izvajanje osnovnih programov športne vzgoje za otroke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se v skladu s sklenjenimi pogodbami nakazujejo Gimnaziji Litija na podlagi njenih 
računov, potrjenih s strani obeh uporabnikov o realizaciji ur, trenutna cena najema znaša  11,84 
EUR za eno šolsko uro uporabe. 

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija ob zaključku šolskega leta vsako leto za učence osnovnih šol organizira vpis v 
Zlato knjigo (učenci odličnjaki s povprečno oceno nad 4,53) in Knjigo najboljših dosežkov 
(nadpovprečni dosežki iz različnih področij znanja, tehnike, športa, ipd).  Prireditev ima v 
javnosti pozitiven odmev, vsako leto pa jo izvede druga matična šola. 

Občina Litija učencem, ki so vpisani v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov podeli tudi 
knjižne nagrade. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Stroški so odvisni predvsem od števila odličnih učencev in števila dosežkov, namenjajo pa se za 
plačilo izdelave priznanj, knjižnih nagrad, fotografij ter stroškov organizacije in izvedbe 
prireditve. 

1934 Doplačila za šolo v naravi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za ŠVN se namenjajo tako za sofinanciranje zimske kot letne šole, predlog razdelitve 
sredstev med njiju pripravijo strokovne službe posameznih šol, predlog razdelitve med šole pa  
komisija za področje OŠ izobraževanja na ravni občine. Sredstva za ŠVN se šolam nakazujejo s 
sklepom župana na podlagi prejetih poročil šole o izvedbi ŠVN ter ustreznemu finančnemu 
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poročilu o namenski porabi teh sredstev. Zaradi subvencioniranja cene se ŠVN udeležuje več 
učencev, dostopnejša pa je tudi socialno šibkejšim. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Prejeti znesek iz proračuna občine šole namenijo za znižanje plačila staršev. Šolam se sredstva 
nakažejo po predložitvi dokazil o namenski porabi sredstev. Razdelitev sredstev za šolo v naravi 
se med šole opravi glede na število učencev 5. in 6. razreda, ki obiskujejo posamezno šolo. 

1935 Regresiranje prehrane učencev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za regresirano prehrano šolam na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja tudi ministrstvo za šolstvo, vendar ta sredstva ne 
zadoščajo za pokritje vseh potreb šol po regresiranju prehrane učencem zaradi naraščajočega 
števila socialno šibkejših družin, zato občina zagotavlja šolam dodatna sredstva za ta namen. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Do polovice sredstev na tej postavki je upravičena OŠ Litija za učence Podružnice s 
prilagojenim programom, preostala polovica pa se na predlog komisije za OŠ izobraževanje 
razdelil med šole na podlagi števila učencev, ki so v skladu z odločbami CSD upravičeni do 
regresirane malice. Sredstva se zagotovijo v skladu s proračunskimi zmožnostmi občine in se 
šolam nakažejo po predložitvi dokazil o namenski porabi sredstev. 

1936 Osnovna šola Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme 
za osnovne šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov za dejavnost, ki se 
osnovnim šolam zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Sredstva na tej postavki se namenjajo predvsem za plačilo materialnih stroškov obratovanja 
prostorov na matični šoli Gabrovka in njeni podružnici na POŠ Dole.  

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, 
komunalnih storitev in zavarovanja šolskih objektov. Del materialnih stroškov za izvedbo 
programa pa šoli glede na število oddelkov in število učencev prispeva tudi država. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Največji delež materialnih stroškov predstavljajo računi za ogrevanje, elektriko, vodo in smeti 
ter za zavarovanje objektov. Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno na 
podlagi letne pogodbe in zahtevka s predložitvijo stroškov  oz. predmetnih računov. 
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1937 Osnovna šola Gradec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme 
za osnovne šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov za dejavnost, ki se 
osnovnim šolam zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Sredstva na tej postavki se namenjajo predvsem za plačilo materialnih stroškov obratovanja 
prostorov na matični šoli Gabrovka in njenih podružnicah POŠ Vače, POŠ Jevnica, POŠ 
Kresnice in POŠ Hotič. 

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, 
komunalnih storitev in zavarovanja šolskih objektov. Del materialnih stroškov za izvedbo 
programa pa šoli glede na število oddelkov in število učencev prispeva tudi država. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Največji delež materialnih stroškov predstavljajo računi za ogrevanje, elektriko, vodo in smeti 
ter za zavarovanje objektov. Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno na 
podlagi letne pogodbe in zahtevka s predložitvijo stroškov  oz. predmetnih računov. 

1938 Osnovna šola Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme 
za osnovne šole in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov za dejavnost, ki se 
osnovnim šolam zagotavljajo iz državnega proračuna. 

Sredstva na tej postavki se namenjajo predvsem za plačilo materialnih stroškov obratovanja 
prostorov na matični šoli Litija in njenih podružnicah POŠ Polšnik, POŠ Sava in PPP v Litiji. 

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, 
komunalnih storitev in zavarovanja šolskih objektov ter obveznosti po koncesijski pogodbi za 
ogrevanje. Del materialnih stroškov za izvedbo programa pa šoli glede na število oddelkov in 
število učencev prispeva tudi država. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Največji delež materialnih stroškov predstavljajo računi za ogrevanje, elektriko, vodo in smeti 
ter za zavarovanje objektov. Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno na 
podlagi letne pogodbe in zahtevka s predložitvijo stroškov  oz. predmetnih računov. 

1945 Osnovna šola Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
osnovne šole ter za nabavo nove in zamenjavo stare opreme. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 sice planiran pod št.OB060-16-0023, in je usklajen s finančnim 
načrtom zavoda, zavod planira nabavo nove in zamenjavo iztrošene opreme za dejavnost šole. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiranje sredstev je odvisno od velikosti šole, števila oddelkov, starosti objektov in od 
načrtovanja večjih prenov, adapatacij prostorov ali novih nabav opreme ter glede na proračunske 
zmožnosti ustanovitelja. 

1946 Osnovna šola Gradec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
osnovne šole ter za nabavo nove in zamenjavo stare opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019  planiran pod št.OB060-16-0024, in  je  usklajen s finančnim 
načrtom zavoda, zavod planira nabavo nove in zamenjavo iztrošene opreme v glavni in v šolski 
kuhinji OŠ Gradec ter nabavo novih igral in ureditev igrišča pri POŠ Kresnice. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiranje sredstev je odvisno od velikosti šole, števila oddelkov, starosti objektov in od 
načrtovanja večjih prenov, adapatacij prostorov ali novih nabav opreme ter glede na proračunske 
zmožnosti ustanovitelja. 

1947 Osnovna šola Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
osnovne šole ter za nabavo nove in zamenjavo stare opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 sicer planiran pod št.OB060-16-0025, in je usklajen s finančnim 
načrtom zavoda, zavod planira nabavo nove in zamenjavo iztrošene opreme v šolski kuhinji ter 
poseg v kotlovnici za optimizacijo priprave tople sanitarne vode. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Planiranje sredstev je odvisno od velikosti šole, števila oddelkov, starosti objektov in od 
načrtovanja večjih prenov, adapatacij prostorov ali novih nabav opreme ter glede na proračunske 
zmožnosti ustanovitelja. 

1948 Intervencije v osnovne šole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe strojelomov in nujnega investicijskega vzdrževanja 
osnovnih šol in ukrepov za odpravo nepravilnosti opreme in prostora po odločbah pristojnih 
inšpekcij. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP pod št. OB060-16-0026 na podlagi ocene in realizacije stroškov iz 
preteklih let ter se izvaja in rešuje po tekom vsakega šolskega leta posebej. 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 133



 

 111

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva na tej postavki ni mogoče natančno planirati vnaprej, za podlago služi realizacija iz 
preteklih let in predvideno nepredvideni dogodki v zvezi strojelomov in okvar opreme 
(iztrošenost, prekomerna uporaba). 

1952 Osnovne šole  - brezžična omrežja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so planirana za nabavo računalniške opreme in vzpostavitev brezžičnih 
internetnih omrežij in sicer po vnaprej dogovorjenih deležih za vse osnovne šole v občini Litija 
po razpisu iz leta 2018. Projekt v pretežnem delu sofinancira MIZŠ in se nato z letom 2020 
zaključuje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP pod št. OB060-18-0010, in je usklajen po virih financiranja od 2018 - 
2020 z vsemi tremi matičnimi šolami v občini. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva sofinanciranja za nabavo tovrstne opreme v OŠ so razdeljena na podlagi potreb in 
uspešnosti prijav vsake šole na razpisu. 

1963 LEK energetski monitoring javnih objektov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej p.p. so namenjena predvsem obveznem izvajanju energetskega knjigovodstva v 
skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju in v manjšem delu tudi za izvajanje 
nalog in aktivnosti iz LEK (Lokalnega energetskega koncepta), ki jih občini predpisuje Pravilnik  
o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov. 

Spletno bazo in algoritem za vnašanje in poročanje o podatkih glede rabe energije ustvari in 
izvaja zunanji izvajalec izbran na javnem razpisu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP, ker kot tak - zbiranje, poročanje in vodenje evidenc, ni investicijske 
narave. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina planiranih sredstev v tekočem letu se planira glede na število vseh javnih objektov v 
občini, katere je občina kot lastnik dolžna vključiti v sistem energetskega knjigovodstva. 

1965 Izobraževalni center Hotič 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo investicije POŠ Hotič, ki vsebuje še nekaj 
podprojektov (vrtec, večnamenska dvorana, športno igrišče). 

Investicija je v začetni fazi, sredstva na p.p.so namenjena za projektno in investicijsko 
dokumentacijo, za odkup zemljišč in gradnjo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt za POŠ Hotič se vodi v NRP pod št.OB060-16-0027 in pod imenom Izobraževalni center 
Hotič. 

Planirana sredstva so okvirna, ker Investicijski program z viri in podrobnim obsegom 
financiranja še ni bil izdelan. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se bodo planirala na podlagi normativnih izhodišč v Investicijskem programu, glede na 
projektantsko oceno stroškov investicije ter glede na prejete ponudbe ponudnikov na javni razpis 
za izvedbo del. 

19039002 Glasbeno šolstvo 
Opis podprograma 

V podprogram sodi zagotavljanje sredstev za delovanje Glasbene šole Litija-Šmartno. 

Čeprav glasbena šola ni obvezen del izobraževanja, 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 izobraževanja (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, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj); 
- 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, 5/11 in 44/17); 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno (Uradni list RS, št. 
43/05, 64/07, 29/10 in 35/15); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija za obdobje 2016-2022, sprejet dne 22. 2. 2017 na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Litija. 

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

- odkrivanje glasbene nadarjenosti, 

- izboljševanje glasbene izobraženosti, 

- doseganje znanja in pridobivanje izkušenj za delovanje na področju ljubiteljske kulture 
(instrumentalne skupine, orkestri, pevski zbori ipd.), 

- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno izobraževanje, 

- omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja. 

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. 

1950 Glasbena šola 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo, to sta prevoz zaposlenih na delo in prehrano med delom, ter sredstva za uporabo 
prostorov in opreme. Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji jih glede na veljavno 
sistemizacijo prispevata v razmerju po ustanoviteljskem deležu 73,6% : 26,4%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glasbeno šolo Litija-Šmartno v šolskem letu 2018/19 obiskuje 260 učencev, večinoma iz občine 
Litija (192), poleg tega pa tudi iz Šmartna pri Litiji (52), Dola pri Ljubljani (7), Trbovelj (2), 
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Medvod (2), Radeč (1), Domžal (1) in Prebolda (1). Pouk se v šoli izvaja v 23 različnih 
programih učenja instrumentov in plesa. 

2003 SVC Litija d.o.o. -  najemnina za glasbeno šolo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji vzgoje in 
izobraževanja zagotavljajo sredstva za najemnino prostorov za delovanje glasbene šole. Občina 
Litija in Občina Šmartno pri Litiji jih glede na veljavno sistemizacijo prispevata v razmerju po 
ustanoviteljskem deležu 73,6% : 26,4%. 

Iz te postavke se zagotavlja najemnina za prostore GŠ Litija-Šmartno, ki se nahaja v delu objekta 
SVC Litija na Ljubljanski cesti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Število učencev in programov ter stroški prostorov; trenutna najemnina znaša 13 EUR/m2. 

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 izobraževanja 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 ogrožena,  

- 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 jim 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. 
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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 izobraževanja (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, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj); 

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

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. 

1933 Šolski prevozi 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli in 82. členom 
Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja 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 ogrožena,  

- 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 jim pripadala, če bi 
obiskovali šolo v svojem okolišu. 

- V obdobju 2015-2018 se prevozi izvajajo po javnem razpisu, izvedenem konec leta 2014, na 
katerem je bilo izbranih 8 pogodbenih avtoprevoznikov. V letu 2018 prevoze opravlja 6 
pogodbenih avtoprevoznikov.  

- V teku je že nov razpis za izvajanje prevozov v obdobju 2019-2022. 

- Prevoze za potrebe svojih učencev opravlja tudi OŠ Gabrovka-Dole. Iz proračuna se jim 
zagotavljajo povračila naslednjih stroškov: delež stroška plače, dajatev in drugih osebnih 
prejemkov šoferja, glede na dejansko porabljeni čas za izvajanje prevozov na šolskih linijah, 
porabljeno gorivo, stroški zavarovanja vozil, stroški za tehnične preglede, stroški za vzdrževanje 
vozil in stroški popravil vozil. V letu 2019 se načrtuje nakup novega kombija za OŠ Gabrovka-
Dole. 

- V stroške prevozov so vključena tudi povračila prevozov za starše tistih otrok, katerim 
občina ni uspela zagotoviti javnih oz. šolskih prevozov in so do brezplačnega prevoza 
upravičeni. 

- Sredstva za prevoze učencev osnovne šole, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih 
zveri, zagotavlja država na podlagi zadnje alinee sedmega odstavka 81. člena ZOFVI. 
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Sredstva na tej postavki se glede na prvo branje zmanjšajo za 50.000 € (s 650.700 na 600.700 €) 
zaradi doseženih nižjih cen po izvedenem javnem naročilu za šolske prevoze za obdobje 2019-
2022. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 se načrtuje nakup kombija za potrebe prevozov učencev OŠ Gabrovka-Dole. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina sredstev, ki jih občina Litija zagotavlja za ta namen, je razmeroma visoka, ker je občina 
Litija površinsko sorazmerno velika, razčlenjena in redko poseljena. 

20 SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe 

Temeljni pogoj urejene socialne varnosti državljanov je usklajen gospodarski in socialni razvoj. 
Strategijo socialnega razvoja usmerja socialna politika kot sklop ciljev, ukrepov in drugih 
instrumentov, ki jih država razvija in uporablja zato, da bi posamezniki in skupine prebivalstva 
lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali kot polnopravni in enakopravni 
člani družbe in države. Socialno politiko v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje 
socialne varnosti posameznika, zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti za vse državljane 
ter preprečevanje socialne izključenosti. 

Socialno varnost določajo strokovna načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku omogočajo, 
da se vključi in ostane vključen v družbeno 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, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A); 
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list 
RS, št. 39/13); 
- Zakon o Rdečem križu 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 sprejme občinski svet 
občine Litija; 
- Akt o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 60/13 – 
UPB, 33/14, 7/15); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija za obdobje 2016-2022, sprejet dne 22. 2. 2017 na 
14. redni seji Občinskega sveta 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 preživetju 
tistim, ki so brez sredstev za preživljanje in trajno nezmožni za delo ali si ne morejo zagotoviti 
sredstev za preživljanje 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, preživljanja otrok 
ter dajatve družinskim članom po smrti osebe, ki preživlja družino in ostale pravice urejene z 
Zakonom o socialnem varstvu. Država je po določbah Ustave RS dolžna urediti obvezno 
zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje in skrbeti za njihovo 
delovanje. Hkrati pa je dolžna varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za 
to ustvarjati potrebne pogoje. 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 138



 

 116

Navedene cilje socialne varnosti država in lokalne skupnosti zagotavljajo preko ustrezne mreže 
javnih služb, ki jih opravljajo pod enakimi pogoji javni socialni varstveni zavodi ter druge 
pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu. Država zagotavlja mrežo javne 
službe za socialno preventivo, za prvo socialno pomoč, za osebno pomoč, za pomoč družini za 
dom, za institucionalno varstvo ter za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji. 
Občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini 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 

Občina Litija v okviru programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva zagotavlja 
sredstva za (so)financiranje SVC d.o.o.. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je pospeševanje dejavnosti socialnega varstva. Kazalnik za to 
je število občanov, ki so deležni storitev socialnega varstva. 

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

Občina Litija je bila uspešna pri doseganju dolgoročnega cilja, saj je z zagotavljanjem subvencij 
SVC d.o.o. v veliki meri povečala dostopnost socialno varstvene storitve institucionalnega 
varstva ostarelih na območju občine Litija. 

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. 

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 

Občina Litija je bila uspešna pri doseganju dolgoročnega cilja, saj je z zagotavljanjem subvencij 
v veliki meri povečala dostopnost socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ostarelih 
na območju občine Litija. 

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 deležni 
storitve institucionalnega varstva ostarelih na območju občine Litija 

2004 SVC Litija d.o.o. -  najemnina za varstveno delovni center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V Medgeneracijskem središču Šmelc se nahajajo prostori za opravljanje dejavnosti varstveno 
delovnega centra, to je storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Občina 
Litija si je več let prizadevala za odprtje enote varstveno delovnega centra v Litiji in je v ta 
namen preko družbe SVC Litija d.o.o. tudi zagotovila izgradnjo namenskih prostorov. V letu 
2017 je prišlo do dogovora z Varstveno delovnim centrom Zagorje ob Savi o odprtju enote v 
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Litiji in z dnem 1.1.2018 je enota VDC v Litiji tudi pričela delovati. Za ta namen sta SVC Litija 
d.o.o. in Varstveno delovni center Zagorje ob Savi dne 18.9.2017 sklenila najemno pogodbo za 
poslovni prostor, katere predmet je najem posameznega dela stavbe z ID znakom 1835-1821-4 s 
teraso v skupni izmeri 346,82 m2. Na podlagi te pogodbe je Občina Litija z VDC Zagorje ob 
Savi in Občino Šmartno pri Litiji na podlagi s strani občinskega sveta sprejetega Sklepa o 
subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v 
Medgeneracijskem središču Šmelc sklenila dogovor o subvencioniranju, ki predvideva, da 
mesečna subvencija najemnine znaša 800,46 EUR, ki jo Občina Litija zagotavlja v višini 533,64 
EUR, Občina Šmartno pri Litiji pa v višini 266,82 EUR. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Glede na to, da mesečni strošek subvencioniranja občino stane 533,64 EUR, je potrebno za 
obdobje 12 mesecev na predmetni proračunski postavki zagotoviti 6.500 EUR. 

2007 Subvencije Dom Tisje - enota Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podlago za porabo sredstev s predmetne proračunske postavke predstavlja Najemna pogodba za 
opravljanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših oseb v Medgeneracijskem središču 
Šmelc, ki je bila med družbo Socialno varstveni center Litija, d.o.o., Ljubljanska cesta 3, 1270 
Litija in Domom Tisje Šmartno pri Litiji, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji podpisana dne 
12.8.2015 (v nadaljevanju: najemna pogodba). Gre za najemno pogodbeno razmerje, v zvezi s 
katerim sta Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Dom Tisje Šmartno pri Litiji, Črni 
Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji sklenila Dogovor o subvencioniranju najemnine za izvajanje 
dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc, št. 3528-
1/2015 z dne 18.8.2015. Iz predmetnega dogovora izhaja obveznost Občine Litija, da plačuje 
subvencijo najemnine, s čimer se uresničuje Elaborat o ustanovitvi enote Doma Tisje v Litiji iz 
marca 2013, v katerem sta se Občina Litija in Dom Tisje Šmartno pri Litiji dogovorila, da bo 
Občina Litija subvencionirala najemnino z namenom zagotovitve enakih pogojev in cen vsem 
stanovalcem Doma Tisje.  

Dom Tisje Šmartno pri Litiji in družba SVC Litija d.o.o. sta dne 13.9.2016 podpisala aneks št. 1 
k najemni pogodbi, s katerim je bilo dogovorjeno, da se veljavnost najemne pogodbe podaljša do 
30.10.2016 z možnostjo podaljšanja, nato sta dne 28.10.2016 podpisala aneks št. 2 k najemni 
pogodbi, v katerem je bilo določeno, da je najemna pogodba sklenjena za določen čas 10-ih let z 
možnostjo podaljšanja vsakič za 5 let, dne 2.3.2017 pa sta podpisala še aneks št. 3 k najemni 
pogodbi, v katerem sta na novo dogovorila višino mesečne najemnine ter njeno plačevanje oz. 
financiranje. Dogovor iz aneksa št. 3 je bil prenesen v Dodatek št. 1 k Dogovoru o 
subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v 
Medgeneracijskem središču Šmelc, ki sta ga dne 12.4.2017 podpisala Občina Litija in Dom Tisje 
Šmartno pri Litiji in v katerem je dogovorjeno sledeče financiranje najemnine (višina subvencije 
najemnine je na podlagi dodatka št. 1 k dogovoru nižja, kot je bila prvotno dogovorjena): 

- od 1.3.2017 do 28.2.2018 znaša mesečna najemnina 21.449,47 EUR (5,56 EUR/m2), od 
tega Občina Litija subvencionira najemnino do višine 13.813,79 EUR (3,58 EUR/m2), najemnik 
pa plača preostanek v višini 7.635,68 EUR (1,98 EUR/m2),  

- od 1.3.2018 do 28.2.2019 bo znašala mesečna najemnina 21.449,47 EUR (5,56 EUR/m2), 
od tega bo Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 9.569,33 EUR (2,48 EUR/m2), 
najemnik pa bo plačal preostanek v višini 11.880,14 EUR (3,08 EUR/m2),  
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- od 1.3.2019 do 29.2.2020 bo znašala mesečna najemnina 21.449,47 EUR (5,56 EUR/m2), 
od tega bo Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 7.447,10 EUR (1,93 EUR/m2), 
najemnik pa bo plačal preostanek v višini 14.002,37 EUR (3,63 EUR/m2), 

- od 1.3.2020 dalje do 28.2.2021 bo znašala mesečna najemnina 21.449,47 EUR (5,56 
EUR/m2), od tega bo Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 5.050,42 EUR (1,31 
EUR/m2), najemnik pa bo plačal preostanek v višini 16.399,05 EUR (4,25 EUR/m2), 

- od 1.3.2021 bo znašala mesečna najemnina 7,73 EUR/zasedeno posteljo/dan, od tega bo 
Občina Litija subvencionirala najemnino v višini 1,82 EUR/zasedeno posteljo/dan, najemnik pa 
bo plačal preostanek v višini 5,91 EUR/zasedeno posteljo/dan, 

- višina najemnine od 1.3.2021 dalje se bo vsako nadaljnje leto uskladila z indeksom cen 
življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije, v kolikor se ta 
spremeni za +/- več kot 1 procent glede na preteklo leto, pri čemer o novi višini najemnine SVC 
Litija d.o.o. obvesti drugo pogodbeno stranko z dopisom. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Osnova za določitev sredstev na predmetni proračunski postavki v letu 2019 je besedilo Dodatka 
št. 1 k Dogovoru o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva 
starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc, ki določa višino subvencije v letu 2019 v 
naslednji višini: 

- od 1.3.2018 do 28.2.2019 bo znašala mesečna najemnina 21.449,47 EUR (5,56 EUR/m2), 
od tega bo Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 9.569,33 EUR (2,48 EUR/m2), 
najemnik pa bo plačal preostanek v višini 11.880,14 EUR (3,08 EUR/m2),  

- od 1.3.2019 do 29.2.2020 bo znašala mesečna najemnina 21.449,47 EUR (5,56 EUR/m2), 
od tega bo Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 7.447,10 EUR (1,93 EUR/m2), 
najemnik pa bo plačal preostanek v višini 14.002,37 EUR (3,63 EUR/m2). 

 

Za januar in februar 2019 je potrebno zagotoviti subvencijo v višini 9.569,33 EUR, za mesece od 
marca do decembra 2019 pa v višini 7.447,10 EUR. Seštevek navedenih zneskov terja, da se v 
proračunu na predmetni proračunski postavki zagotovijo sredstva v višini 94.000 EUR. 

2002 Varstvo otrok in družine 
Opis glavnega programa 

Glavni program "Varstvo otrok in družine" vključuje sredstva za pomoč družinam na lokalnem 
nivoju. V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini 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 družinam ob rojstvu otroka 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini. 
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20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Opis podprograma 

Podprogram "Drugi programi v pomoč družini" 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 državljana 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 družinam ob rojstvu otroka 

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

Opredeljeni z obrazložitvijo proračunske postavke - PP v okviru podprograma. 

2020 Darilo ob rojstvu otroka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ob rojstvu otroka staršem novorojenca zagotavlja izplačilo enkratnih denarnih pomoči. 
Starši bodo ob izpolnjevanju pogojev v skladu z Odlokom o denarni pomoči za novorojence v 
Občini Litija tudi v letu 2019 prejeli denarno pomoč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Pri planiranju sredstev se izhaja iz Odloka o enkratni pomoči za novorojence v Občini Litija,  
Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija,  ocene števila upravičencev do 
izplačila pomoči v letu 2018 in zneska enkratne pomoči v višini 160,00 EUR. 

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 družini na lokalnem nivoju, 
institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in drugim ranljivim skupinam. 

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga 
zakon o socialnem varstvu: financiranje pravice družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev 
v zavodih za odrasle (domovi za starejše in posebni socialno varstveni domovi, stanovanjske 
skupnosti) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na 
domu. Nadalje v ta program sodijo tudi programi, ki imajo za cilj blaženje materialne 
ogroženosti (denarne pomoči) in programi za posebne skupine prebivalstva: invalide, starejše, 
odvisnike. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

- zagotavljanje človekovega dostojanstva, 
- socialna pravičnost, 
- solidarnost in 
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- odgovornost posameznika za zagotavljanje lastne socialne varnosti in socialne varnosti 
njegovih družinskih 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 družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno 
sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali 
táko raven kakovosti življenja, 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 
službe 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 družine predvsem 
odgovoren vsak sam. 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
20049003 - Socialno varstvo starih 
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
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 družinskega pomočnika za pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih 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 
možnosti pri vključevanju v družbo, programi za ohranjanje zdravja, usposabljanje za aktivno 
življenje in delo in drugi rehabilitacijski programi. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  
- Zakon za uravnoteženje javnih financ  
-     Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
-     Pravilnik o  pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega 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 odloži potrebo po institucionalnem varstvu,  
- zagotavljanje enakih možnosti 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 vključenih invalidov v različne oblike organizirane dejavnosti društev 
- povečevanje socialne vključenosti invalidov posameznikov v širšo družbeno skupnost, v 
okviru izvajanja ukrepov Nacionalnega programa za invalide in Nacionalnega programa 
socialnega varstva  
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- zagotoviti in iz različnih virov pridobiti čim več sredstev za izgradnjo in dokončanje doma 
invalidov v Litiji 

2052 Družinski pomočnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe,  ki 
potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb lahko uveljavljajo tudi 
pravico do družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki je zaposlena za 20, 30 ali 
40 ur na teden in upravičencu nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravico dodeli z odločbo Center za 
socialno delo na podlagi predhodnega mnenje pristojne komisije določene z Zakonom o 
socialnem varstvu. Po Zakonu o socialnem varstvu se sredstva za plačilo družinskega pomočnika 
zagotavljajo iz sredstev invalidne osebe (do višine njene plačilne sposobnosti), iz sredstev 
dodatka za tujo nego in pomoč, če je invalidna oseba do njega upravičena, in iz sredstev 
zavezancev za preživljanje (družinski člani oziroma dediči). V kolikor navedena sredstva ne 
zadostujejo za financiranje pravic družinskega pomočnika, se razlika krije iz proračuna občine. 
V primeru, da je invalidna oseba lastnica nepremičnine, se lahko v odločbi o priznanju pravice 
invalidni osebi do izbire družinskega pomočnika prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, v 
korist občine, ki financira pravice družinskega pomočnika na način in pod pogoji, določenimi v 
100. c členu Zakona o socialnem varstvu (v primeru, da na nepremičnini invalidna oseba nima 
prijavljenega stalnega prebivališča).  

V občini Litija v letu 2018 opravljajo na podlagi odločb CSD Litija delo družinskega pomočnika 
dve osebi, ki to delo opravljajo 40 ur/teden. Družinskemu pomočniku, ki delo opravlja 40 
ur/teden, pripada v skladu z Zakonom o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom v RS (Uradni list RS, št. 85/10) plačilo za izgubljeni dohodek.  
Občina pa je dolžna plačati tudi prispevke delodajalca. V primeru, ko družinski pomočniki delo 
opravljajo manj ur tedensko, so izplačila sorazmerno manjša. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Potrebna sredstva na tej postavki je težko vnaprej predvideti, ker so znana šele po oddaji vlog 
posameznikov in izdaji odločb CSD Litija o plačilnih sposobnostih invalidnih oseb in njihovih 
zavezancev za doplačilo storitve ter tudi od potreb invalidnih oseb. Planirajo se na obsegu in 
realizaciji dejavnosti preteklega leta. 

2053 Dom invalidov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena za dokončanje gradnje novega objekta Dom invalidov Litija s 
pripadojočo zunanjo ureditvijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se vodi v NRP pod št.OB060-16-0015 in se letos zaključuje. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Sredstva se planirajo na podlagi primerjav z realiziranimi podobnimi objekti, glede na 
projektantsko oceno stroškov investicije ter glede na prejete ponudbe ponudnikov na javni razpis 
za izvedbo del. 
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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 družini 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 mreže in financiranje storitve pomoč družini 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 uravnoteženje javnih financ 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje socialno varstvenih pravic  

- Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini 
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. 

 

2044 Oskrbnine v domovih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o socialnem varstvu občina (do)plačuje svojim občanom oskrbo v socialnih zavodih, 
v kolikor njihovi 

prejemki in prihodki, ter prejemki in prihodki ostalih zavezancev za plačilo, ne zadoščajo za 
plačilo oskrbnih 

stroškov. Višino doplačila zavezancev, oskrbovanca in občine določi center za socialno delo na 
osnovi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.  

Upravičenost do te dajatve ugotavlja CSD Litija v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev in Zakonom o socialnem varstvu. Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko 
uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitev v domu za starejše le, če dovoli zaznambo 
prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Podatki o trenutnem številu oskrbovancev naše občine, vključenih v zavode in bivalne enote in 
ocena stroškov (do)plačil v letu 2018 so bili podlaga za planiranje potrebnih sredstev. 
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2051 Pomoč na domu 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Socialno varstvena storitev »pomoč družini na domu« je strokovno voden proces in organizirana 
oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oz. koordinator storitve ter izvajalec storitve. 
Vodenje in koordinacija storitve, ki sestavlja prvi del storitve, je za občane brezplačna in jo je 
dolžna v skladu z Pravilnikom o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih 
storitev in Odlokom o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v občini Litija v celoti financirati občina. Izvajalcu prvega dela storitve se tako 
v skladu s predpisanimi normativi in standardi določenimi glede na število prebivalstva v občini, 
zagotavlja sredstva za delo (plačo s prispevki in davki) za 0,30 strokovnega delavca (predpisan 
normativ za občino Litija v Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev) ter 
pripadajočimi materialnimi stroški storitve v višini, ki jo na predlog izvajalca storitev obravnava 
in potrdi občinski svet enkrat letno predvidoma meseca aprila.  

Drugi del socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« pa obsega neposredno socialno 
oskrbo upravičenca na domu v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna 
oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Gre za različne oblike organizirane 
praktične pomoči in uslug, ki obsegajo: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne 
higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo. Ta del storitve se ovrednoti v 
številu efektivnih ur/zaposlenega, ki naj bi po Pravilniku o standardih in normativih na mesec 
opravil 110 efektivnih ur dela.  

V skladu s predpisi in metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev daje svoje 
soglasje k višini cene na efektivno uro pomoči občinski svet, ki ima zakonsko obvezo, da le-to 
subvencionira najmanj v višini 50% cene, lahko pa tudi več.  

Zavezanci za plačilo storitve pomoči na domu, v kolikor upravičenec sam nima dovolj sredstev 
za plačilo, pa so tudi otroci upravičenca in druge osebe, ki jih veže preživninska obveznost. K 
ceni storitev pomoči na domu je občina iz proračuna dolžna doplačevati sredstva samo v 
primeru, če se izkaže, da upravičenec in njegovi zavezanci niso plačilno sposobni. Subvencija 
občine ni predmet vračila po 128. členu Zakona o dedovanju. V kolikor pa uporabniki, ki sami 
nimajo sredstev ali zavezancev za plačilo svojega dela polne cene, pa o tem z izdajo odločbe o 
oprostitvi plačila odloča pristojni Center za socialno delo. V tem primeru pa je ta del, ki je 
predmet odločbe o oprostitvi plačila, vračljiv po 128. členu Zakona o dedovanju. 

Socialno varstveno storitev »pomoč na domu« (v večini primerov kot gospodinjsko pomoč) 
prejema mesečno v letu 2018 cca. 30 oseb iz območja Občine Litija, od tega se iz sredstev 
proračuna za nobenega upravičenca ne doplačuje v celoti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Obseg sredstev je bil določen na podlagi povprečnega števila upravičencev in števila efektivnih 
ur izvajanja pomoči v letu 2018 in ob predpostavki, da se ne bo povečalo število upravičencev in 
obseg opravljenih ur,  ter da bo subvencija občine ostala nespremenjena. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
Opis podprograma 

Podprogram "Socialno varstvo materialno ogroženih" vključuje enkratne socialne pomoči zaradi 
materialne 
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ogroženosti, 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 
- Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija 
- 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 

- Zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za pokrivanje stroškov najemnin in 
pogrebnih stroškov. 

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

Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

2045 Plačilo pogrebnin 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za pokrivanje pogrebnih stroškov v skladu z 20. členom 
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč za tiste občane, ki nimajo 
dedičev ali pa ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, in sicer na podlagi mnenja Centra za 
socialno delo o plačilni sposobnosti svojca ter o premoženjskem stanju pokojnika (prejemniki 
DSP). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Višina potrebnih sredstev na tej postavki je težko določljiva, ker občina nanjo nima vpliva, zato 
se planira orientacijsko. 

2046 Pomoč pri uporabi stanovanja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena lastnikom tistih neprofitnih stanovanj oz njihovim pooblaščencem, 
katerih najemniki so upravičenci do subvencionirane neprofitne najemnine. Namembnost 
sredstev oz. pomoči je zmanjšati stroške najemnikom neprofitnih stanovanj, ki zaradi različnih 
objektivnih okoliščin, v katerih so se znašli, ne zmorejo plačevati najemnine in drugih stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je v NRP za leto 2019 sicer planiran pod št.OB060-16-0020, in je usklajen s finančnim 
načrtom Knjižnice Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

V skladu s stanovanjskim zakonom in uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranja najemnine, 
občina lastnikom neprofitnih stanovanj, katerih najemniki so upravičeni do znižane najemnine , 
mesečno nakazuje izračunani znesek. Višina subvencije se izračuna v višini razlike med 
neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšano za minimalni dohodek in za 30% 
ugotovljenega dohodka. 
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20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Opis podprograma 

Sredstva se zagotavljajo za dopolnilne programe in storitve, ki ne sodijo v okvir javne službe, 
predstavljajo pa pomemben doprinos h boljšemu socialnemu in materialnemu stanju občanov ter 
kvalitetnejšemu življenju 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. 

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

Cilj podprograma je izboljšati socialni in materialni status občanov ter kvalitetnejše življenje 
ranljivih skupin prebivalstva. Temeljni pogoj urejene socialne varnosti državljanov 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 zmožnostmi. 

2048 Humanitarna društva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se namenijo upravičencem na podlagi 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi ter Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju 
socialnega varstva v občini Litija na podlagi LPSV ter javnega razpisa in javnega poziva. 
Nekatera društva delujejo na ravni države in imajo v občini Litija svoje izpostave, medobčinska 
društva pa delujejo za več občin. Iz sredstev na tej postavki se bodo financirali tudi prevozi za 
starejše v okviru projekta Zavod Sopotniki in festival za medgeneracijsko povezovanje. 

Sredstva se izvajalcem nakazujejo  na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil o 
izvedbi programov socialnega varstva. Programi in projekti ter višina sofinanciranja se vsako 
leto določi v lokalnem programu socialnega varstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotavljanje sredstev za delovanje izvajalcev programov s področja socialnega varstva in za 
ohranjanje oz. povečanje obsega delovanja na področju socialnega varstva glede na realizacijo iz 
preteklih let. 

2049 Rdeči križ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se v skladu Zakonom o Rdečem križu Slovenije in na podlagi sklenjene 
medsebojne pogodbe namenijo OZ RK Litija za njihove socialne programe: 

- pomoč posameznikom ob večjih nesrečah, 

- lajšanje in preprečevanje socialnih stisk, 

- zmanjšanje izoliranosti posameznih kategorij ljudi, 

- spodbujanje ljudi k vključevanju v socialne dejavnosti RK, 
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- omogočanje kreativnega preživljanja prostega časa ljudem v socialni stiski in starejšim, 

- pomoč in nega ljudi v socialni stiski in starejših, 

- akcije zbiranja in razdeljevanja materialnih dobrin, 

- zdravstveno-vzgojna in preventivna dejavnost, 

- krvodajalstvo in motiviranje ljudi za darovanje organov, 

- programi poučevanja temeljnih postopkov oživljanja in nudenja prve pomoči. 

Višina sofinanciranja se vsako leto določi v sprejetem lokalnem programu socialnega varstva. 

 

Sredstva na tej postavki se glede na prvo branje povečajo za 2.000 € (s 14.000 na 16.000 €) 
zaradi zagotovitve dodatnih sredstev za letovanje otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotavljanje sredstev za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Litija se planirajo na 
podlagi števila programov OZ RK Litija in pretekle realizacije. 

2054 Veteranska društva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se namenijo upravičencem na podlagi 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi ter Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju 
socialnega varstva v občini Litija na podlagi javnega razpisa. Programi in projekti ter višina 
sofinanciranja je vsako leto določena s sprejetim lokalnim programom socialnega varstva. 

Med društvi, ki izvajajo različne preventivne in socialne programe, ohranjanja tradicij ter 
programov medgeneracijskega povezovanja, veljajo določene specifičnosti na področjih 
borčevskih, izgnanskih, invalidskih in veteranskih društev, ki jih ni mogoče primerjati s 
humanitarnimi in podobnimi društvi. 

Sredstva se izvajalcem nakazujejo  na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil o 
izvedbi veteranskih programov. Programi in projekti ter višina sofinanciranja se vsako leto 
določi v lokalnem programu socialnega varstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Zagotavljanje sredstev za delovanje izvajalcev veteranskih programov in za ohranjanje oz. 
povečanje obsega delovanja na področju veteranskih društev glede na pretekla leta. 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis 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. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

V računu financiranju so za leto 2019 izkazani potrebni zneski dolgoročno najetih kreditov, ki jih 
bo Občina Litija najela za investicije v objekte javnih gospodarskih služb in javnih zavodov. 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina  lahko zadolži pri državnem proračunu in pri javnem skladu. 

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. 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna – domačega zadolževanja, 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 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

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

Izdatki za odplačilo glavnice so planirani na proračunskih postavkah 2255, 2256, 2257, 2260 in 
2261, izdatki za plačilo obresti od najetih kreditov pa na proračunskih postavkah 2215, 2216, 
2217, 2220 in 2221 na področju proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA. 

2215 krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v naslednjem desetletju plačevala obresti za kredite, najete v letu 2008, 2009 in 2010. 

2216 krediti, najeti v letu 2011 in 2012 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v naslednjem desetletju plačevala obresti za kredite, najete v letu 2011. 
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2217 krediti, najeti v letu 2013 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v naslednjih dveh desetletjih plačevala obresti za kredite, najete v letu 2013. 

2220 krediti, najeti v letu 2016 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v naslednjih dveh desetletjih plačevala obresti za kredite, najete v letu 2016 pri 
javnem skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe 

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot 
so  potres,  poplave,  zemeljski  plaz,  snežni  plaz,  visok  sneg,  močan  veter,  toča,  pozeba,  
suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi 
sredstev za izvedbo  nalog,  niso  bile  predvidene  v  sprejetem  proračunu  ali  pa  predvidena  
sredstva  niso zadostovala za njihovo izvedbo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je 
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev 
za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2320 Proračunska rezerva 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, 
kot so  potres,  poplave, zemeljski  plaz,  snežni  plaz,  visok  sneg,  močan  veter,  toča,  pozeba,  
suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim 
hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. 

Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od 
naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran 
tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu. 

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

Letni  izvedbeni  cilj  je  zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo 
ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje 
zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo 
posledic po posamezni naravni nesreči. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 Rezerva občine 

23029001 Rezerva občine 
Opis podprograma 

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. 
členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč. 

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

Dolgoročni  cilj  tega  podprograma  je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje 
čim prejšnje sanacije stanja. 

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

Letni izvedbeni cilj je zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo 
ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. 

2320 Proračunska rezerva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki se ga 
namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah. V odloku o proračunu je 
določena zgornja meja sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere odloča župan, v drugih 
primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet. 

 

V letu 2019 je v izvedbi sanacija plazu Trinkavs, ki se nahaja tik pod javno potjo JP 708291 
Trinkavs - Ognjišar. Sanacija se financira deloma z lastnimi sredstvi, deloma s sredstvi 
pridobljenimi s strani RS, Ministrstva za okolje in prostor, na osnovi s strani vlade RS sprejetega 
Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. 
in 13. decembrom 2017. Sanacija predvideva izgradnjo pilotne stene. Stroški sanacije znašajo 
cca 245.000 EUR, od tega bo s strani MOP-a povrnjeno cca 195.000 EUR. 

 

Sredstva se bodo namenila tudi za izdelavo dokumentacije za sanacijo cest po neurju 13.7.2018 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena iz preteklih let. 
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601 Krajevna skupnost Breg - Tenetiše 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6010601 KS Breg-Tenetiše  - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  
- stroški poštnin  
- stroški telefonov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6011301 KS Breg-Tenetiše  - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6011803 KS Breg-Tenetiše  - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

602 Krajevna skupnost Dole pri Litiji 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6020601 KS Dole - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin  

- stroški telefonov  

- plačilom po podjemnih pogodbah 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6021301 KS Dole - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

6021401 KS Dole - prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v 
krajevni skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

6021602 KS Dole - vodovod Sopota 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu Sopota. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6021603 KS Dole - mrliška vežica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za plačilo električne energije ter za investicijsko vzdrževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

6021604 KS Dole - pokopališče Dole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

6021605 KS Dole - pokopališče Goba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

6021606 KS Dole - pokopališče Prelesje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6021803 KS Dole - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

603 Krajevna skupnost Gabrovka 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6030601 KS Gabrovka - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- pisarniški material  

- stroški poštnin  

- stroški telefonov  

- plačilom po podjemnih pogodbah  

- ureditvi prostorov krajevne skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-0012 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi izdelanih ocen stroškov. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6031301 KS Gabrovka - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

6031605 KS Gabrovka - vodovodni odbor Brezovo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu, ki pokriva krajane 
Brezova in Moravške Gore. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6031604 KS Gabrovka - pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6031803 KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

604 Krajevna skupnost Hotič 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6040601 KS Hotič - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin  

- stroški telefonov  

- plačilom po podjemnih pogodbah 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6041301 KS Hotič - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6041604 KS Hotič - pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6041803 KS Hotič-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 160



 

 138

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

605 Krajevna skupnost Jevnica 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6050601 KS Jevnica - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin  

- stroški telefonov  

- plačilom po podjemnih pogodbah 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6051301 KS Jevnica - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu Jevnica in 
Kresniške Poljane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

6051801 KS Jevnica - kulturni dom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov kulturnega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6051803 KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 162



 

 140

606 Krajevna skupnost Konjšica 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6060601 KS Konjšica - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obratovalnim stroškom - plačilu elektrike, stroškov ogrevanja, 
reprezentance, tekočega vzdrževanja, plačilnega prometa ter drugega splošnega in posebnega 
materiala in storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog planiranih sredstev je pripravljen na podlagi ocene stanja in izkustev prejšnjih let. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6061301 KS Konjšica - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva za vzdrževanje cest so zadostujejo zgolj za manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog planiranih sredstev je pripravljen na podlagi ocene stanja in izkustev prejšnjih let. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6061602 KS Konjšica - pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog planiranih sredstev je pripravljen na podlagi ocene stanja in izkustev prejšnjih let. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

6061805 KS Konjšica - objekt POŠ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obratovalnim stroškom podružnične osnovne šole - plačilu elektrike, 
stroškov ogrevanja, vodarine, komunalnih storitev, odvoza odpadkov, tekočega vzdrževanja,  ter 
drugega splošnega in posebnega materiala in storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog planiranih sredstev je pripravljen na podlagi ocene stanja in izkustev prejšnjih let. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6061803 KS Konjšica - miklavževanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Predlog planiranih sredstev je pripravljen na podlagi ocene stanja in izkustev prejšnjih let. 
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607 Krajevna skupnost Kresnice 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6070601 KS Kresnice - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena:  
- obratovalni stroški  
- stroški poštnin  
- stroški telefonov, … 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6071301 KS Kresnice - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6071603 KS Kresnice - mrliška vežica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za plačilo električne energije ter vzdrževanju mrliške vežice. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

6071604 KS Kresnice - pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6071803 KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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608 Mestna skupnost Litija 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6080601 MS Litija - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena stroškom-plačilu poštnine, telefona ter plačilu po podjemnih pogodbah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1306 Telekomunikacije in pošta 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

6081302 MS Litija - brezžična IKT 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za plačevanje najemnine zaradi postavitve opreme za potrebe delovanja 
wifi omrežja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

6081401 MS Litija - prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za plačevanje raznih stroškov pri organizaciji javnih prireditev. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Gre za navezavo na projekte, ki se organizirajo v sklopu ZKMŠ Litija (Litijski tek, Tačkov 
festival, Slovo poletju ipd.) ter tudi za potrebe drugih prireditev. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

6081801 MS Litija - javna glasila 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za plačevanje oglaševalskih stroškov in stroškov objav. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 

6081805 MS Litija - sakralni objekti 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

6081802 MS Litija - športna dvorana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov športne dvorane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 
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18059002 Programi za mladino 

6081803 MS Litija-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

6082001 MS Litija - humanitarna društva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za donacije humanitarnim društvom skladno s Statutom MS Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

609 Krajevna skupnost Polšnik 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6090601 KS Polšnik - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  
- obratovalni stroški  
- stroški poštnin  
- stroški telefonov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6091301 KS Polšnik - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

6091601 KS Polšnik - vodovod 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6091604 KS Polšnik - pokopališče,vežica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za plačilo električne energije, za čiščenje, odvozu odpadkov iz 
pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

6091801 KS Polšnik - dvorana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dvorane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6091803 KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

610 Krajevna skupnost Ribče 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6100601 KS Ribče - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  
- obratovalni stroški  
- stroški poštnin  
- stroški telefonov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6101301 KS Ribče - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

6101801 KS Ribče - dom krajanov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov doma krajanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6101803 KS Ribče-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

611 Krajevna skupnost Sava 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6110601 KS Sava - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena:  
- pisarniški material  
- stroški poštnin  
- stroški telefonov, … 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6111301 KS Sava - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 173



 

 151

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

6111602 KS Sava - vodovod Sava-Ponoviče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6111604 KS Sava - pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za plačilo stroškov pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6111803 KS Sava-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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612 Krajevna skupnost Sp. Log 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6120601 KS Sp. Log - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena:  
- pisarniški material  
- stroški poštnin  
- stroški telefonov, … 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6121301 KS Sp. Log - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6121803 KS Sp.Log-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

613 Krajevna skupnost Vače 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

6130601 KS Vače - poslovanje KS 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  
- obratovalni stroški  
- stroški poštnin  
- stroški telefonov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

6131301 KS Vače - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6131604 KS Vače - pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

6131801 KS Vače - dvorana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja in komunalnih storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

6131803 KS Vače-novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

Ocena 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB 

065 Občina Litija - Župan 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis 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 službe varstva okolja in druge z 
varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje 
takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in 
kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, 
kamor seže 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 službah, 
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 

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 

Onesnaževanje 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 uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti 
so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje 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, prevažanje, 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 ogroženo 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 življenjskih 
pogojev živali 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 službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- 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 službah v Občini Litija,  
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- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju 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 odloženimi 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. 

1520 Deponija odpadkov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt  regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju - CEROZ -ll. faza je bil v letu 2016 
zaključen in predan v upravljanje. Obveznosti občine iz naslova investicije so se zaključile. 
Ostaja pa obveznost občine do kritja stroškov investicijskega vzdrževanja objektov.  Občina 
Litija je 22,14 % solastnik objektov na Uničnem in v skladu z načrtom financiranja 
investicijskega vzdrževanja v občinsko infrastrukturo  v letu 2019 krije stroške v svojem deležu.  

Občinski svet Občine Litija na svoji 20. redni seji 18.4.2018  potrdil subvencijo za del cene za 
obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov. Sklep je veljal samo za leto 2018. Zadnji del 
subvencije (november, december 2018) bremeni proračun 2019. 

Podjetje CEROZ  d.o.o. je v letu 2018 zašlo v finančne težave. Podjetje in lastniki pripravljamo 
sanacijski program, ki bo vseboval tudi dokapitalizacijo podjetja s strani občin ustanoviteljic. 

Predvidevamo, da se bo cena odlaganja odpadkov povečala. Občinskemu svetu bomo zato 
predlagali, da sprejme Sklep o določitvi višine subvencije cen izvajanja storitev javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v podjetju CEROZ d.o.o.. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkov 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

065 Občina Litija - Župan 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis 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. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

V računu financiranju so za leto 2019 izkazani potrebni zneski dolgoročno najetih kreditov, ki jih 
bo Občina Litija najela za investicije v objekte javnih gospodarskih služb in javnih zavodov. 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
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izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina  lahko zadolži pri državnem proračunu in pri javnem skladu. 

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. 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna – domačega zadolževanja, 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 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

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

Izdatki za odplačilo glavnice so planirani na proračunskih postavkah 2255, 2256, 2257, 2260 in 
2261, izdatki za plačilo obresti od najetih kreditov pa na proračunskih postavkah 2215, 2216, 
2217, 2220 in 2221 na področju proračunske porabe 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA. 
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III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

OB060-16-0034 0182_420238 Nakup telekomunikacijske opreme 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih 
delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

OB060-18-0012 6030601 0625 Ureditev prostorov KS Gabrovka 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana zgolj v min.višini za potrebe nepredvidenih stroškov 
obratovanja prostorov KS Gabrovka. 

Stanje projekta 

Projekt se zaključuje. 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

OB060-16-0031 0637 Medobčinski inšpektorat 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup dodatne opreme za redarja ter zamenjavo računalniške opreme 
inšpektorja in redarja. 

Stanje projekta 

Zaradi zaposlitve redarja v letu 2018, je potrebno dodatno zagotoviti še manjkajočo opremo za 
njegovo nemoteno delovanje. 
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, 
potrebnim za delovanje občinske uprave 

OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže. 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup računalnikov, računalniških komponent in licenčne programske 
opreme kupljene ob nakupu novih računalnikov, podaljševanja licenc in nakup novejših 
programov, s katerim se zagotavlja boljša varnost podatkov. Cilj projekta je zagotavljanje 
nemotenega dela občinske uprave .  

Sredstva so namenjena za nakup licenčne programske opreme potrebne za izdelavo varnostnih 
kopij podatkov. Cilj projekta je zagotavljanje nemotenega dela občinske uprave. Sredstva se 
namenjajo za zamenjavo tiskalnikov, ki so v okvari, oziroma za zamenjavo v primeru, ko stroški 
popravila presežejo znesek nakupa nove naprave. Cilj projekta je zagotavljanje nemotenega dela 
občinske uprave.  

Na PP 0633 in PP 0636 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe. 
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave in drugih služb, ki 
delujejo v prostorih Občine Litija. Glede na dejstvo, da je potrebno zagotavljati letno 
vzdrževanje občinske stavbe ter normalno delovanje njenih uslužbencev, je potrebno v letu 2019 
v določenih pisarnah občinske uprave izvesti zamenjavo in servis dotrajanih klimatskih naprav 
ter izvesti vzdrževalna dela občinske stavbe (brušenje/lakiranje parketa, namestitev termostatskih 
ventilov, radiatorjev) in zamenjati dotrajane mobilne telefone. Potrebno je pristopiti k energetski 
sanaciji občinske stavbe (fasada, toplotna izolacija strehe, namestitev rolet krpan na južni strani 
pisarn). Poleg tega bomo zagotavljali le tista dela, ki bodo nujno potrebna, da ne bo prišlo do 
zmanjšanja vrednosti občinske stavbe. Cilj projekta je doseči boljše delovne pogoje za 
uslužbence in prihranek pri obratovalnih stroških. 

Stanje projekta 

Starost računalniške in programske opreme dostikrat več ne dovoljuje dostopa do spletnih strani 
državnih organov, kamor občina dostavlja zahtevane podatke, zaradi česar je dostikrat potrebno 
podatke prenašati med računalniki. Nekateri računalniki so tudi precej presegli svojo življenjsko 
dobo zaradi česar prihaja do pogostih okvar. Enako velja za programsko opremo, saj veliko 
spletnih strani državnih organov ne podpira več operacijskega sistema Windows XP in je 
potrebno nadgraditi računalnike z novejšim operacijskim sistemom. Ob prenosu baze 
dokumentov in elektronske pošte na občinski strežnik, je potrebno tudi posodobiti programsko 
opremo, ki je potrebna za shranjevanje podatkov in izdelavo njenih varnostnih kopij. Dosedanji 
nakupi tiskalnikov so bili izvedeni s težnjo poenotenja drobnega materiala (tonerjev) s čimer se 
je poenostavil njihov nakup. Trenutno stanje tiskalnikov kaže na dejstvo, da so že vsi izven 
življenjske dobe priporočene s strani proizvajalca in največkrat tudi izven dobe zagotavljanja 
rezervnih delov. Potrebno bo zamenjati določeno dotrajano pisarniško pohištvo po pisarnah ter 
redno vzdrževanje prostorov pisarn (beljenje, brušenje/lakiranje parketa). Dotrajane mobilne 
telefone uslužbencev občinske uprave bo potrebno nadomestiti z novimi mobilnimi telefoni. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in 
pomoč 

OB060-16-0016 0738 Občinska gasilska zveza - gasil. vozila, gas 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme. Plačilo 
izvedenega posameznega programa bo izvedeno na podlagi pogodbenih določil in izkazanih 
zahtevkih ter plačanih računih s strani Gasilske zveze Litija in posameznih prostovoljnih 
gasilskih društev v občini. S sredstvi se bo zagotavljajo sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in 
gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. 

Stanje projekta 

Gre za vsakoletno obveznost Občine Litija 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB060-17-0025 113294 Razvojni projekti podeželja 
Namen in cilj 

Pripravlja se  projekt revitalizacije naselja Dole pri Litiji z umestitvijo novega gasilskega doma, 
oglarskega doma in info točke v povezavi z  skupno kotlovnico za daljinsko ogrevanje. Objekt 
bo lociran na prostoru stare osnovne šole. Izdelana bo investicijska in projektna dokumentacija 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Objekt bo namenjen izvajanju dejavnosti PGD Dole, promociji oglarske dežele in oglarjenja na 
tradicionalen način. 

Stanje projekta 

V teku so postopki za pridobitev gradbene in investicijske dokumentacije za  pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 

OB060-19-0009 1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka 
Namen in cilj 

Namen investicije je ureditev krajevnega središča v KS Gabrovka. Pred izvedbo del za ureditev 
bo potrebno k izdelavi dokumentacija za ureditev, zagotoviti odkup zemljišča, ureditev 
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zemljiškoknjižnega in geodetskega stanja ter izvedba del, ki jo bo predvidela izdelana tehnična 
dokumentacija. 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 

OB060-19-0010 1137 Ureditev krajevnega središča Polšnik 
Namen in cilj 

Namen investicije je ureditev krajevnega središča v KS Polšnik. Pred izvedbo del za ureditev bo 
potrebno k izdelavi dokumentacija za ureditev, zagotoviti odkup zemljišča, ureditev 
zemljiškoknjižnega in geodetskega stanja ter izvedba del, ki jo bo predvidela izdelana tehnična 
dokumentacija. 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 

OB060-19-0011 1138 Ureditev krajevnega središča Jevnica 
Namen in cilj 

Namen investicije je ureditev krajevnega središča v KS Jevnica. Pred izvedbo del za ureditev bo 
potrebno k izdelavi dokumentacija za ureditev, zagotoviti odkup zemljišča, ureditev 
zemljiškoknjižnega in geodetskega stanja ter izvedba del, ki jo bo predvidela izdelana tehnična 
dokumentacija. 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 

13 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest 

OB060-16-0003 1349 Odmera občinskih cest 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za geodetske odmere in nakupe zemljišč za potrebe urejanja lastništva 
občinskih cest in modernizacij občinskih cest ter za nakupe zemljišč, ki so v zasebni lasti ter njih 
potekajo kategorizirane občinske javne ceste in poti ter nekategorizirane javne poti, dane v javno 
uporabo (se po njih odbija promet v javno korist). 

Stanje projekta 

Predvidena sredstva na tej postavki so namenjena za ureditev lastniških razmerij za zemljišča, ki 
so v privatni lasti ter po katerih deloma potekajo kategorizirane javne poti oziroma lokalne ceste 
ter nekategorizirane javne poti, dane v javno uporabo (se po njih odbija promet v javno korist). 
Sredstva si namenjana tudi za potrebe javnih naročil zemljiškokatastrskih meritev (odmer javnih 
cest). Na tej postavki so planirana sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge 
podobne storitve ter za nakupe zemljišč. 
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13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
občinskih cest 

OB060-15-0007 1338 Most Jevnica - Senožeti 

OB060-16-0002 1360 JP v KS Dole 
Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za modernizacijo javnih poti po prioritetnem seznamu, ki ga bo določila 
KS Dole pri Litiji. 

Investicija bo doprinesla večjo splošno in prometno varnost vseh udeležencev v cestnem 
prometu, posledično se bodo na cestah zmanjšali tudi stroški vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 

OB060-16-0006 1344 JP v KS Konjšica 
Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za modernizacijo javnih poti po prioritetnem seznamu, ki ga bo določila 
KS Konjšica. 

Investicija bo doprinesla večjo splošno in prometno varnost vseh udeležencev v cestnem 
prometu, posledično se bodo na cestah zmanjšali tudi stroški vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 

OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava 
Namen in cilj 

Projekt rekonstrukcije obravnava obnovo temeljenja in lesene konstrukcije mostu. Za namen 
dostopa za gradbeno mehanizacijo je potrebno izvesti poglobitev podvoza pod železnico na 
levem bregu reke Save. Lesena nosilna konstrukcija je  gledano generalno v dobrem stanju. 
Predvidena je v celoti zamenjava lesenega obrabnega lesenega sloja. V fazi pregledov lesene 
konstrukcije je bilo ugotovljenih le nekaj dotrajanih nosilnih hrastovih elementov. Drugi, 
sekundarni elementi so v slabšem stanju in jih je po oceni ca 30 % potrebno zamenjati. V fazi 
pregleda spodnje konstrukcije je bilo ugotovljeno, da so oporniki sicer v dobrem stanju, so pa 
temelji opornikov spodjedeni. Potrebna je obnova temeljev ob matrici toka, to sta temelja v osi 2 
in 3. 

Stanje projekta 

Most na Savi pri Litiji je bil zgrajen leta 1936 in obnovljen po II. svetovni vojni. Dolžina mostu 
je 98,50 m, širina 5,0m. Mostno konstrukcijo sestavljajo betonski podporniki. Na njih ležita dva 
stranska lesena palična nosilca. Preko prečnih tramov se nosi leseno vozišče. Strešna 
konstrukcija je simetrična dvokapnica. 

Občina Litija je v postopku oddaje naročila male vrednosti »Rekonstrukcija mostu čez reko Savo 
v naselju Sava«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave 
JN005043/2018-W01 z dne 20.7.2018, izbrala najugodnejšega izvajalca za 1. in 2. fazo sanacije 
mostu. Prva faza so temelji mostu, druga faza je leseni del mostu. Izvajalca sta bila izbrana pod 
odložnim pogojem, kar pomeni, da bodo izvajalski pogodbi podpisani po pridobitvi pogodbe o 
odobritvi sofinancerskih sredstev pridobljenimi s strani RS, Ministrstva za okolje in prostor, na 
osnovi s strani vlade RS sprejetega Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh 
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zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. Izvajanje 1. faze je skladno s 
soglasjem Zavoda za ribištvo Slovenije možno samo med 1.7. in 30.9.. 

OB060-18-0002 1379 LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne 
kolesarske povezave 

Namen in cilj 

Občina ima sprejeto Celostno prometno strategijo, v kateri med drugim poudarjajo pomembnost 
trajnostne mobilnosti v sklopu katere ima pomembno mesto tudi razvoj kolesarske infrastrukture. 
Odsek bodoče kolesarske steze, ki  je predmet obdelave tega projekta je vključen tudi v projekt 
že načrtovanih sistemov državnih in regionalnih kolesarskih povezav. 

 

Občina Litija želi del odseka lokalne ceste med Litijo in priključno lokalno cesto na Kresniški 
vrh, preurediti in izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu na tej cesti, ter ji predvsem 
nameniti funkcijo kolesarske poti. Izgradnja kolesarske poti bo potekala v 2/3 predvidene trase 
po obstoječi lokalni cesti z označbo (piktograma) na cestišču in ukrepom predvidene omejitve 
hitrosti ter v dolžini 1/3 z dodatno zgrajenim kolesarskim pasom ter z namestitvijo ustrezne 
prometne signalizacije. S tem bodo ustvarjeni pogoji za povečanje oziroma razvoj trajnostne 
mobilnosti v občini Litija tudi na področju kolesarske infrastrukture tako v mestnem jedru, kakor 
tudi povezav do njega ter ne nazadnje tudi vzpostavitev kolesarske povezave s sosednjo občino 
in vključitev tega odseka v načrtovan sistem državnih in regionalnih kolesarskih povezav v 
katere je ta odsek vključen. Prav tako izvedba predvidenih ukrepov prispeva k zmanjševanju 
onesnaženosti zraka. 

Stanje projekta 

Trenutna cesta je na obravnavanem odseku dvosmerna, različnih širin in služi motornemu 
prometu, kolesarjem in pešcem. Glavni namen projekta je zagotavljanje trajnostne mobilnosti za 
dnevni dostop prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja. Projekt zagotavlja večjo prometno 
varnost vseh udeležencev predvsem pa kolesarjev, zmanjševanje frekvence motornega prometa 
in s tem zniževanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, vzpodbuja trajnostno 
mobilnost in uporabo koles za vsakodnevna opravila. 

 

Za predvideno traso v dolžini 6,3 km je bil v letu 2018 že pridobljena idejna zasnova, izdelan je 
tudi že geodetski posnetek. Pred izvedbo investicije je potrebno urediti lastniška razmerja ob 
celotni trasi ter izdelati projekt za izvedbo. 

OB060-18-0004 1380 JP Spodnji Log 
Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za modernizacijo javnih poti po prioritetnem seznamu, ki ga bo določila 
KS Spodnji Log. 

Investicija bo doprinesla večjo splošno in prometno varnost vseh udeležencev v cestnem 
prometu, posledično se bodo na cestah zmanjšali tudi stroški vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 
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OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 
Namen in cilj 

Sredstva na postavki so v celoti predvidena za plačilo že izvedenih pripravljalnih in asfalterskih 
del  po posameznih krajevnih skupnostih, ter za plačilo nadzora nad izvedbo. Dela so bila 
opravljana v letu 2018, plačilo bo izvedeno v letu 2019. 

OB060-19-0004 13760 JP v KS Polšnik 
Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za modernizacijo javnih poti po prioritetnem seznamu, ki ga bo določila 
KS Polšnik. 

Investicija bo doprinesla večjo splošno in prometno varnost vseh udeležencev v cestnem 
prometu, posledično se bodo na cestah zmanjšali tudi stroški vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 

OB060-19-0008 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 
Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za modernizacijo javnih poti po prioritetnem seznamu, ki ga bo določila 
KS Gabrovka. 

Investicija bo doprinesla večjo splošno in prometno varnost vseh udeležencev v cestnem 
prometu, posledično se bodo na cestah zmanjšali tudi stroški vzdrževanja. 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 

OB060-19-0016 134001 Semaforiziran prehod za pešce in podaljšanje 
pločnika na Zasavski cesti v Litiji 

OB060-19-0017 134001 Rekon. obstoječega križišča s semaforizacijo in 
ureditev avtobusnega postajališča pri Šmelcu 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

OB060-19-0018 134003 Pločnik Petrol 

OB060-19-0019 134004 Meteorna kanalizacija 

13029004 Cestna razsvetljava 

OB060-18-0011 136201 Investicije v javno razsvetljavo 
Namen in cilj 

V planu je ureditev novih vej javne razsvetljave: 

1). v obrtni coni Zagorica,  

2). na šolski poti Bevkova ulica (osvetlitev dela šolske poti) in Brodarska ulica (osvetlitev 
prehoda za pešce pri Vulkanizerstvu Kastelic) 

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 188



 

 166

3). šolskega igrišča med OŠ Gradec in Gimnazijo Litija, 

4). proti naselju Bobek in proti Prehudniku v smeri Zgornjega Loga. 

 

Namen je, da se vsako leto uredi določen novi del (veja) javne razsvetljave ter s tem tudi 
zagotoviti večja preglednost in prometna varnost javnih površin ter s tem tudi vseh udeležencev 
v prometu.  

Vse investicije bodo odvisne od razpoložljivih sredstev. 

Stanje projekta 

V sklopu predmetne postavke se izvaja redno in intervencijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 
Vse novo zgrajene objekte in opreme pa se sprotno vnaša v kataster JR. 

1306 Telekomunikacije in pošta 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko 
omrežje 

OB060-17-0013 1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 
Namen in cilj 

Cilj projekta je, da se občanom občine Litija zagotovi dostop do odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij ne samo v mestu, ampak tudi na podeželju.  Nujna je 
vzpostavitev internetne povezave na območju t.i. »belih lis« na območju Občine Litija, saj je 
Slovenija dolžna do leta 2020 doseči cilje EU pri razvoju informacijske družbe, 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. Predvideno je, da se 
projekt izvede 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. Z navedenim projektom bo občina izkoristila 
priložnost ter na zgoraj naveden način prišla do odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo vsem, 
tako javnim ustanovam kot podjetjem in individualnim uporabnikom, omogočil uporabo 
odprtega širokopasovnega omrežja v prihodnje. V letu 2015 je Občina Litija pridobila načrt 
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij, ki je osnovni dokument za 
nadaljnje delo. 

Stanje projekta 

Na območju Občine Litija je veliko naselij, ki spadajo v območje t.i. »belih lis«, ki so 
opredeljene kot območja, kjer ni prisotne širokopasovne infrastrukture in kjer tržni interes 
operaterjev za gradnjo takega omrežja ni izražen. Z željo po ureditvi predmetne problematike je 
Občina Litija v letu 2015 izdelala načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij, ki predstavlja osnovni razvojni dokument, na osnovi katerega občina začrta razvoj 
širokopasovne infrastrukture. S potrditvijo načrta na občinskem svetu bomo pričeli z 
uresničevanjem ciljev, začrtanih v načrtu, ter lahko v primeru neobstoja komercialnega interesa 
zasebnih izvajalcev, da bi gradili z lastnimi sredstvi, pridobimo tudi javna sredstva za gradnjo te 
infrastrukture. Načrt razvoja služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije s 
področja javnih financ, predvsem pa služi kot popis potreb lokalne skupnosti, možnosti ter 
omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem odprtega 
širokopasovnega omrežja. 
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14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski 
dejavnosti 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB060-18-0001 1423 Komunalno opremljanje zemljišč 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva 

14039001 Promocija občine 

OB060-19-0014 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 
promocije 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB060-17-0004 14340 Dediščina nas povezuje 
Namen in cilj 

Projekt Dediščina nas povezuje (delno sofinanciran iz EU skladov) se je izvajal v dveh fazah:  

prvi del z obnovo prostorov dela kleti v objektu Stara Sodnija v letu 2018, ki je povečini že 
zaključen ter drugi del za opremo prostorov, inventarja in postavitvijo muzejskih zbirk ter 
zaposlitvijo ustreznega kadra, ki je predviden za leto 2019. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in 
nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkov 
Namen in cilj 

Občine Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Litija in Zagorje ob Savi so 18.11.2003, z namenom skupne 
in celovite ureditve ravnanja z odpadki na svojem območju, podpisale Medobčinsko pogodbo o 
izgradnji in obratovanju medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje (v nadaljevanju: 
Medobčinska pogodba), in na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
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32/1993, 30/1998-ZZLPPO) s sprejetimi odloki leta 2005 ustanovile Javno podjetje Center za 
ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.).  

Podjetje CEROZ d.o.o. je izvajalec javne službe odlaganja ostankov in  predelave komunalnih 
odpadkov za območje občine Litija in občin Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Radeče.  

Podjetje CEROZ upravlja s sodobnim regijskim odlagališčem nenevarnih odpadkov z vsemi 
potrebnimi infrastrukturnimi objekti za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju petih občin ustanoviteljic centra.  

Zaradi prostih kapacitet gospodarske javne infrastrukture v okviru veljavnih okoljevarstvenih 
dovoljenj in zaradi zagotovitve stroškovne učinkovitosti izvajanja navedenih gospodarskih 
javnih služb so občine ustanoviteljice v letu 2018 dale soglasja za sprejemanje določenih vrst 
komunalnih odpadkov v obdelavo in/ali odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov iz občin neustanoviteljic CEROZ d.o.o..  (Mestna občina Nova Gorica ter 
občine Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba). 

Občina Litija je  22,14 % solastnik navedenega podjetja in infrastrukture. 

Stanje projekta 

Podjetje je v letu 2017 in 2018 zašlo v težave, zato bo v še v tem letu potrebna sanacija. 

OB060-16-0009 1537 Zapiranje deponije Širjava 
Namen in cilj 

V skladu z izdanim Okoljevarstvenim dovoljenjem  (izdan 13.6.2017) je potrebno na zaprti 
Deponiji Širjava dograditi sedem odplinjevalnikov z biofiltri ter ograditi območje deponije in 
namestiti table. Upravljalec zaprtega odlagališča je JP KSP Litija, ki bo sodelovalo pri izvedbi 
ukrepov. 

Stanje projekta 

Deponija Širjava je zaprta. Na njej  se izvaja monitoring. 

OB060-17-0005 1522 Zbirni center za odpadke 
Namen in cilj 

Javno podjetje je na lokaciji sedeža podjetja na Ponoviški cesti 15 v Litiji zagotovilo zbirni 
center za odpadke za občane občine Litija. Zbirni center  omogoča prevzem posameznih frakcij 
komunalnih odpadkov, ki jih dostavljajo gospodinjstva z območja naše občine. Zbirni center je 
urejen in opremljen za ločeno zbiranje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih 
odpadkov prepuščajo ločeno zbrane frakcije in kosovne odpadke.  Hkrati se del funkcije 
zbirnega centra za odpadke zagotavlja tudi na lokaciji novega objekta v lasti JP KSP Litiji v 
Šmartnem pri Litiji. Občina Litija bo v dogovoru s solatnikom Občino Šmartno pri Litiji 
zagotavljala tudi vlaganja v objekt na naslovu Grumova cesta 6a v Šmartnem pri Litiji. 

Stanje projekta 

Objekta sta v uporabi. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB060-16-0008 1536 Kanalizacija Litija 
Namen in cilj 

V skladu z izdano inšpekcijsko odločbo mora Občina Litija do konca leta 2021 zgraditi še 9 
(devet) krakov javne kanalizacije v mestu Litija. Imamo težave tudi na obstoječi kanalizaciji na 
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Kidričevi cesti, na Šmarski cesti, na Parmovi ulici. Potrebna je izgradnja kraka nove kanalizacije 
v naselju Bobek. Nadalje je potrebno dograditi črpališče na Ponoviški cesti. Hkrati se pojavljajo 
potrebe po investicijskem vzdrževanju kanalizacije na nekaterih območjih mesta.  

Nadalje je potrebno na CČN Litija priključiti tudi naselje Breg pri Litiji. Pridobiti je potrebno 
projektno in investicijsko dokumentacijo. 

V letu 2019 bomo izdelali del projektne dokumentacije za potrebe kanalizacije v Litiji. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe. 

OB060-16-0017 1538 Kanalizacija Kresnice 
Namen in cilj 

Na območju Kresnic je zgrajena javna kanalizacija, ki je potrebna temeljitih posegov, dograditev 
ter nadalje izgradnje sistema za čiščenje odpadnih voda. Po potrjeni investicijski dokumentaciji 
bomo v letu 2019 pristopili k izvedbi javnega naročila za izvedbo projektne dokumentacije. 

Celoten poseg na območju Kresnic bo zajemal: 

- celostno ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda z območja celotne aglomeracije, 

- ureditev odvajanja zalednih voda, 

- sanacija cest, 

- izgradnja pločnikov, 

- sanacija in izvedba javne razsvetljave, 

- sanacija vodovodnega omrežja, 

- zagotavljanje protipoplavne varnosti naselja, 

- prometna ureditev naselja. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 
Namen in cilj 

Izvedba investicije v okviru Interregovega projekta MINE TOUR  bo potekala do konca januarja 
2019, med tem ko bo celoten Interregov projekt potekal še eno leto dlje. V tem času se bo 
dokončno uredil vhodni portal v rudnik, za oglede pa se bo uredilo in odprlo dodatnih 300 
metrov Glavnega rova, do katerega se bo iz Izvoznega rova (to je del, ki je sedaj že odprt) 
dostopalo po stopnicah, preko 25 metrov dolgega vpadnika. Dela bodo obsegala čiščenje rovov 
za zagotavljanje prehodnosti, stabilizacijo sten, odvodnjavanje, zavarovanje nevarnih odsekov s 
podporjem in osvetlitev najzanimivejših predelov. Med njih nedvomno sodijo limonitne 
kapniške strukture, ki so edinstvene v slovenskem kakor tudi v evropskem prostoru in sodijo 
med najhitreje rastoče kapnike na svetu. Poleg izdatkov za gradnjo, se v okviru projekta 
financirajo tudi stroški osebja, pisarniški in administrativni stroški, potni stroški, stroški zunanjih 
strokovnih izvajalcev in storitve in izdatki za opremo. 

Za nemoteno delovanje turistične ponudbe, bo potrebno odkupiti še zemljišče - plato pred 
rudnikom ter zemljišče, na katerem se nahajajo ruševine nekdanjih rudniških objektov, katere bo 
potrebno v bodoče restavrirati. 
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Stanje projekta 

Po dobrih 50 letih od zaprtja rudnika Sitarjevec, smo decembra 2017 ponovno odprli prvih sto 
metrov rudnika za turistične namene. Muzejski del rudnika si je od takrat ogledalo že več kot 
5000 obiskovalcev. Pred tem je bilo odkupljeno zemljišče, na katerem stoji vhod v rudnik in 
izdelan je bila rudarski projekt za ureditev rudnika. 

Letos se je pričela izvedba druge faze ureditve rudnika Sitarjevec za namen turističnih ogledov. 
Občina je v lanskem letu uspešno kandidirala na Interregov razpis Slovenija-Hrvaška s 
projektom MINE TOUR, skupaj še s tremi partnerji iz Slovenije in tremi iz Hrvaške. Vodilni 
partner je občina Labin. MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala 
rudarske dediščine in sicer naravno-tehničnega spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji ter 
kulturnega spomenika v Labinu. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

OB060-07-0015 1633 Vodovod Dole 
Namen in cilj 

Zagotovitev ustrezne vodo oskrbe. 

Stanje projekta 

Pridobitev potrebne tehnične dokumentacije PGD in PZI za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
izvedbo širitve vodovoda Dole-Gorenje Jelenje-Zagozd-Dobovica- Prelesje-Gradišče, kjer še ni 
urejene ustrezne vodo oskrbe. V nadaljevanju bo potrebno po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
pristopiti k izvedbi projekta. 

OB060-07-0070 1648 Vodovod Hotič 
Namen in cilj 

Uporabnikom vodovodnega sistema Hotič je bila občanom v letu 2018 zagotovljena kvalitetna 
pitna voda skladno z 8. členom pogodbe o prenosu lastništva in upravljanja vodovodnega 
sistema Hotič, in sicer prek novega vodnega vira.  

Na podlagi izvedene povezave vodovoda Hotič z vodovodom Ribče (povezava Jesenje-Bitiče-
Zg. Hotič), je potrebno še zgraditi oskrbovalni vod Bitiče ter izvesti delno rekonstrukcijo 
vodohrana Bitiče. 

Stanje projekta 

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PGD in PZI je potrebno pridobiti še gradbeno 
dovoljenje za sekundarni vod Bitiče ter pričeti z gradnjo. 

OB060-07-0112 1637 Vodovod Golišče 
Namen in cilj 

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PZI in pridobljenega gradbenega dovoljenja je 
Občina Litija v letu 2018 pričela z izvedbo širitve vodovoda Litija-Šmartno, odsek Beden-Veliki 
Vrh-Golišče.  
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Namen je čimprej zgraditi predmetni vodovod in tako občanom zagotoviti ustrezno vodooskrbo 
ter na ta način privarčevati na stroških vodooskrbe (vožnja s cisternami v vodohran Golišče). 

Stanje projekta 

Izdelana je PGD in PZI projektna dokumentacija, pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje 
s čemer se bo izvedla širitev vodovoda Litija-Šmartno, vodovod Beden-Veliki Vrh-Golišče ter 
zagotovil nov vodni vir za naselje Golišče in Veliki Vrh. 

OB060-08-0006 1657 Vodovod Mamolj 
Namen in cilj 

Za gradnjo vodovoda Mamolj 1-faza je občina Litija že pridobila gradbeno dovoljenje. Potrebno 
je pridobiti projektno dokumentacijo PGD/PZI za gradbeno dovoljenje za vodovod Mamolj -2. 
faza (povezovalni vodovod naselij Sp. Mamolj-Zg. Mamolj-Podmilj, Resnarica, Trinkavs do 
domačije Grčan).  

Cilj projekta je, da se obstoječi vodovod Polšnik razširi na vasi Zg. in Sp. Mamolj, Dolgo Brdo 
in v nadaljevanju na naselje Sp. Log.  

Občina Litija je pridobila projektno dokumentacijo PZI za gradnjo vodovoda Mamolj - 1. faza 
tako da je potrebno na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja v letu 2019 pristopiti k 
začetku gradnje vodovoda. V nadaljevanju pa je potrebno za potrebe vodooskrbe vasi Mamolj, 
Dolgo Brdo, Zglavnica in ostalih okoliških vasi (vodovod Mamolj-2. faza) tudi izdelati projektno 
dokumentacijo PGD in PZI, pridobiti vsa upravna dovoljenja, zagotoviti sredstva ter tako po 
izgradnji vodovoda Mamolj 1-faza pričeti z izgradnjo vodovoda Mamolj 2. Faza v skupni dolžini 
cca 17 km. 

Vzporedno z gradnjo vodovoda Mamolj - 1. in 2. faza pa bo potrebno izdelati projektno 
dokumentacijo za izdelavo nove vrtine v Sopoti večjega premera ter večje globine, in sicer v 
neposredni bližine obstoječe vrtine. Zaradi majhnega premera v obstoječi vrtini vgrajenih cevi 
(premer 10 cm) bo v obstoječo vrtino težko vgraditi sonde za merjenje gibanja gladine vode kot 
to zahteva Arso. Poleg tega obstoječa vrtina omogoča izdatnost do 1,5 l/s, kar po izgradnji 
vodovoda Mamolj -1. in 2. faza ne bo zadoščalo za oskrbovanje celotnega območja, tako 
Polšnika kot tudi Mamolja. Zato je na podlagi izdelanega poročila prehodnosti in izdatnosti 
vrtine PŠ-1/05 za vodovod Polšnik, izdelovalec Hidroconsulting d.o.o. z maj 2009, potrebno 
izdelati novo vrtino, ki bi omogočala črpanje vode 3 l/s, kar bi zadostovalo za predvideno širitev 
vodovodnega sistema Polšnik. 

Stanje projekta 

Občina Litija namerava v letu 2019 pričeti z gradnjo vodovoda Mamolj - 1. faza. Poleg tega je 
potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD in PZI za gradnjo vodovoda Mamolj - 2. faza. 
Vzporedno z navedenim pa je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izdelavo nove vrtine 
v Sopoti večjega premera ter večje globine, in sicer v neposredni bližini obstoječe vrtine. Na 
podlagi izdelanega poročila prehodnosti in izdatnosti vrtine PŠ-1/05 za vodovod Polšnik, 
izdelovalec Hidroconsulting d.o.o. z maj 2009, je potrebno izdelati novo vrtino, ki bi omogočala 
črpanje vode 3 l/s, kar bi zadostovalo za predvideno širitev vodovodnega sistema Polšnik na 
naselja Sp. in Zg. Mamolj. 

OB060-16-0012 1650 Vodovod Kresnice 
Namen in cilj 

Za ureditev vodo oskrbe naselja Kresnice je potrebno zgraditi nov vodohran nad naseljem 
Kresnice (obstoječi vodohran je dotrajan), s čemer se bo zagotovil tudi ustrezen tlak in požarna 
varnost zgornjega dela Kresnic.  
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Cilj projekta je, da se za zgornji del naselja Kresnice zagotovi zadosten tlak vode in zadostna 
količina požarne vode. Občina Litija je pridobila vsa dovoljenja tako da je projekt v fazi izvedbe. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvedbe in je predviden da se zaključi do 30.05.2019. 

OB060-16-0035 1674 Vodovod Tihaboj 
Namen in cilj 

Zagotovitev ustrezne vodooskrbe. 

Stanje projekta 

Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja in izdelane ustrezne projektne dokumentacije 
(PGD in PZI) je Občina Litija v letu pristopila k izgradnji vodovoda Gabrovka-Tihaboj, na 
podlagi česar se bo za naselje Tihaboj zagotovil nov vodni vir ter s tem ustrezna vodooskrba. 

Predviden pogodbeni rok za zaključek projekta je do 30.06.2019 tako da se bo po pridobitvi 
uporabnega dovoljenja vodovod predal v uporabo ter tudi v upravljanje KSP Litija. 

OB060-17-0006 1677 Vodovod Gabrovka 
Namen in cilj 

Predmetna sredstva so namenjena ureditvi, ograditvi in odkupu zajetja Hohovica 2, ki se nahaja 
na zemljišču 1871 k.o. Moravče in ki napaja vodovod Gabrovka.  

Poleg tega je potrebno pristopiti k odmeri, odkupu in ograditvi območja obstoječega vodohrana 
na Tlaki, ki se nahaja na zemljišču s parc. št. 1068/1 in 1067/1, obe k.o. Okrog.  

Pri tem bo potrebno urediti služnostno pravico dostopa in dovoza do vodohrana, in sicer od 
nekategorizirane poti, ki poteka po parc. št. 1420 k.o. Okrog prek parcele 1070 k.o. Okrog. 

Poleg tega bi bilo potrebno tudi urediti zajetje Velika Preska proti vdoru površinske vode, 
postaviti table za označitev vodovarstvenega območja ter izvesti druge nujne investicijske 
vzdrževalna dela. 

Stanje projekta 

V vodovod je potrebno vlagati sredstva za potrebe investicijsko vzdrževalnih del z namenom 
zagotovitve ustrezne vodooskrbe. 

OB060-17-0007 1678 Vodovod Leše 
Namen in cilj 

Občina Litija je v letu 2018 naročila izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Z občino Zagorje ob Savi in vodovodnim odborom Tirna je 
bila tudi določena optimalna trasa za ureditev vodooskrbe naselja Leše z napajanjem iz vrtine 
Tirna, ki se nahaja v Občini Zagorje ob Savi. Potrebno bo pridobiti vse služnostne pravice in 
odkupiti zemljišče s parc. št. 1470/9 k.o. Sava za potrebe izgradnje novega vodohrana. Po 
pridobiti gradbenega dovoljenja ter zagotovitvi sredstev se pristopi k izvedbi projekta. 

Stanje projekta 

Izdelan je idejni projekt ureditve vodooskrbe naselja Leše. 

OB060-17-0018 1647 Vodovod Litija 
Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. 
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Stanje projekta 

Javni vodovod Litija je potrebno vzdrževati in skrbeti za ustrezno vodooskrbo občanov. 

OB060-19-0007 6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica 

OB060-19-0015 6021602 KS Dole - vodovod Sopota 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB060-16-0014 1673 Mrliška vežica Vače 
Namen in cilj 

V sklopu gradnje nove mrliške vežice se bo izvedla tudi razširitev obstoječega pokopališča, tako 
da bo možno na novo urediti 2 dvojna grobova, 32 enojnih grobov in 59 žarnih grobov. 

Razširitev bo južno od sedanjega pokopališča. Obseg ureditve zajema izravnavo terena in 
izgradnjo kamnitega zidu ob pokopališču. Na vzhodni strani proti naslednji fazi širitve, je 
predvidena žična ograja, ki bo z naslednjo fazo širitve odstranjena. Izven pokopališča se bo 
izvedlo novo asfaltirano parkirišče z 20 parkirnimi mesti, od katerih sta dva parkirna mesta 
predvidena za invalide.  

Za ureditev dostopa bo potrebna razširitev obstoječega cestišča (JP 710511), za kar bo potreben 
odkup cca 190 m2 zemljišča sosednje parcele. Potrebna je tudi prestavitev NN daljnovoda. 

Obnove je potrebno tudi obzidje okoli že obstoječega pokopališča. 

Stanje projekta 

Na Vačah je je v teku investicija izgradnja nove mrliške vežice, katere do sedaj to pokopališče 
sploh ni imelo. V letu 2018 je bilo preko portala javnih naročil izveden razpis za najugodnejšega 
izvajalca, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba. Izvedel se je že izkop in nasutje 
tampona za parkirišče. Prav tako se je že pričela gradnja mrliške vežice. 

16039003 Objekti za rekreacijo 

OB060-17-0017 1643 Otroška igrišča 
Namen in cilj 

Zelene površine so zelo pomembne za zdravo in prijetno okolje ter za kakovost življenja v 
mestu, zato jih želimo ohraniti oziroma še izboljšati. 

Namen ukrepa je med drugim tudi ureditev igrišča v KS Sava, skupaj s parkirnimi prostori. 

Potrebna bo ureditev oziroma  obnova že obstoječih igral na ostalih otroških igriščih v Občini 
Litija 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 

OB060-19-0013 16490 Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob 
reki 

Namen in cilj 

Sredstva na postavki so predvidena za ureditev dostopnih in rekreativnih površin ob reki Savi. 
Pričeti bo potrebno s pridobivanjem zemljišč in pogovori z lastniki zemljišč, da bomo lahko 
pričeli z odmero, prepisom zemljišč in v naslednjih leti z izdelavo tehnične dokumentacije za 
ureditev teh poti 

Stanje projekta 

Po sprejetju proračuna bomo pričeli z izvedbo projekta. 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih pros 

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine 
Namen in cilj 

Za potrebe prodaje ali pridobivanja nepremičnin je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo 
pridobiti cenitveno poročilo, v določenih primerih pa je potrebno opraviti še geodetsko izmero. 

Stanje projekta 

V primerih, ko se neko zemljišče že uporablja za potrebe javne infrastrukture, pa je potrebno 
izplačati tudi odškodnino ali nadomestilo za ustanovitev služnosti. Sredstva so tako namenjena 
pridobivanju vseh nepremičnin, kjer mora občina urediti lastništvo za izvajanje dejavnosti. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

OB060-16-0018 1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 
Namen in cilj 

Postavka je namenjena za investicijske transfere JZ ZD Litija, za potrebe investicijskega 
vzdrževanja prostorov ali za nabavo nove opreme. 
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Sredstva so na p.p. planirana zgolj v min.višini zaradi nepredvidenih dogodkov, saj večino 
sredstev za nakup nove opreme zagotavlja zavod sam. 

Stanje projekta 

ZD Litija vsako leto samostojno sprejme svoj načrt nabav opreme in gradenj, občini 
soustanoviteljici Litija in Šmartno pri Litiji pa ga v manjšem delu sofinancirata. Zavod finančne 
načrte sprejema za vsako leto sproti, za leto 2019 pa jih trenutno še ni sprejel. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

OB060-16-0019 1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena nakupu novega  knjižničnega gradiva za izvajanje knjižnične dejavnosti v 
koledarskem letu. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave, realizacija nabav steče po sprejemu finančnega načrta zavoda in poteka 
v skladu s programom nabav - v deležih leposlovja, poučnih gradiv in otroškega/mladinskega 
gradiva v tekočem letu. 

OB060-16-0020 1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 
Namen in cilj 

Sredstva na p.p. so namenjena za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
knjižnice, za nakup nove računalniške in programske opreme ter druge opreme potrebne za 
izvajanje knjižnične dejavnosti.  

Projekt je za leto 2019 usklajen z zavodom. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

18039003 Ljubiteljska kultura 

OB060-17-0008 1834 Razst. Prostor, dimnik, M.Pregelj, P.Jereb 

18039005 Drugi programi v kulturi 

OB060-17-0009 1845 ZKMŠ Litija - KC 
Namen in cilj 

Sredstvi na tej postavki so planirana kot investicijski transfer za tekoče in investicijsko  
vzdrževanje dvorane KC na Stavbah in za nabavo ali zamenjavo potrebne opreme za izvajanje 
dejavnosti zavoda. 
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Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB060-17-0020 1841 Vzdrževanje kult. spomenikov lokalnega pomena 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

OB060-16-0033 113291 Športni objekt Jevnica 
Namen in cilj 

Na tej p.p. so sredstva namenjena za novogradnjo objekta, stroške nadzora in druge stroške pri 
gradnji novega Športnega objekta v Jevnici. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave, trenutno za gradnjo še ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

OB060-17-0021 1860 Nogometno igrišče Litija 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za posodobitev športne infrastrukture NK Litija in 
dokončanje izgradnje malo nogometnega igrišča na umetni travi v Litiji. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB060-17-0023 1862 Nogometno igrišče Kresnice 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za posodobitev športne infrastrukture NK Kresnice, ki se 
tiče večnamenske športne dvorane in nogometnega igrišča. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

OB060-18-0017 1867 Športni objekti 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena modernizaciji športnih objektov in ureditvi zemljišč (ob 
železnici Sava, Litija, Jevnica), ki jih je občina pridobila od države v letu 2018 s pogodbo o 
brezplačnim prenosom premoženja  ter mora zanje izkazati ustrezna investicijska vlaganja, da jih 
uporablja za namen športne infrastrukture. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 
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OB060-19-0012 1868 Športno igrišče na Vačah 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
vrtca ter za nabavo in zamenjavo opreme. 

Projekt za leto 2019 usklajen z zavodom, zavod planira nabavo manjkajoče opreme na zunanjih 
igriščih za vrtec v Gabrovki. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB060-16-0028 1966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 
Namen in cilj 

Predvidena sredstva so namenjena za poplačilo stroškov in neplačanih računov iz leta 2018 kot 
investicijski transfer zavodu. 

Stanje projekta 

Projekt se letos zaključuje. 

OB060-17-0010 1967 Uporabnina - vrtec Najdihojca 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so namenjena za plačilo neplačanih računov iz leta 2018 ter stroškov izdelave 
ekonomskih analiz upravičenosti naročnika do sklenitve javno-zasebnega partnerstva za 
koncesijo storitve. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi izvajanja. 

OB060-18-0009 1928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijo Rekonstrukcija POŠ Dole z dozidavo 
potrebnih prostorov za vrtec. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju, izdano je bilo gradbeno dovoljenje, v zaključni fazi je postopek izbire 
izvajalca del. 

OB060-18-0015 1926 Vrtec Litija 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja 
prostorov vrtca ter za nabavo in zamenjavo opreme. 
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Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB060-18-0016 19670 Vrtec Najdihojca Litija 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo dokumentacije in pravnih storitev pri 
dolgoročnem najemu prostorov za vrtec. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

OB060-16-0023 1945 Osnovna šola Gabrovka 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
osnovne šole ter za nabavo in zamenjavo opreme. 

Projekt je za leto 2019 usklajen z zavodom,  zavod planira nabavo nove in zamenjavo iztrošene 
opreme za dejavnost šole. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB060-16-0024 1946 Osnovna šola Gradec 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
osnovne šole ter za nabavo in zamenjavo opreme. 

Projekt je za leto 2019 usklajen z zavodom,  zavod planira nabavo nove in zamenjavo iztrošene 
opreme v glavni in v šolski kuhinji OŠ Gradec ter nabavo novih igral in ureditev igrišča pri POŠ 
Kresnice. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

OB060-16-0025 1947 Osnovna šola Litija 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
osnovne šole ter za nabavo in zamenjavo opreme. 

Projekt je za leto 2019 usklajen z zavodom,  zavod planira nabavo nove in zamenjavo iztrošene 
opreme v šolski kuhinji ter poseg v kotlovnici za optimizacijo priprave tople sanitarne vode. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 
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OB060-16-0026 1948 Intervencije v osnovne šole 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe nepredvidenih strojelomov in nujnega investicijskega 
vzdrževanja osnovnih šol ter ukrepov za odpravo nepravilnosti pri opremi in na prostoru po 
odločbah pristojnih inšpekcij. 

Stanje projekta 

Sredstva na tej postavki ni mogoče natančno planirati za vnaprej, za podlago služi realizacija iz 
preteklih let in predvideno nepredvideni dogodki v zvezi strojelomov in okvar opreme 
(iztrošenost, prekomerna uporaba). 

OB060-16-0027 1965 Izobraževalni center Hotič 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo investicije POŠ Hotič, ki obsega še več 
podprojektov (vrtec, večnamenska dvorana, športno igrišče). 

Planirana sredstva za leto 2019 so predvidena za projektno in investicijsko dokumentacijo, za 
odkup zemljišč in gradnjo. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

OB060-18-0010 1952 Osnovne šole - brezžična omrežja 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so planirana za nabavo računalniške opreme in vzpostavitev brezžičnih 
internetnih omrežij in sicer po vnaprej dogovorjenih deležih za vse osnovne šole v občini Litija 
po razpisu iz leta 2018. Projekt v pretežnem delu sofinancira MIZŠ, v letu 2019 se nadaljuje in 
se z letom 2020 zaključuje. 

Predvidena sredstva sofinanciranja iz proračuna za OŠ v letu 2019 so: OŠ Litija 13.800, OŠ 
Gabrovka-Dole 2.300 EUR, OŠ Gradec 12.300 EUR. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

1906 Pomoči šolajočim 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

OB060-19-0003 1933 Šolski prevozi 
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20 SOCIALNO VARSTVO 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

OB060-16-0015 2053 Dom invalidov 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena dokončanju del pri gradnji objekta in zunanji ureditvi 
Doma invalidov v Litiji. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju in bo letos zaključen. 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 
OBVEZNOSTI 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primerih nesreč 

23029001 Rezerva občine 

OB060-18-0018 2320 Proračunska rezerva - sanacija posledic 
naravnih nesreč 

Namen in cilj 

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki se ga 
namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah. V odloku o proračunu je 
določena zgornja meja sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere odloča župan, v drugih 
primerih o porabi sredstev proračunske rezerve odloča občinski svet 

Sredstva se bodo namenila tudi za izdelavo dokumentacije za sanacijo cest po neurju 13.7.2018 
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OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, Litija

Realizacija:
2018

PREDLOG 2019
I. branje

PREDLOG 2019
II. branje

PREDLOG 2020
I. branje

PREDLOG 2020
II. branje

sprememba
2019

sprememba
2020

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EUR

13.329.982,71 15.690.350,00 15.705.573,00 14.593.350,00 14.700.573,00 15.223,00 107.223,00I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)
12.351.817,25 12.590.500,00 12.590.500,00 12.438.500,00 12.438.500,00 0,00 0,00 TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

70 10.841.998,52 11.017.000,00 11.017.000,00 11.017.000,00 11.017.000,00 0,00 0,00 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)
700 9.552.305,00 9.685.000,00 9.685.000,00 9.685.000,00 9.685.000,00 0,00 0,00 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
700020 9.552.305,00 9.685.000,00 9.685.000,00 9.685.000,00 9.685.000,00 0,00 0,00 Dohodnina-odstop.vir občinam-r.27010
703 1.035.017,13 1.092.000,00 1.092.000,00 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 0,00 DAVKI NA PREMOŽENJE
703000 12.724,42 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 Davek od stavb-FO-r. 25003
703001 1.680,59 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Davek od vikendov-r. 25019
703002 157,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zam.obr.od dav.na neprem.-del r.1723
703003 294.881,75 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 Nadom. stavb. zem. -PO -r.62179
703004 480.472,88 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Nadom.stavb. zem. -FO - r.62184
703005 4.619,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zam.obr.od NSZ - r. 62207
703100 2.013,36 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Davek na vod.plov.- r.25120
703101 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zam.obr.od dav.na neprem-r.25130
703200 19.375,03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Davek na ded.in darila-r. 2533
703201 77,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zamudne obresti dediščin in daril -r.1723
703300 25.064,80 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 Davek na promet nepr.-PO-r.2400
703301 193.944,79 178.000,00 178.000,00 178.000,00 178.000,00 0,00 0,00 Davek na promet nepr.-FO- r.2416
703303 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zam. obr.od DPN -r.1739
704 253.493,42 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
704403 4.882,24 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Davek na dobitke od iger na srečo-r.2528
704405 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zam.obr.od dav.na dob.od iger na srečo-r.
704700 225.066,60 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 Taksa za obrem.okolja-odpad.vode- r.32083
704704 452,45 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Turistična taksa - r.32062
704706 1.492,20 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 Komunalne takse - od PO - r.3247
704707 1.137,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Komunalne takse - od FO- r. 3268
704708 20.462,91 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 Pristojb.za vzdrž. gozdnih cest- r.3205
706 1.182,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DRUGI DAVKI
706099 1.182,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drugi davki
71 1.509.818,73 1.573.500,00 1.573.500,00 1.421.500,00 1.421.500,00 0,00 0,00 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)
710 1.143.197,64 1.330.500,00 1.330.500,00 1.178.500,00 1.178.500,00 0,00 0,00 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
710003 142,82 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Prih.iz naslova presežka prih.nad odh.posrednih PU
710004 740,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 Prih.od udel.na dobičku in divid.nefin.družb
710215 371,20 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 Drugi prihodki od obresti
710300 3.201,19 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Prih.od najem.za kmet.zem.in gozdove
710301 48.972,42 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 0,00 0,00 Prih.od najem.za PP (MIR)
7103010 20.515,55 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 Prih.od najem.-min.idr.za PP
7103012 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 Prihodki od najemnin za poslovne prostore KSP
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7103022 156.965,40 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 Prihodki od najemnin za stanovanja KSP
710304 55.781,71 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 Prih.od drugih najem.(SZ, grob.,objekti)
710306 2.657,98 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Prih.od podel. koncesij-r.62303
710312 31.055,28 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Prih.od podel. konc.za vod.pr.-r.62375
710313 21.387,94 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Prih.od danih služn.in stavb.pravic
710399 801.406,15 683.000,00 683.000,00 683.000,00 683.000,00 0,00 0,00 Drugi prihodki od premoženja
71039900 0,00 287.000,00 287.000,00 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 Drugi prihodki od premoženja - Ceroz
711 12.042,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 TAKSE IN PRISTOJBINE
711100 12.042,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Upravne takse (tar. št. 1-10, 36 + 96 a-98 ZUT)-r.3091
712 20.015,19 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
712001 14.420,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 Globe za prekrške- r. 5668
712007 5.595,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nadom.za degrad. in uzurp.prost.- r.5150
713 119.204,62 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
713000 112.742,30 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130001 6.462,32 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 Prih.od prod.storitev-pogrebne ipd.
714 215.359,28 101.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
714100 260,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drugi nedavčni prihodki
714105 81.605,16 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 Prihodki od komunalnih prisp.- r. 62233
714106 33.055,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prisp.in doplačila občanov za tekoče progr.-oskrbn.
7141060 6.782,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prisp.in dopl.občanov-ref.za druž.pomočnika
714107 156,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prispevki in doplačila občanov za investicijske programe
714110 12,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zam..obresti od komunalnih prisp.- r.62249
714199 93.487,01 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 Drugi izredni nedavčni prihodki
72 159.953,62 1.237.850,00 1.237.850,00 629.850,00 629.850,00 0,00 0,00 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)
720 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
720000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Prih.od prod.poslov.objektov in prostorov
720099 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Prih.od prod.drugih zgradb in prost. (garaž ipd.)
721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 159.953,62 1.235.850,00 1.235.850,00 627.850,00 627.850,00 0,00 0,00 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
722000 60.336,17 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Prih.od prodaje kmetijskih zemljišč
722001 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Prih.od prodaje gozdov
722100 99.617,45 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00 Prih.od prodaje stavbnih zemljišč
722100666 0,00 1.187.850,00 1.187.850,00 579.850,00 579.850,00 0,00 0,00 DDRugi 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 4.447,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 PREJETE DONACIJE  (730+731)
730 4.447,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
730000 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prejete donac.od PO
730100 3.267,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Prejete donac.od FO
731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 813.764,84 1.861.000,00 1.876.223,00 1.524.000,00 1.579.223,00 15.223,00 55.223,00 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)
740 695.880,85 1.623.000,00 1.638.223,00 817.000,00 872.223,00 15.223,00 55.223,00 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
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740000 0,00 309.000,00 309.000,00 309.000,00 309.000,00 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
740001 415.874,59 892.000,00 907.223,00 322.000,00 337.223,00 15.223,00 15.223,00 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
74000101 41.713,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 Prejeta sr.iz drž. pror. za požarno takso
740004 116.294,22 263.000,00 263.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
740100 104.819,67 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
7401001 7.717,96 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Prejeta sred.iz pror.KS za vod.povrač.
740101 9.461,41 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
740301 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 Prejeta sred. iz javnih skladov za investicije
741 117.883,99 238.000,00 238.000,00 707.000,00 707.000,00 0,00 0,00 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
741301 117.883,99 238.000,00 238.000,00 707.000,00 707.000,00 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 201
78 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
787 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
787000 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

12.624.100,82 15.765.490,00 15.920.990,00 14.831.470,00 14.944.970,00 155.500,00 113.500,00II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)
40 3.256.968,34 3.881.815,00 3.912.815,00 3.956.565,00 4.021.565,00 31.000,00 65.000,00 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)
400 735.165,67 838.700,00 847.100,00 924.900,00 968.900,00 8.400,00 44.000,00 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
400000 595.301,65 673.000,00 679.000,00 729.000,00 765.000,00 6.000,00 36.000,00 Osnovne plače
4000001 23.710,56 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 34.399,89 41.500,00 42.100,00 45.500,00 49.100,00 600,00 3.600,00 Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 21.069,75 24.000,00 25.400,00 27.000,00 29.000,00 1.400,00 2.000,00 Regres za letni dopust
400202 19.027,61 23.000,00 23.200,00 25.000,00 26.200,00 200,00 1.200,00 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 15.318,54 17.000,00 17.200,00 19.000,00 20.200,00 200,00 1.200,00 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400301 0,00 0,00 0,00 11.100,00 11.100,00 0,00 0,00 Sredstva za redno delovno uspešnost
400302 16.586,52 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalog
400400 9.029,26 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Sredstva za nadurno delo
400900 721,89 2.200,00 2.200,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 Jubilejne nagrade
400901 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Odpravnine
401 118.846,16 144.500,00 146.100,00 158.500,00 164.500,00 1.600,00 6.000,00 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
401001 60.104,28 70.500,00 71.100,00 77.500,00 80.500,00 600,00 3.000,00 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 44.549,89 52.500,00 52.900,00 58.500,00 60.900,00 400,00 2.400,00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 3.599,11 5.600,00 5.800,00 5.600,00 5.800,00 200,00 200,00 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 407,54 1.700,00 1.900,00 1.700,00 1.900,00 200,00 200,00 Prispevek za zaposlovanje
401300 679,02 1.700,00 1.900,00 1.700,00 1.900,00 200,00 200,00 Prispevek za starševsko varstvo
401500 9.506,32 12.500,00 12.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
402 2.096.364,91 2.619.315,00 2.640.315,00 2.593.865,00 2.608.865,00 21.000,00 15.000,00 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
402000 7.606,04 16.500,00 16.500,00 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 Pisarniški material in storitve
402001 31.700,15 37.340,00 37.340,00 37.340,00 37.340,00 0,00 0,00 Čistilni material in storitve
402002 8.530,72 6.600,00 6.600,00 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 11.930,25 14.650,00 14.650,00 12.950,00 12.950,00 0,00 0,00 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
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402004 7.817,17 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402005 275,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stroški prevajalskih storitev, str.lektoriranja in podobno
402006 80.049,49 86.900,00 86.900,00 86.600,00 86.600,00 0,00 0,00 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 4.696,96 2.400,00 17.400,00 2.400,00 2.400,00 15.000,00 0,00 Računalniške storitve
402008 11.829,02 6.900,00 6.900,00 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402009 3.527,57 6.305,00 6.305,00 6.305,00 6.305,00 0,00 0,00 Izdatki za reprezentanco
402010 3.882,78 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 Hrana, storitve menz in restavracij
402011 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Storitve informacij.podpore uporabnikom
402099 13.930,82 15.500,00 19.500,00 13.000,00 23.000,00 4.000,00 10.000,00 Drugi splošni material in storitve
402100 2.147,20 2.000,00 2.000,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 Uniforme in službena obleka
402102 38,64 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material
402107 4.707,83 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Laboratorijski materiali
402108 2.741,79 4.510,00 4.510,00 4.510,00 4.510,00 0,00 0,00 Drobni inventar
402111 1.752,84 2.000,00 3.000,00 2.500,00 1.500,00 1.000,00 -1.000,00 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402112 10.422,78 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 0,00 0,00 Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402113 37.703,43 140.800,00 120.800,00 147.000,00 147.000,00 -20.000,00 0,00 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402199 125.747,83 289.550,00 297.550,00 339.850,00 347.850,00 8.000,00 8.000,00 Drugi posebni materiali in storitve
402200 106.802,99 120.700,00 120.700,00 120.700,00 120.700,00 0,00 0,00 Električna energija
402201 54.406,07 45.100,00 45.100,00 45.100,00 45.100,00 0,00 0,00 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 10.155,18 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 0,00 0,00 Voda in komunalne storitve
402204 10.803,27 12.350,00 12.350,00 12.350,00 12.350,00 0,00 0,00 Odvoz smeti
402205 10.503,59 9.620,00 9.620,00 10.620,00 10.620,00 0,00 0,00 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 14.779,91 23.730,00 23.730,00 15.830,00 15.830,00 0,00 0,00 Poštnina in kurirske storitve
402299 94.408,08 56.500,00 56.500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Druge storitve komunikacij in komunale
402300 4.050,05 6.500,00 6.500,00 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 2.923,15 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Vzdrževanje in popravila vozil
402302 205,30 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Nadomestni deli za vozila
402304 409,13 600,00 600,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Pristojbine za registracijo vozil
402305 1.146,97 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 330,00 600,00 600,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Stroški nakupa vinjet in urbane
402399 45.241,17 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 Drugi prevozni in transportni stroški
402400 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 104,73 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 1.858,81 4.050,00 4.050,00 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00 Stroški prevoza v državi
402403 249,85 300,00 300,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 0,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Stroški prevoza v tujini
402499 68,80 1.700,00 1.700,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 Drugi izdatki za službena potovanja
402500 9.605,25 20.300,00 20.300,00 19.400,00 19.400,00 0,00 0,00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 3.562,45 15.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
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402503 897.341,09 905.370,00 905.370,00 922.870,00 922.870,00 0,00 0,00 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402504 5.844,23 6.200,00 6.200,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 Zavarovalne premije za objekte
402510 107,99 700,00 700,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402511 1.167,14 9.400,00 9.400,00 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 485,85 600,00 600,00 800,00 800,00 0,00 0,00 Zavarovalne premije za opremo
402513 366,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 Tekoče vzdržev.druge (nelicinčne) program.opreme
402514 18.857,88 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 0,00 0,00 Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 11.557,97 19.400,00 19.400,00 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00 Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402516 0,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Tekoče vzdrževanje operativ.informac.okolja
402599 91.109,45 258.250,00 258.250,00 254.250,00 254.250,00 0,00 0,00 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 67.520,66 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
402600 11.371,11 8.150,00 23.150,00 7.750,00 7.750,00 15.000,00 0,00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402601 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Najemnine za stan. objekte - najem.VVZ in drugi
402603 10.543,37 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 0,00 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604 1.852,21 3.100,00 3.100,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Najem strojne računalniške opreme
402605 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402606 3.463,35 4.200,00 4.200,00 700,00 700,00 0,00 0,00 Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402607 9.503,27 12.650,00 12.650,00 13.650,00 13.650,00 0,00 0,00 Najem programske računalniške opreme
402608 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 Najem komunikac.opreme in podatkov.vodov
402699 3.566,42 4.400,00 4.400,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402799 901,50 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Druge odškodnine in kazni
402900 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 625,08 900,00 900,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Plačila avtorskih honorarjev
402902 23.716,61 18.640,00 18.640,00 18.640,00 18.640,00 0,00 0,00 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 1.670,85 1.400,00 1.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 Plačila za delo preko študentskega servisa
402905 55.705,69 96.500,00 96.500,00 66.500,00 66.500,00 0,00 0,00 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402907 1.134,91 2.550,00 2.550,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402912 5.929,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Posebni davek na določene prejemke
402920 17.949,66 28.600,00 26.600,00 25.600,00 23.600,00 -2.000,00 -2.000,00 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402922 8.599,92 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402930 13.495,83 15.280,00 15.280,00 15.280,00 15.280,00 0,00 0,00 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 7.285,01 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 0,00 Plačila bančnih storitev
402932 314,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Stroški, povezani z zadolževanjem
402938 24.532,13 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 Prejemki zunanjih sodelavcev
402939 0,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Stroški strokovnih komisij
402940 7.052,92 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 Prispev.za vzpodb.zaposl.inv.po ZZRZI
402941 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Izdatki za izobraž.z informacij.področja
402999 50.140,25 71.220,00 71.220,00 69.270,00 69.270,00 0,00 0,00 Drugi operativni odhodki
403 98.644,88 129.300,00 129.300,00 129.300,00 129.300,00 0,00 0,00 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
403101 76.517,26 99.500,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 0,00 0,00 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
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403305 22.127,62 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 0,00 0,00 Plačila obresti od dolg.kred.-javnim skladom
409 207.946,72 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 REZERVE
409100 207.946,72 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 Obvezna proračunska rezerva
41 5.832.084,34 6.638.650,00 6.554.650,00 6.565.850,00 6.559.850,00 -84.000,00 -6.000,00 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)
410 80.673,52 90.000,00 110.000,00 91.000,00 121.000,00 20.000,00 30.000,00 SUBVENCIJE
410000 14.436,16 6.000,00 26.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 Subvenc.cen javnim podj.
410211 15.619,98 25.000,00 25.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 Sredstva za izvajanje javnih del
410217 25.165,38 33.000,00 33.000,00 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410218 21.452,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
410299 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 3.394.143,21 3.759.500,00 3.709.500,00 3.760.400,00 3.703.400,00 -50.000,00 -57.000,00 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
411103 18.720,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 Darilo ob rojstvu otroka
411900 576.274,59 650.000,00 600.000,00 650.000,00 593.000,00 -50.000,00 -57.000,00 Regresiranje prevozov v šolo
411903 6.599,98 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
411908 471,98 400,00 400,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 Denarne nagrade in priznanja
411909 370.974,31 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 60.379,47 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 Subvencioniranje stanarin
411921 2.311.255,69 2.525.100,00 2.525.100,00 2.525.100,00 2.525.100,00 0,00 0,00 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
411922 21.343,15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Izplačila družinskemu pomočniku
411999 28.124,04 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 541.644,61 594.950,00 605.950,00 582.450,00 603.450,00 11.000,00 21.000,00 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
412000 541.644,61 594.950,00 605.950,00 582.450,00 603.450,00 11.000,00 21.000,00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 1.815.623,00 2.194.200,00 2.129.200,00 2.132.000,00 2.132.000,00 -65.000,00 0,00 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
413003 37.726,19 60.500,00 56.500,00 90.000,00 90.000,00 -4.000,00 0,00 Sredstva, prenesena drugim občinam
41300300 0,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 Sredstva, prenesena ožjim delom občin
413105 102.938,22 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 Prispevek v ZZZS za ZZ oseb, ki ga pl.občine
413200 1.811,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tekoči transferi v javne sklade
413300 463.508,57 561.100,00 543.100,00 578.600,00 560.600,00 -18.000,00 -18.000,00 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 54.653,95 69.600,00 69.600,00 71.300,00 71.300,00 0,00 0,00 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 1.150.047,94 1.265.300,00 1.222.300,00 1.154.400,00 1.172.400,00 -43.000,00 18.000,00 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 4.937,01 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42 2.946.399,69 4.192.225,00 4.388.225,00 3.603.855,00 3.684.855,00 196.000,00 81.000,00 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)
420 2.946.399,69 4.192.225,00 4.388.225,00 3.603.855,00 3.684.855,00 196.000,00 81.000,00 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
420099 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Nakup drugih zgradb in prostorov
420101 8.697,61 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 Nakup avtomobilov
420200 529,92 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakup pisarniškega pohištva
420201 476,66 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 0,00 0,00 Nakup pisarniške opreme
420202 8.655,34 27.000,00 27.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Nakup strojne računalniške opreme
420204 1.050,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakup drugega pohištva
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420222 0,00 26.000,00 26.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420223 1.343,98 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420224 0,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 1.409,16 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakup telekomunikacijske opreme
420239 37.528,26 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 Nakup audiovizuelne opreme
420241 6.115,24 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420299 7.207,85 74.200,00 74.200,00 9.700,00 9.700,00 0,00 0,00 Nakup druge opreme in napeljav
420300 4.582,00 7.500,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00 -5.000,00 0,00 Nakup drugih osnovnih sredstev
420400 0,00 500,00 120.500,00 0,00 41.000,00 120.000,00 41.000,00 Priprava zemljišča
420401 353.747,55 1.246.700,00 1.207.700,00 627.200,00 627.200,00 -39.000,00 0,00 Novogradnje
420402 1.995.257,46 1.889.700,00 1.979.200,00 1.907.500,00 1.912.500,00 89.500,00 5.000,00 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 320.816,66 173.055,00 173.055,00 161.055,00 161.055,00 0,00 0,00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 5.974,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obnove
420600 16.130,93 127.400,00 152.400,00 96.000,00 116.000,00 25.000,00 20.000,00 Nakup zemijišč
420703 8.789,98 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakup licenčne programske opreme
420704 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme
420799 5.475,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev
420801 21.732,78 121.980,00 124.980,00 95.700,00 98.700,00 3.000,00 3.000,00 Investicijski nadzor
420804 130.274,44 420.890,00 423.390,00 590.500,00 602.500,00 2.500,00 12.000,00 Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 7.603,35 36.000,00 36.000,00 64.500,00 64.500,00 0,00 0,00 Plačila drugih storitev in dokumentacije
43 588.648,45 1.052.800,00 1.065.300,00 705.200,00 678.700,00 12.500,00 -26.500,00 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)
431 103.342,18 107.000,00 115.500,00 107.000,00 110.500,00 8.500,00 3.500,00 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
431000 103.342,18 107.000,00 115.500,00 107.000,00 110.500,00 8.500,00 3.500,00 Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
432 485.306,27 945.800,00 949.800,00 598.200,00 568.200,00 4.000,00 -30.000,00 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
432000 3.131,14 0,00 4.000,00 5.500,00 5.500,00 4.000,00 0,00 Inv. transferi občinam
432300 482.175,13 945.800,00 945.800,00 592.700,00 562.700,00 0,00 -30.000,00 Inv. transferi javnim zavodom

705.881,89 -75.140,00 -215.417,00 -238.120,00 -244.397,00 -140.277,00 -6.277,00III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
75 1.842,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)
750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751300 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sr., pridob.s prodajo drugih kapit. deležev
752 1.836,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
752000 1.836,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prejeta sred.kupnin iz naslova privatizacije
44 120.000,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)
440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DANA POSOJILA
441 120.000,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
441000 120.000,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00 Povečanje kapit.del.v JP in družbah v lasti občin

-118.157,35 -500.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V
50 322.457,00 1.446.040,00 1.460.263,00 1.145.020,00 1.159.243,00 14.223,00 14.223,00VII. ZADOLŽEVANJE  (500)
500 322.457,00 1.446.040,00 1.460.263,00 1.145.020,00 1.159.243,00 14.223,00 14.223,00 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
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OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, Litija

Realizacija:
2018

PREDLOG 2019
I. branje

PREDLOG 2019
II. branje

PREDLOG 2020
I. branje

PREDLOG 2020
II. branje

sprememba
2019

sprememba
2020

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ A\ 

v EUR

12.624.100,82 15.766.490,00 15.961.990,00 14.831.470,00 14.944.970,00 195.500,00 113.500,00A. BILANCA ODHODKOV
061 81.257,71 151.500,00 151.500,00 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00Občina Litija - Občinski svet
01 81.257,71 151.500,00 151.500,00 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00POLITIČNI SISTEM
0101 81.257,71 151.500,00 151.500,00 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00Politični sistem
01019001 81.257,71 148.500,00 148.500,00 102.000,00 102.000,00 0,00 0,00Dejavnost občinskega sveta
0101 55.351,24 100.000,00 100.000,00 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00Sejnine in prevozni stroški
402402 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402905 50.238,57 90.000,00 90.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402907 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402999 4.712,67 9.900,00 9.900,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
412000 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0102 15.601,38 31.500,00 31.500,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00Materialni stroški
402000 1.278,45 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402003 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 3.875,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402206 796,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402515 51,24 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402922 8.599,92 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Članarine v domačih neprofitnih institucijah
420202 0,00 15.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Nakup strojne računalniške opreme
0103 305,09 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Reprezentanca
402009 305,09 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
0122 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Politične stranke
412000 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
01019002 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izvedba in nadzor volitev in referendumov
0152 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Povračilo stroškov volilne kampanje
412000 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
062 1.086.448,03 1.321.100,00 1.322.100,00 1.464.850,00 1.463.850,00 1.000,00 -1.000,00Občina Litija - Občinska uprava
02 11.740,37 16.700,00 16.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 0,00EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 11.740,37 16.700,00 16.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 0,00Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 11.740,37 16.700,00 16.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 0,00Urejanje na področju fiskalne politike
0220 11.740,37 16.700,00 16.700,00 15.700,00 15.700,00 0,00 0,00Plačila finančnih storitev in plačilnega prometa
402000 84,19 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402004 330,32 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402008 1.451,80 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402108 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drobni inventar
402513 366,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.druge (nelicinčne) program.opreme
402514 583,16 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
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402607 14,60 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
402930 8.503,22 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 92,68 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Plačila bančnih storitev
402932 314,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Stroški, povezani z zadolževanjem
04 28.483,80 69.200,00 69.200,00 41.100,00 41.100,00 0,00 0,00SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 28.483,80 69.200,00 69.200,00 41.100,00 41.100,00 0,00 0,00Informatizacija uprave
04029001 28.483,80 69.200,00 69.200,00 41.100,00 41.100,00 0,00 0,00Informacijska infrastruktura
0420 28.483,80 69.200,00 69.200,00 41.100,00 41.100,00 0,00 0,00Nakup računalnikov in programov
402108 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drobni inventar
402514 478,56 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 10.875,21 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402604 194,71 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Najem strojne računalniške opreme
402607 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
420202 8.145,34 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00Nakup strojne računalniške opreme
420222 0,00 26.000,00 26.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420224 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420703 8.789,98 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup licenčne programske opreme
420704 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge (nelicenčne) programske opreme
06 1.046.223,86 1.235.200,00 1.236.200,00 1.408.050,00 1.407.050,00 1.000,00 -1.000,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 1.046.223,86 1.235.200,00 1.236.200,00 1.408.050,00 1.407.050,00 1.000,00 -1.000,00Dejavnost občinske uprave
06039001 903.636,31 1.069.200,00 1.070.200,00 1.221.250,00 1.220.250,00 1.000,00 -1.000,00Administracija občinske uprave
0630 591.708,72 658.000,00 658.000,00 718.000,00 718.000,00 0,00 0,00Plače in drugi prejemki
400000 483.509,59 541.000,00 541.000,00 575.000,00 575.000,00 0,00 0,00Osnovne plače
4000001 22.981,60 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 25.846,63 29.000,00 29.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 17.698,59 19.000,00 19.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00Regres za letni dopust
400202 15.758,16 18.000,00 18.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 12.412,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400301 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Sredstva za redno delovno uspešnost
400302 4.485,84 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalog
400400 8.294,42 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00Sredstva za nadurno delo
400900 721,89 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Jubilejne nagrade
400901 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00Odpravnine
0631 95.549,29 111.000,00 111.000,00 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00Prispevki in davki delodajalca
401001 48.253,21 55.000,00 55.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 35.765,43 41.000,00 41.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 2.889,34 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 327,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Prispevek za zaposlovanje
401300 545,15 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Prispevek za starševsko varstvo
401500 7.768,95 9.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
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0632 102.621,12 135.100,00 136.100,00 180.850,00 179.850,00 1.000,00 -1.000,00Materialni stroški
402000 3.675,62 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 82,69 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 8.306,44 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 2.472,40 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 219,60 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 243,54 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402009 444,35 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402011 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Storitve informacij.podpore uporabnikom
402099 638,06 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402102 38,64 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material
402111 88,41 500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 1.000,00 -1.000,00Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402199 2.262,07 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402205 5.009,75 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 9.031,60 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402300 2.194,05 2.200,00 2.200,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 885,98 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje in popravila vozil
402302 205,30 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Nadomestni deli za vozila
402304 236,55 300,00 300,00 500,00 500,00 0,00 0,00Pristojbine za registracijo vozil
402305 772,91 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 220,00 300,00 300,00 500,00 500,00 0,00 0,00Stroški nakupa vinjet in urbane
402402 374,53 1.400,00 1.400,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402403 249,85 300,00 300,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 0,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Stroški prevoza v tujini
402499 55,80 100,00 100,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
402500 0,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402510 102,59 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402511 0,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 461,55 500,00 500,00 700,00 700,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za opremo
402513 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.druge (nelicinčne) program.opreme
402514 10.393,36 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 26,50 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402516 0,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje operativ.informac.okolja
402599 1.144,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402604 1.564,81 1.600,00 1.600,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Najem strojne računalniške opreme
402607 5.214,11 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
402699 22,80 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402903 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 861,98 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
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402939 0,00 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Stroški strokovnih komisij
402940 6.964,42 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Prispev.za vzpodb.zaposl.inv.po ZZRZI
402941 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Izdatki za izobraž.z informacij.področja
402999 45,26 100,00 100,00 50,00 50,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
411908 471,98 100,00 100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Denarne nagrade in priznanja
413003 37.638,92 60.000,00 56.000,00 90.000,00 90.000,00 -4.000,00 0,00Sredstva, prenesena drugim občinam
432000 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00Inv. transferi občinam
0637 113.757,18 165.100,00 165.100,00 201.400,00 201.400,00 0,00 0,00Medobčinski inšpektorat
400000 45.274,39 60.000,00 60.000,00 82.000,00 82.000,00 0,00 0,00Osnovne plače
4000001 728,96 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 2.460,22 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 1.685,58 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Regres za letni dopust
400202 1.801,61 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 1.913,80 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400301 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00Sredstva za redno delovno uspešnost
400302 12.100,68 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalog
400400 734,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Sredstva za nadurno delo
400900 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00Jubilejne nagrade
401001 5.424,99 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 4.021,19 6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 324,92 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 36,79 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Prispevek za zaposlovanje
401300 61,28 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Prispevek za starševsko varstvo
401500 760,36 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
402000 393,16 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 1.529,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402002 57,09 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 432,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 13,14 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 28,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402009 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402100 2.147,20 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Uniforme in službena obleka
402111 303,67 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402199 790,18 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 379,30 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Električna energija
402201 1.810,73 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 336,43 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 113,27 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Odvoz smeti
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402205 845,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 2.285,48 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402300 1.820,52 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 2.037,17 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje in popravila vozil
402302 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Nadomestni deli za vozila
402304 172,58 300,00 300,00 500,00 500,00 0,00 0,00Pristojbine za registracijo vozil
402305 374,06 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 110,00 300,00 300,00 500,00 500,00 0,00 0,00Stroški nakupa vinjet in urbane
402401 104,73 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 209,31 300,00 300,00 500,00 500,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402499 13,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
402500 64,76 300,00 300,00 500,00 500,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402504 159,13 200,00 200,00 500,00 500,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za objekte
402510 5,40 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402511 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 24,30 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za opremo
402514 4.812,68 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 564,27 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402599 60,25 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 3.540,24 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402604 92,69 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Najem strojne računalniške opreme
402607 294,92 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
402699 13,21 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402907 272,93 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 228,48 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402940 88,50 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Prispev.za vzpodb.zaposl.inv.po ZZRZI
402999 294,36 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420101 8.697,61 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00Nakup avtomobilov
420200 350,99 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup pisarniškega pohištva
420202 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup strojne računalniške opreme
420224 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 556,98 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup telekomunikacijske opreme
420703 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup licenčne programske opreme
06039002 142.587,55 166.000,00 166.000,00 186.800,00 186.800,00 0,00 0,00Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
0633 633,18 22.000,00 22.000,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00Nakup nove opreme
420201 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Nakup pisarniške opreme
420238 633,18 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup telekomunikacijske opreme
420299 0,00 10.000,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
0634 3.131,14 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00Nakup novih avtomobilov
432000 3.131,14 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00Inv. transferi občinam
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0635 104.992,99 117.000,00 117.000,00 114.800,00 114.800,00 0,00 0,00Obratovalni stroški
402001 29.131,81 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402002 1.119,86 1.500,00 1.500,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00Storitve varovanja zgradb in prostorov
402108 1.960,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 0,22 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 7.198,46 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00Električna energija
402201 34.403,03 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 6.390,66 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 2.148,50 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402205 177,93 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402299 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Druge storitve komunikacij in komunale
402500 9.132,20 15.000,00 15.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 3,38 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402504 3.137,15 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za objekte
402511 99,04 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 4.471,92 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 5.618,83 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
0636 33.830,24 27.000,00 27.000,00 47.500,00 47.500,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
420223 854,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420299 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
420402 546,91 1.000,00 1.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420500 32.429,33 17.000,00 17.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 0,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
063 28.510,47 13.700,00 13.700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Občina Litija - Občinska volilna komisija
01 28.510,47 13.700,00 13.700,00 700,00 700,00 0,00 0,00POLITIČNI SISTEM
0101 28.510,47 13.700,00 13.700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Politični sistem
01019002 28.510,47 13.700,00 13.700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Izvedba in nadzor volitev in referendumov
0150 7.700,10 13.700,00 13.700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Materialni stroški
402000 314,00 1.700,00 1.700,00 100,00 100,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402003 264,10 1.800,00 1.800,00 100,00 100,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 254,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 3.447,25 700,00 700,00 100,00 100,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 415,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402199 0,00 600,00 600,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402206 842,55 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402600 900,00 500,00 500,00 100,00 100,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402601 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Najemnine za stan. objekte - najem.VVZ in drugi
402699 0,00 300,00 300,00 100,00 100,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402902 938,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 234,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
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402999 88,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
0151 20.810,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sejnine in prevozni stroški volilnim komisijam in odborom
402402 243,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402938 18.235,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Prejemki zunanjih sodelavcev
402999 2.331,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
064 9.951,49 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Občina Litija - Nadzorni odbor
02 9.951,49 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 9.951,49 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Fiskalni nadzor
02039001 9.951,49 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Dejavnost nadzornega odbora
0230 9.951,49 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški
402000 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402006 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402008 8.540,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402206 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402400 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402499 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
402900 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402905 1.290,47 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 121,02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
065 10.962.620,21 13.894.370,00 14.088.870,00 12.878.100,00 12.992.600,00 194.500,00 114.500,00Občina Litija - Župan
01 101.699,16 128.800,00 128.800,00 128.800,00 128.800,00 0,00 0,00POLITIČNI SISTEM
0101 101.699,16 128.800,00 128.800,00 128.800,00 128.800,00 0,00 0,00Politični sistem
01019003 101.699,16 128.800,00 128.800,00 128.800,00 128.800,00 0,00 0,00Dejavnost župana in podžupanov
0180 83.644,14 101.800,00 101.800,00 104.800,00 104.800,00 0,00 0,00Plača in drugi prejemki
400000 66.517,67 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 0,00 0,00Osnovne plače
4000001 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 6.093,04 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 1.685,58 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Regres za letni dopust
400202 1.467,84 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 992,74 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400900 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Jubilejne nagrade
402938 6.296,66 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Prejemki zunanjih sodelavcev
402999 590,61 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
0181 12.667,34 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00Prispevki in davki delodajalca
401001 6.426,08 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 4.763,27 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 384,85 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 43,54 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Prispevek za zaposlovanje
401300 72,59 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Prispevek za starševsko varstvo
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401500 977,01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
0182 5.387,68 11.000,00 11.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00Materialni stroški
402000 628,73 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402003 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 1.488,40 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 28,11 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402009 75,77 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402111 153,41 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402112 283,40 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402205 1.822,65 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402400 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402499 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
402902 357,48 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402907 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402912 89,37 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 41,36 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
412000 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420202 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup strojne računalniške opreme
420224 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 219,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup telekomunikacijske opreme
420300 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup drugih osnovnih sredstev
02 12.115,67 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 12.115,67 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 12.115,67 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00Urejanje na področju fiskalne politike
0222 12.115,67 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00Občinska javna blagajna
402930 4.926,30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 7.189,37 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00Plačila bančnih storitev
04 14.444,49 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 14.444,49 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00Druge skupne administrativne službe
04039002 0,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00Izvedba protokolarnih dogodkov
0433 0,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00Poroke
402199 0,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00Drugi posebni materiali in storitve
04039003 14.444,49 20.000,00 18.000,00 20.000,00 18.000,00 -2.000,00 -2.000,00Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0437 14.444,49 20.000,00 18.000,00 20.000,00 18.000,00 -2.000,00 -2.000,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402920 14.444,49 20.000,00 18.000,00 20.000,00 18.000,00 -2.000,00 -2.000,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
06 12.410,73 85.000,00 125.000,00 84.000,00 84.000,00 40.000,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 12.410,73 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 12.410,73 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00Povezovanje lokalnih skupnosti
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0612 12.410,73 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00Regionalni razvojni načrti
402199 5.960,73 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
410218 6.450,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
0602 0,00 71.000,00 111.000,00 70.000,00 70.000,00 40.000,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 0,00 71.000,00 111.000,00 70.000,00 70.000,00 40.000,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
0620 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Izdatki in transferi krajevnim skupnostim za tekoče poslovanje
41300300 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Sredstva, prenesena ožjim delom občin
0625 0,00 1.000,00 41.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00Ureditev prostorov KS Gabrovka
43000000 0,00 1.000,00 41.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00Investicijski transferi ožjim delom občin
07 222.619,61 233.200,00 240.700,00 233.500,00 241.000,00 7.500,00 7.500,00OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 222.619,61 233.200,00 240.700,00 233.500,00 241.000,00 7.500,00 7.500,00Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 5.962,97 15.200,00 15.200,00 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
0730 4.740,48 9.200,00 9.200,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite
402000 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402009 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402100 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00Uniforme in službena obleka
402199 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402300 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402599 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
411999 4.740,48 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0731 259,97 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje in obratovalni stroški
402099 21,97 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402300 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402599 238,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
0732 962,52 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje defibrilatorjev
402511 962,52 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
07039002 216.656,64 218.000,00 225.500,00 218.000,00 225.500,00 7.500,00 7.500,00Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
0735 41.000,00 45.000,00 49.000,00 45.000,00 49.000,00 4.000,00 4.000,00Občinska gasilska zveza
412000 41.000,00 45.000,00 49.000,00 45.000,00 49.000,00 4.000,00 4.000,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0736 24.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Prostovoljna gasilska društva
412000 24.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0737 39.996,39 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Stroški intervencij PGD
412000 39.996,39 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0738 94.842,18 95.000,00 98.500,00 95.000,00 98.500,00 3.500,00 3.500,00Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi
431000 94.842,18 95.000,00 98.500,00 95.000,00 98.500,00 3.500,00 3.500,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
0739 16.818,07 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00Podporno jedro PGD Litija
412000 16.818,07 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
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08 6.130,58 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 6.130,58 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 6.130,58 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00Prometna varnost
0820 5.156,78 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Izboljšanje varnosti v cestnem prometu
402000 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402004 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 275,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 977,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 134,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 3.768,86 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
0821 973,80 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Sejnine in prevozni stroški članom sveta
402400 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402905 890,25 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 83,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
10 15.619,98 25.000,00 25.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 15.619,98 25.000,00 25.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00Aktivna politika zaposlovanja
10039001 15.619,98 25.000,00 25.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00Povečanje zaposljivosti
1030 15.619,98 25.000,00 25.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00Sredstva za izvajanje javnih del
410211 15.619,98 25.000,00 25.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00Sredstva za izvajanje javnih del
11 145.463,26 182.500,00 233.500,00 142.000,00 222.000,00 51.000,00 80.000,00KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 114.146,30 111.500,00 162.500,00 101.000,00 181.000,00 51.000,00 80.000,00Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
1119 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Sofinanciranje programov in investicij na kmetijah
410217 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Kompleksne subvencije v kmetijstvu
11029002 114.146,30 111.500,00 162.500,00 91.000,00 171.000,00 51.000,00 80.000,00Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
1122 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva
412000 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 10.000,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1123 36.002,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00Programi razvoja podeželja
410217 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410218 15.002,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
410299 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
113294 0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Razvojni projekti podeželja
420899 0,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1135 63.144,30 35.500,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ureditev krajevnega središča Dole
420402 63.144,30 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
1136 0,00 0,00 49.000,00 0,00 40.000,00 49.000,00 40.000,00Ureditev krajevnega središča Gabrovka
420402 0,00 0,00 14.000,00 0,00 10.000,00 14.000,00 10.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 0,00 25.000,00 0,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00Nakup zemijišč
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420804 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1137 0,00 0,00 1.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 20.000,00Ureditev krajevnega središča Polšnik
420400 0,00 0,00 1.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 20.000,00Priprava zemljišča
1138 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00Ureditev krajevnega središča Jevnica
420400 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00Priprava zemljišča
1103 7.712,96 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 7.712,96 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1131 7.712,96 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Stroški zapuščenih živali
410217 7.712,96 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Kompleksne subvencije v kmetijstvu
1104 23.604,00 56.000,00 56.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00Gozdarstvo
11049001 23.604,00 56.000,00 56.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
1140 23.604,00 56.000,00 56.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje gozdnih cest
402599 23.151,58 55.000,00 55.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
410217 452,42 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Kompleksne subvencije v kmetijstvu
13 2.546.648,11 2.807.900,00 2.889.900,00 2.610.400,00 2.610.400,00 82.000,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.546.648,11 2.807.800,00 2.889.800,00 2.610.300,00 2.610.300,00 82.000,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 901.743,39 1.000.000,00 1.000.000,00 1.018.000,00 1.018.000,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1320 227.270,20 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK)
402199 1.110,20 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402503 200.094,71 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420402 26.065,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
1321 158.000,00 330.000,00 330.000,00 348.000,00 348.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ)
402503 114.734,00 270.000,00 270.000,00 287.500,00 287.500,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
41300300 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00Sredstva, prenesena ožjim delom občin
420402 43.266,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
1349 25.636,58 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Odmera občinskih cest
402113 10.108,29 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420600 15.528,29 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
1378 490.836,61 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00Zimska služba
402503 490.836,61 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
13029002 1.387.850,37 1.108.500,00 1.188.500,00 1.354.300,00 1.354.300,00 80.000,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1133 11.265,76 505.000,00 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00LC 208071 Most Sava
420402 0,00 493.000,00 493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420799 5.475,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev
420801 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 5.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1300 0,00 30.900,00 30.900,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Ceste v mestu - ulice - LC LZ, LK, JP, KJ
420402 0,00 30.000,00 30.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
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420801 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
132090 185.419,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sanacija občinskih cest Eles 2x400kV
420500 181.121,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 4.297,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
1330 28.443,06 42.000,00 42.000,00 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00JP v KS Gabrovka
420402 26.076,26 39.000,00 39.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 3.000,00 3.000,00 300,00 300,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 2.366,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
13300 0,00 0,00 60.000,00 0,00 40.000,00 60.000,00 40.000,00JP IN LC v KS Gabrovka
420402 0,00 0,00 55.000,00 0,00 35.000,00 55.000,00 35.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 2.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1338 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Most Jevnica - Senožeti
420402 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
1340 2.928,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Celostna prometna strategija
402099 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
420804 2.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1344 0,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00JP v KS Konjšica
420402 0,00 4.000,00 4.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1360 53.550,40 29.300,00 29.300,00 208.000,00 168.000,00 0,00 -40.000,00JP v KS Dole
420402 52.281,60 27.000,00 27.000,00 202.000,00 162.000,00 0,00 -40.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.268,80 1.800,00 1.800,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1364 0,00 48.500,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00LC in JP v KS Kresnice
420402 0,00 42.700,00 42.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1375 19.999,52 69.100,00 69.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00LC 208121 Renke - Vodenik
420402 19.999,52 67.100,00 67.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
1376 115.900,85 140.500,00 140.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00LC v KS Polšnik
420402 109.190,25 135.000,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 513,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 6.197,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
13760 0,00 10.000,00 30.000,00 136.000,00 136.000,00 20.000,00 0,00JP v KS Polšnik
420402 0,00 5.000,00 25.000,00 130.000,00 130.000,00 20.000,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
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420804 0,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1377 60.161,87 40.100,00 40.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00JP v KS Vače
420402 58.148,87 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 2.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
13770 0,00 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00LC 208022 Klanec - Sp. Slivna - Geoss - Mala Sela - Zapodje
420402 0,00 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1379 12.444,00 113.000,00 113.000,00 855.000,00 855.000,00 0,00 0,00LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave
402113 0,00 18.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 0,00 0,00 0,00 765.000,00 765.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 12.444,00 93.000,00 93.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1380 11.224,72 14.900,00 14.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00JP Spodnji Log
420402 10.517,12 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 707,60 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1381 44.946,40 55.200,00 55.200,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00JP v KS Jevnica
402113 2.024,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 41.213,60 46.000,00 46.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 3.200,00 3.200,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 1.708,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
152513 841.566,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Čistilna naprava Litija - lokalna GJI
420402 841.566,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
13029003 49.364,75 514.300,00 516.300,00 73.000,00 73.000,00 2.000,00 0,00Urejanje cestnega prometa
134001 4.123,58 451.300,00 451.300,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
402113 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 0,00 407.300,00 407.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
420600 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 4.123,58 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
134003 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00Pločnik Petrol
420402 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420804 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
134004 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00Meteorna kanalizacija
420804 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1382 45.241,17 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00Javni potniški promet
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402399 45.241,17 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00Drugi prevozni in transportni stroški
13029004 207.689,60 185.000,00 185.000,00 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00Cestna razsvetljava
1361 69.177,87 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00Javna razsvetljava - električna energija
402200 69.177,87 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00Električna energija
1362 138.511,73 100.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje javne razsvetljave
402199 867,49 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402299 94.408,08 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Druge storitve komunikacij in komunale
402503 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 27.128,90 25.000,00 25.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420401 16.107,26 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00Novogradnje
1306 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Telekomunikacije in pošta
13069001 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
1365 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00IKT - gradnja širokopasovnih omrežij
420804 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
14 359.924,57 315.000,00 305.000,00 189.300,00 256.300,00 -10.000,00 67.000,00GOSPODARSTVO
1402 29.944,01 81.000,00 88.000,00 75.000,00 82.000,00 7.000,00 7.000,00Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 29.944,01 81.000,00 88.000,00 75.000,00 82.000,00 7.000,00 7.000,00Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1421 28.029,01 25.000,00 31.000,00 25.000,00 31.000,00 6.000,00 6.000,00Center za razvoj
402199 28.029,01 25.000,00 31.000,00 25.000,00 31.000,00 6.000,00 6.000,00Drugi posebni materiali in storitve
1423 1.915,00 56.000,00 57.000,00 50.000,00 51.000,00 1.000,00 1.000,00Komunalno opremljanje zemljišč
402113 1.915,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420400 0,00 500,00 500,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Priprava zemljišča
420401 0,00 44.500,00 44.500,00 47.500,00 47.500,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1403 329.980,56 234.000,00 217.000,00 114.300,00 174.300,00 -17.000,00 60.000,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 59.350,22 47.500,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 0,00 0,00Promocija občine
1430 37.851,36 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00Pospeševanje turistične ponudbe in promocije
402003 1.295,20 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 1.998,65 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402112 5.459,62 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 11.183,21 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00Drugi posebni materiali in storitve
402599 500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 3.872,52 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402603 3.433,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 2.307,16 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
411999 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 1.450,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420300 4.352,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 -2.000,00Nakup drugih osnovnih sredstev
14300 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije
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402003 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402112 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00Drugi posebni materiali in storitve
402599 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402603 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
411999 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420300 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Nakup drugih osnovnih sredstev
1431 21.498,86 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00Občinske prireditve in proslave
402002 7.353,77 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Storitve varovanja zgradb in prostorov
402006 1.733,69 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402112 1.379,43 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 2.602,31 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402603 7.110,37 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 819,29 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
412000 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
14039002 270.630,34 186.500,00 169.500,00 66.800,00 126.800,00 -17.000,00 60.000,00Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
1433 35.000,00 58.500,00 68.500,00 63.800,00 63.800,00 10.000,00 0,00ZKMŠ Litija - Turistični informacijski center
413300 25.705,44 46.000,00 46.000,00 50.600,00 50.600,00 0,00 0,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 4.120,47 7.500,00 7.500,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 5.174,09 5.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1434 235.630,34 125.000,00 84.000,00 0,00 0,00 -41.000,00 0,00Investicije na področju turizma
402007 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00Računalniške storitve
413302 0,00 60.000,00 4.000,00 0,00 0,00 -56.000,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420299 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
420402 224.716,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 5.542,46 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 5.371,53 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1435 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Turistična društva
412000 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1436 0,00 0,00 7.000,00 0,00 30.000,00 7.000,00 30.000,00Interreg Alpine Space - FLASHMOBALPS
400000 0,00 0,00 3.000,00 0,00 18.000,00 3.000,00 18.000,00Osnovne plače
400001 0,00 0,00 300,00 0,00 1.800,00 300,00 1.800,00Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 0,00 0,00 700,00 0,00 1.000,00 700,00 1.000,00Regres za letni dopust
400202 0,00 0,00 100,00 0,00 600,00 100,00 600,00Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 0,00 0,00 100,00 0,00 600,00 100,00 600,00Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
401001 0,00 0,00 300,00 0,00 1.500,00 300,00 1.500,00Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
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401100 0,00 0,00 200,00 0,00 1.200,00 200,00 1.200,00Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00Prispevek za zaposlovanje
401300 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00Prispevek za starševsko varstvo
402099 0,00 0,00 2.000,00 0,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00Drugi splošni material in storitve
1437 0,00 0,00 7.000,00 0,00 30.000,00 7.000,00 30.000,00Horizon 2020 - GoingHome
400000 0,00 0,00 3.000,00 0,00 18.000,00 3.000,00 18.000,00Osnovne plače
400001 0,00 0,00 300,00 0,00 1.800,00 300,00 1.800,00Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 0,00 0,00 700,00 0,00 1.000,00 700,00 1.000,00Regres za letni dopust
400202 0,00 0,00 100,00 0,00 600,00 100,00 600,00Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 0,00 0,00 100,00 0,00 600,00 100,00 600,00Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
401001 0,00 0,00 300,00 0,00 1.500,00 300,00 1.500,00Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 0,00 0,00 200,00 0,00 1.200,00 200,00 1.200,00Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00Prispevek za zaposlovanje
401300 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00Prispevek za starševsko varstvo
402099 0,00 0,00 2.000,00 0,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00Drugi splošni material in storitve
15 153.398,16 508.000,00 496.000,00 736.600,00 766.600,00 -12.000,00 30.000,00VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 153.398,16 508.000,00 496.000,00 736.600,00 766.600,00 -12.000,00 30.000,00Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 18.307,75 42.500,00 62.500,00 15.000,00 45.000,00 20.000,00 30.000,00Zbiranje in ravnanje z odpadki
1520 17.615,64 22.000,00 42.000,00 10.000,00 40.000,00 20.000,00 30.000,00Deponija odpadkov
402920 760,02 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
410000 14.436,16 6.000,00 26.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00Subvenc.cen javnim podj.
420500 2.419,46 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420899 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1522 0,00 10.500,00 10.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Zbirni center za odpadke
402199 0,00 5.500,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
420401 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
1523 692,11 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Sanacija črnih odlagališč
402001 692,11 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
1537 0,00 7.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Zapiranje deponije Širjava
402113 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420500 0,00 6.500,00 6.500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
15029002 26.141,78 170.000,00 138.000,00 500.000,00 500.000,00 -32.000,00 0,00Ravnanje z odpadno vodo
152410 6.894,18 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00Stroški izvajanja javnih služb varstvo okolja
402199 2.841,04 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402999 4.053,14 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
1536 8.297,60 20.000,00 18.000,00 50.000,00 50.000,00 -2.000,00 0,00Kanalizacija Litija
402113 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 8.297,60 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
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420600 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 18.000,00 16.000,00 45.000,00 45.000,00 -2.000,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1538 10.950,00 141.000,00 111.000,00 441.000,00 441.000,00 -30.000,00 0,00Kanalizacija Kresnice
402113 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 -20.000,00 0,00Novogradnje
420600 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 0,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 10.950,00 117.000,00 107.000,00 415.000,00 415.000,00 -10.000,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
15029003 108.948,63 295.500,00 295.500,00 221.600,00 221.600,00 0,00 0,00Izboljšanje stanja okolja
1528 108.948,63 295.500,00 295.500,00 221.600,00 221.600,00 0,00 0,00Rudnik Sitarjevec
402005 275,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevajalskih storitev, str.lektoriranja in podobno
402111 1.207,35 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402113 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402199 30.840,67 70.200,00 70.200,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
420401 0,00 159.800,00 159.800,00 137.600,00 137.600,00 0,00 0,00Novogradnje
420402 69.720,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 4.355,40 8.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
16 829.456,26 1.674.370,00 1.655.370,00 1.349.000,00 1.349.000,00 -19.000,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 40.512,06 105.000,00 105.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 40.512,06 105.000,00 105.000,00 190.000,00 190.000,00 0,00 0,00Prostorsko načrtovanje
1620 12.053,66 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Sistem zbirk prostorskih podatkov
402199 5.483,90 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402514 2.590,12 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402607 3.979,64 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
1626 15.282,40 35.000,00 35.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00Spremembe OPN Litija
402006 3.818,40 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402199 11.464,00 30.000,00 30.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
166101 13.176,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Litija Šmartno
402113 13.176,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
166102 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Gabrovka
402199 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
1603 742.536,77 1.398.870,00 1.399.870,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000,00 0,00Komunalna dejavnost
16039001 582.629,89 1.042.870,00 1.042.870,00 795.000,00 795.000,00 0,00 0,00Oskrba z vodo
1630 29.908,09 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Subvencioniranje prevoza pitne vode
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411999 13.904,34 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 16.003,75 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1633 0,00 10.000,00 10.000,00 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00Vodovod Dole
402113 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420804 0,00 5.000,00 5.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1637 86.570,43 354.850,00 354.850,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00Vodovod Golišče
420402 66.990,47 338.000,00 338.000,00 525.000,00 525.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 139,80 13.850,00 13.850,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 19.440,16 3.000,00 3.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1647 0,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Vodovod Litija
420402 0,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
1648 133.853,59 12.570,00 12.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vodovod Hotič
402113 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 109.783,10 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.126,32 2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 21.844,17 3.940,00 3.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1650 139.529,57 251.000,00 251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vodovod Kresnice
402113 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 121.499,57 239.000,00 239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 18.030,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1657 0,00 28.750,00 28.750,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00Vodovod Mamolj
420402 0,00 9.000,00 9.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 18.750,00 18.750,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1659 6.713,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Vodna povračila
402999 6.713,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
1674 161.905,70 261.700,00 261.700,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Vodovod Tihaboj
420401 158.695,58 235.000,00 235.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 1.542,57 11.700,00 11.700,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 14.000,00 14.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 1.667,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1675 18.306,66 25.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 -15.000,00 0,00Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih
420500 17.997,31 24.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 -15.000,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 309,35 300,00 300,00 400,00 400,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 700,00 700,00 100,00 100,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1677 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vodovod Gabrovka
402113 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
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16770 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Vodovod Gobnik
420804 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1678 5.842,37 23.000,00 23.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Vodovod Leše
402113 992,37 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Novogradnje
420600 0,00 4.400,00 4.400,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 4.850,00 16.100,00 16.100,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
60216020 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00KS Dole - vodovod Sopota Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420500 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
60516010 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00KS Jevnica - vodovod Jevnica Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420500 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
16039002 77.646,68 251.000,00 251.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1673 77.646,68 251.000,00 251.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00Mrliška vežica Vače
402113 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 77.170,88 192.000,00 192.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Novogradnje
420402 0,00 42.000,00 42.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 0,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 475,80 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
16039003 2.260,20 15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Objekti za rekreacijo
1643 2.260,20 15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Otroška igrišča
420500 2.260,20 14.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420600 0,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420804 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
16039005 80.000,00 90.000,00 91.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000,00 0,00Druge komunalne dejavnosti
1645 80.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje javnih zelenih površin
402503 80.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
1649 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00Pot Zavrbje
420401 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00Novogradnje
16490 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob reki
420401 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 10.000,00Novogradnje
1605 35.227,15 100.500,00 100.500,00 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 35.139,88 100.000,00 100.000,00 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00Spodbujanje stanovanjske gradnje
165292 35.139,88 100.000,00 100.000,00 104.000,00 104.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov
402001 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402113 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402200 7.083,18 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Električna energija
402201 3.895,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
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402203 379,19 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 99,60 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402205 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402500 145,38 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 3.562,45 15.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402504 2.547,95 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za objekte
402599 3.697,45 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402920 433,79 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402999 13.295,89 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420402 0,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420500 0,00 22.000,00 22.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 0,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
16059003 87,27 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi programi na stanovanjskem področju
1655 87,27 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Občina Šmartno - delež od terjatev, prodanih stanovanj
413003 87,27 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sredstva, prenesena drugim občinam
1606 11.180,28 70.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 -20.000,00 0,00Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 11.180,28 70.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 -20.000,00 0,00Urejanje občinskih zemljišč
1660 11.180,28 70.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 -20.000,00 0,00Geodetske storitve, cenitve in odškodnine
402006 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402113 6.129,97 34.000,00 14.000,00 35.000,00 35.000,00 -20.000,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402606 3.163,35 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402799 901,50 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Druge odškodnine in kazni
402901 382,82 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila avtorskih honorarjev
420600 602,64 30.500,00 30.500,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
17 130.669,91 131.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 0,00 0,00ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Primarno zdravstvo
17029001 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Dejavnost zdravstvenih domov
1720 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Zdravstveni dom Litija - nakup opreme
432300 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1707 123.669,91 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00Drugi programi na področju zdravstva
17079001 102.938,22 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00Nujno zdravstveno varstvo
1770 102.938,22 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
413105 102.938,22 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00Prispevek v ZZZS za ZZ oseb, ki ga pl.občine
17079002 20.731,69 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Mrliško ogledna služba
1771 20.731,69 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Mrliško ogledna služba
413302 20.731,69 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
18 1.250.822,00 1.440.100,00 1.543.100,00 1.633.100,00 1.648.100,00 103.000,00 15.000,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 824.499,66 901.100,00 901.100,00 873.700,00 873.700,00 0,00 0,00Programi v kulturi
18039001 313.446,20 325.700,00 325.700,00 332.700,00 332.700,00 0,00 0,00Knjižničarstvo in založništvo
1830 265.000,00 275.000,00 275.000,00 282.000,00 282.000,00 0,00 0,00Knjižnica Litija
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413300 187.047,42 203.000,00 203.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 0,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 27.128,02 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 48.847,12 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 1.977,44 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
1831 36.250,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva
432300 36.250,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1832 9.997,32 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Knjižnica Litija - adaptacija in oprema
432300 9.997,32 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1864 2.198,88 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Knjižnica Litija - najemnina v Gabrovki
413302 2.198,88 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
18039003 73.583,00 83.600,00 83.600,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00Ljubiteljska kultura
1834 73.583,00 83.600,00 83.600,00 78.000,00 78.000,00 0,00 0,00Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve
411999 771,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 66.611,56 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 6.200,01 11.600,00 11.600,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420300 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00Nakup drugih osnovnih sredstev
431000 0,00 2.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 0,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
18039004 65.451,83 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Mediji in avdiovizualna kultura
1836 65.451,83 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Javna glasila
402006 61.895,53 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 3.556,30 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Računalniške storitve
18039005 372.018,63 421.800,00 421.800,00 393.000,00 393.000,00 0,00 0,00Drugi programi v kulturi
1838 2.311,12 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 0,00Kulturni domovi, objekti v KS
412000 0,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413200 1.811,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi v javne sklade
431000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
1841 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena
431000 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
1845 217.700,00 339.000,00 339.000,00 315.200,00 315.200,00 0,00 0,00ZKMŠ Litija
413300 121.801,13 180.000,00 180.000,00 184.500,00 184.500,00 0,00 0,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 17.708,19 26.000,00 26.000,00 26.700,00 26.700,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 75.827,47 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 2.363,21 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
432300 0,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1863 140.407,51 60.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00Stara sodnija
413302 76.368,13 60.000,00 60.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420402 61.916,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 658,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 1.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1866 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stara sodnija - obratovalni stroški
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412000 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1805 426.322,34 539.000,00 642.000,00 759.400,00 774.400,00 103.000,00 15.000,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 341.985,14 459.000,00 562.000,00 679.400,00 694.400,00 103.000,00 15.000,00Programi športa
113291 5.000,00 100.000,00 80.000,00 300.000,00 300.000,00 -20.000,00 0,00VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA
420401 0,00 85.000,00 65.000,00 285.000,00 285.000,00 -20.000,00 0,00Novogradnje
420801 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1849 13.100,00 16.900,00 16.900,00 17.300,00 17.300,00 0,00 0,00ZKMŠ Litija
413300 10.096,17 11.900,00 11.900,00 12.100,00 12.100,00 0,00 0,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 1.105,55 1.500,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 1.728,41 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 169,87 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
1850 258.795,41 270.000,00 275.000,00 270.000,00 275.000,00 5.000,00 5.000,00Letni program športa in prireditve
412000 246.936,19 260.000,00 265.000,00 260.000,00 265.000,00 5.000,00 5.000,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 11.859,22 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1858 1.688,10 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Kegljišče
412000 1.688,10 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1860 32.766,42 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nogometno igrišče Litija
420500 32.766,42 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
1862 12.009,58 20.600,00 20.600,00 80.600,00 80.600,00 0,00 0,00Nogometno igrišče Kresnice
412000 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420500 11.209,58 19.000,00 19.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 800,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1867 18.625,63 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Športni objekti
420500 18.625,63 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1868 0,00 0,00 118.000,00 0,00 10.000,00 118.000,00 10.000,00Športno igrišče na Vačah
420400 0,00 0,00 118.000,00 0,00 10.000,00 118.000,00 10.000,00Priprava zemljišča
18059002 84.337,20 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00Programi za mladino
1846 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00ZKMŠ Litija
413300 32.587,45 32.200,00 32.200,00 33.400,00 33.400,00 0,00 0,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 4.591,72 4.600,00 4.600,00 4.700,00 4.700,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 37.394,34 37.700,00 37.700,00 36.400,00 36.400,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 426,49 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
1855 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Letovanje otrok
412000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1861 4.337,20 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Programi za mladino
412000 3.571,44 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
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413302 765,76 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
19 4.080.373,98 4.859.800,00 4.809.800,00 4.519.700,00 4.432.700,00 -50.000,00 -87.000,00IZOBRAŽEVANJE
1902 2.719.346,89 3.432.100,00 3.432.100,00 3.049.000,00 3.049.000,00 0,00 0,00Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 2.719.346,89 3.432.100,00 3.432.100,00 3.049.000,00 3.049.000,00 0,00 0,00Vrtci
1920 166.632,41 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov
413302 166.632,41 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1921 260.921,97 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 0,00 0,00OŠ Gabrovka - VVE Čebelica
411921 255.877,66 309.000,00 309.000,00 309.000,00 309.000,00 0,00 0,00Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
411999 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413300 4.244,31 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
1922 1.880.029,27 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00VVZ Litija
411921 1.824.221,11 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 0,00Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
411999 4.262,65 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413300 51.545,51 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
1923 179.901,50 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00VVZ izven občine
411921 179.901,50 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
1925 1.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00OŠ Gabrovka - VVE Čebelica
432300 1.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1926 42.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Vrtec Litija
432300 42.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1928 19.239,00 650.000,00 650.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole
432300 19.239,00 650.000,00 650.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1929 52.638,39 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik
411921 51.255,42 56.100,00 56.100,00 56.100,00 56.100,00 0,00 0,00Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
413300 1.382,97 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413302 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1966 110.396,55 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka
432300 110.396,55 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1967 6.087,80 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Uporabnina - vrtec Najdihojca
432300 6.087,80 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
19670 0,00 3.000,00 3.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00Vrtec Najdihojca Litija
432300 0,00 3.000,00 3.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1903 784.452,50 727.000,00 727.000,00 820.000,00 790.000,00 0,00 -30.000,00Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 670.958,10 610.000,00 610.000,00 703.000,00 673.000,00 0,00 -30.000,00Osnovno šolstvo
1930 33.322,93 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Športna dvorana Litija
413302 33.322,93 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1931 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00OŠ Gradec - najemnine
402600 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
413302 0,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 -15.000,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1932 2.970,27 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkov
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402004 1.839,98 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 395,01 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402903 635,28 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
1934 4.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Doplačila za šolo v naravi
413302 4.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1935 6.599,98 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Regresiranje prehrane učencev
411903 6.599,98 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Regresiranje prehrane učencev in dijakov
1936 68.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Osnovna šola Gabrovka
413302 68.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1937 128.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00Osnovna šola Gradec
413302 128.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1938 169.999,96 156.000,00 156.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00Osnovna šola Litija
413302 169.999,96 156.000,00 156.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1945 9.000,00 8.000,00 8.000,00 40.000,00 10.000,00 0,00 -30.000,00Osnovna šola Gabrovka
432300 9.000,00 8.000,00 8.000,00 40.000,00 10.000,00 0,00 -30.000,00Inv. transferi javnim zavodom
1946 27.565,76 34.000,00 34.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00Osnovna šola Gradec
432300 27.565,76 34.000,00 34.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1947 6.252,50 25.000,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Osnovna šola Litija
432300 6.252,50 25.000,00 25.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1948 16.461,04 13.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Intervencije v osnovne šole
432300 16.461,04 13.000,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1952 32.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Osnovne šole  - brezžična omrežja
432300 32.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1955 113.598,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OŠ Litija, novogradnja
432300 113.598,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1963 7.960,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00LEK energetski monitoring javnih objektov
402199 7.960,50 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
1965 44.826,20 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00Izobraževalni center Hotič
432300 44.826,20 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
19039002 113.494,40 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 0,00 0,00Glasbeno šolstvo
1950 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00Glasbena šola
413300 29.098,17 47.000,00 29.000,00 47.000,00 29.000,00 -18.000,00 -18.000,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413302 17.901,83 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2003 66.494,40 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00SVC Litija d.o.o. -  najemnina za glasbeno šolo
413302 66.494,40 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1906 576.574,59 700.700,00 650.700,00 650.700,00 593.700,00 -50.000,00 -57.000,00Pomoči šolajočim
19069001 576.574,59 700.700,00 650.700,00 650.700,00 593.700,00 -50.000,00 -57.000,00Pomoči v osnovnem šolstvu
1933 576.574,59 700.700,00 650.700,00 650.700,00 593.700,00 -50.000,00 -57.000,00Šolski prevozi
402606 300,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Druga nadomestila za uporabo zemljišča
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411900 576.274,59 650.000,00 600.000,00 650.000,00 593.000,00 -50.000,00 -57.000,00Regresiranje prevozov v šolo
432300 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
20 774.232,14 898.400,00 900.400,00 773.400,00 775.400,00 2.000,00 2.000,00SOCIALNO VARSTVO
2001 129.724,56 100.500,00 100.500,00 72.500,00 72.500,00 0,00 0,00Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
20019001 129.724,56 100.500,00 100.500,00 72.500,00 72.500,00 0,00 0,00Urejanje sistema socialnega varstva
2004 6.403,68 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00SVC Litija d.o.o. -  najemnina za varstveno delovni center
413302 6.403,68 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2007 123.320,88 94.000,00 94.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00Subvencije Dom Tisje - enota Litija
413302 123.320,88 94.000,00 94.000,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2002 18.720,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Varstvo otrok in družine
20029001 18.720,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Drugi programi v pomoč družini
2020 18.720,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Darilo ob rojstvu otroka
411103 18.720,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00Darilo ob rojstvu otroka
2004 625.787,58 772.900,00 774.900,00 675.900,00 677.900,00 2.000,00 2.000,00Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 84.293,56 127.500,00 127.500,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Socialno varstvo invalidov
2052 21.343,15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Družinski pomočnik
411922 21.343,15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Izplačila družinskemu pomočniku
2053 62.950,41 97.500,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dom invalidov
420401 59.924,81 87.000,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 3.025,60 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
20049003 439.802,25 515.000,00 515.000,00 515.000,00 515.000,00 0,00 0,00Socialno varstvo starih
2044 370.974,31 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00Oskrbnine v domovih
411909 370.974,31 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00Regresiranje oskrbe v domovih
2051 68.827,94 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00Pomoč na domu
413302 68.827,94 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
20049004 62.024,61 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00Socialno varstvo materialno ogroženih
2045 1.645,14 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Plačilo pogrebnin
411999 1.645,14 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
2046 60.379,47 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Pomoč pri uporabi stanovanja
411920 60.379,47 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00Subvencioniranje stanarin
20049006 39.667,16 57.400,00 59.400,00 57.900,00 59.900,00 2.000,00 2.000,00Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
2048 25.667,17 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 0,00 0,00Humanitarna društva
402199 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
412000 23.523,20 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 2.143,97 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2049 11.000,00 14.000,00 16.000,00 14.000,00 16.000,00 2.000,00 2.000,00Rdeči križ
412000 11.000,00 14.000,00 16.000,00 14.000,00 16.000,00 2.000,00 2.000,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2054 2.999,99 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00Veteranska društva
412000 2.999,99 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
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22 98.644,88 129.300,00 129.300,00 129.300,00 129.300,00 0,00 0,00SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 98.644,88 129.300,00 129.300,00 129.300,00 129.300,00 0,00 0,00Servisiranje javnega dolga
22019001 98.644,88 129.300,00 129.300,00 129.300,00 129.300,00 0,00 0,00Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
2215 18.661,10 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010
403101 13.513,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 0,00Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
403305 5.148,10 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00Plačila obresti od dolg.kred.-javnim skladom
2216 17.352,33 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2011 in 2012
403101 17.352,33 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 0,00 0,00Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
2217 45.651,93 57.400,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2013
403101 45.651,93 57.400,00 57.400,00 57.400,00 57.400,00 0,00 0,00Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
2220 16.979,52 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2016
403305 16.979,52 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00Plačila obresti od dolg.kred.-javnim skladom
23 207.946,72 430.000,00 430.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 207.946,72 430.000,00 430.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 207.946,72 430.000,00 430.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00Rezerva občine
2320 207.946,72 430.000,00 430.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00Proračunska rezerva
409100 207.946,72 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00Obvezna proračunska rezerva
420402 0,00 246.000,00 246.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
601 802,94 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Breg - Tenetiše
06 466,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 466,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 466,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6010601 466,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00KS Breg-Tenetiše  - poslovanje KS
402003 24,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 331,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 110,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402930 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
13 0,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 0,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 0,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6011301 0,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00KS Breg-Tenetiše  - občinske ceste
402503 0,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
18 336,83 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 336,83 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 336,83 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Programi za mladino
6011803 336,83 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00KS Breg-Tenetiše  - novoletna obdaritev otrok
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402112 314,80 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402206 22,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
602 65.064,21 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Dole pri Litiji
06 16.597,82 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 16.597,82 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 16.597,82 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6020601 16.597,82 3.190,00 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 0,00KS Dole - poslovanje KS
402000 46,27 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402108 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drobni inventar
402113 2.257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402199 5.233,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 1.004,42 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Električna energija
402201 3.158,75 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 79,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402205 658,53 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 295,87 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402600 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402605 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402902 1.377,16 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 344,29 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402930 13,29 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 129,19 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420402 2.000,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
13 17.201,94 22.510,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 17.201,94 22.510,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 17.201,94 22.510,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6021301 17.201,94 22.510,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00KS Dole - občinske ceste
402199 3.684,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402599 0,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 13.517,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 669,79 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00GOSPODARSTVO
1403 669,79 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 669,79 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Promocija občine
6021401 669,79 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KS Dole - prireditve
402003 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402010 524,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
402099 145,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
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402199 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402600 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402603 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402901 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Plačila avtorskih honorarjev
16 29.601,16 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 29.601,16 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039001 26.523,65 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00Oskrba z vodo
6021602 26.523,65 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00KS Dole - vodovod Sopota
402099 3.878,81 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402107 375,95 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Laboratorijski materiali
402199 435,21 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 3.194,67 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Električna energija
402503 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 7.440,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 7.032,87 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 1.758,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 2.407,94 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
16039002 3.077,51 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6021603 590,28 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KS Dole - mrliška vežica
402001 54,37 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402200 535,91 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Električna energija
402599 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
6021604 1.803,20 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00KS Dole - pokopališče Dole
402204 510,22 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402599 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 959,72 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 239,92 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 93,34 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
6021605 323,11 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KS Dole - pokopališče Goba
402203 101,40 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402503 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 164,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 15,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
6021606 360,92 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00KS Dole - pokopališče Prelesje
402200 78,42 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Električna energija
402204 282,50 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402503 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
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402599 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
18 993,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 993,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 993,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Programi za mladino
6021803 993,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KS Dole - novoletna obdaritev otrok
402004 179,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402009 48,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 765,14 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402999 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
603 41.958,88 35.440,00 35.440,00 35.440,00 35.440,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Gabrovka
06 17.795,71 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 17.795,71 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 17.795,71 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6030601 17.795,71 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00KS Gabrovka - poslovanje KS
402000 71,72 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402003 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402007 332,20 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402009 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 1.107,31 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Električna energija
402206 227,78 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402402 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402511 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 61,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402607 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
402902 120,30 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402903 835,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
402912 30,09 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402930 4,02 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 15,86 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420200 178,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup pisarniškega pohištva
420201 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup pisarniške opreme
420204 1.050,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup drugega pohištva
420223 489,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420239 542,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup audiovizuelne opreme
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420299 594,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
420500 11.484,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
13 13.964,47 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 13.964,47 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 13.964,47 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6031301 13.964,47 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 0,00 0,00KS Gabrovka - občinske ceste
402599 0,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 13.964,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 649,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GOSPODARSTVO
1403 649,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 649,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija občine
6031401 649,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Gabrovka - prireditve
402010 399,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
412000 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
16 9.114,81 7.540,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 9.114,81 7.540,00 7.540,00 7.540,00 7.540,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039001 3.359,70 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00Oskrba z vodo
6031605 3.359,70 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00KS Gabrovka - vodovodni odbor Brezovo
402000 97,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402006 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402099 162,17 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402107 251,86 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Laboratorijski materiali
402200 1.159,03 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Električna energija
402402 1.031,37 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402503 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402930 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 561,31 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
16039002 5.755,11 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6031604 5.755,11 3.040,00 3.040,00 3.040,00 3.040,00 0,00 0,00KS Gabrovka - pokopališče
402001 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 651,91 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 659,65 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Električna energija
402203 122,34 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 1.922,74 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402599 521,18 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 1.208,92 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402903 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
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402912 302,23 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 136,14 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420300 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup drugih osnovnih sredstev
18 434,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 434,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 434,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Programi za mladino
6031803 434,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok
402004 214,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 220,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
604 7.485,89 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Hotič
06 2.190,64 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 2.190,64 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 2.190,64 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6040601 2.190,64 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00KS Hotič - poslovanje KS
402000 114,75 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402003 51,24 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 84,40 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402205 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 94,42 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402902 750,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 187,50 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402930 2,25 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila bančnih storitev
402999 70,36 90,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
412000 833,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
07 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
6040701 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Hotič - gasilstvo
412000 1.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
13 1.526,83 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 1.526,83 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 1.526,83 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6041301 1.526,83 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00KS Hotič - občinske ceste
402503 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 1.526,83 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
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402902 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
14 249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GOSPODARSTVO
1403 249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija občine
6041401 249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Hotič - prireditve
402112 249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
16 1.964,77 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 1.964,77 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039002 1.964,77 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6041604 1.964,77 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00KS Hotič - pokopališče
402001 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 31,81 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 98,55 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Električna energija
402203 148,07 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 1.282,72 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402503 55,55 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402511 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 348,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
18 441,68 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 441,68 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 441,68 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Programi za mladino
6041803 441,68 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KS Hotič-novoletna obdaritev otrok
402099 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 441,68 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
605 49.799,37 27.310,00 27.310,00 27.310,00 27.310,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Jevnica
06 4.829,74 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 4.829,74 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 4.829,74 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6050601 4.829,74 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 0,00 0,00KS Jevnica - poslovanje KS
402000 266,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402007 128,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402099 105,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402205 464,40 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 326,05 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402515 40,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402607 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
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402902 1.374,95 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402905 1.345,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402912 343,72 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402930 6,53 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 255,22 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
413302 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
13 3.120,83 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 3.120,83 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 3.120,83 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6051301 3.120,83 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00KS Jevnica - občinske ceste
402503 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 3.120,83 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 497,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GOSPODARSTVO
1403 497,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 497,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija občine
6051401 497,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Jevnica - prireditve
402112 255,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402901 242,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila avtorskih honorarjev
15 120,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 120,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 120,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zbiranje in ravnanje z odpadki
6051501 120,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Jevnica - čistilna akcija
402099 120,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
16 24.724,17 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 24.724,17 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039001 24.724,17 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00Oskrba z vodo
6051601 24.724,17 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00KS Jevnica - vodovod Jevnica
402003 28,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402107 1.567,01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Laboratorijski materiali
402200 161,50 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Električna energija
402206 44,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 3.487,46 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 2.472,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402902 3.024,86 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 756,17 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
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402930 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 2.676,37 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420500 10.503,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
17 3.657,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 3.657,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi programi na področju zdravstva
17079001 3.657,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nujno zdravstveno varstvo
6051701 3.657,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Jevica - defibrilator
420299 3.657,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
18 12.848,83 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 12.563,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Programi v kulturi
18039003 12.563,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00Ljubiteljska kultura
6051801 12.563,57 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00KS Jevnica - kulturni dom
402001 134,30 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402200 1.600,89 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Električna energija
402201 2.525,37 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402204 61,99 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402500 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402902 1.649,88 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 412,44 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 204,36 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420501 5.974,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Obnove
1805 285,26 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 285,26 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Programi za mladino
6051803 285,26 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok
402112 285,26 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
606 7.199,78 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Konjšica
06 178,84 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 178,84 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 178,84 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6060601 178,84 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00KS Konjšica - poslovanje KS
402009 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Električna energija
402201 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402503 175,94 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402930 2,90 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
13 4.517,19 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 4.517,19 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
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13029001 4.517,19 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6061301 4.517,19 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00KS Konjšica - občinske ceste
402503 4.517,19 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
16 732,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 732,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039002 732,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6061602 732,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00KS Konjšica - pokopališče
402099 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Električna energija
402203 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402500 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 732,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402902 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
18 1.771,75 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 1.771,75 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Programi v kulturi
18039003 1.771,75 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Ljubiteljska kultura
6061805 1.771,75 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00KS Konjšica - objekt POŠ
402001 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402200 712,47 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00Električna energija
402201 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 1.059,28 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402500 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
1805 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Programi za mladino
6061803 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00KS Konjšica - miklavževanje
402010 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
402112 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
607 21.132,15 20.780,00 20.780,00 20.780,00 20.780,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Kresnice
06 1.155,78 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.155,78 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 1.155,78 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6070601 1.155,78 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 0,00KS Kresnice - poslovanje KS
402000 0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402007 55,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402099 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402108 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drobni inventar
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402199 62,70 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Električna energija
402203 113,83 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 43,25 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402205 139,20 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402500 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402599 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402607 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
402905 626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402930 5,86 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila bančnih storitev
402999 58,72 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
13 2.058,60 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.058,60 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 2.058,60 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6071301 2.058,60 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00KS Kresnice - občinske ceste
402599 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 2.058,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 413,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GOSPODARSTVO
1403 413,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 413,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija občine
6071401 413,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Kresnice - prireditve
402003 70,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 49,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402112 242,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
412000 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
15 370,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 370,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 370,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zbiranje in ravnanje z odpadki
6071501 370,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Kresnice - čistilna akcija
402003 17,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402099 307,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402206 45,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
16 17.133,97 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 17.133,97 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039002 17.133,97 13.300,00 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6071603 336,25 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00KS Kresnice - mrliška vežica
402001 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve

Stran 36

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 246



Realizacija:
2018

PREDLOG 2019
I. branje

PREDLOG 2019
II. branje

PREDLOG 2020
I. branje

PREDLOG 2020
II. branje

sprememba
2019

sprememba
2020

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ A\ 

v EUR

402200 336,25 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Električna energija
402204 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402500 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402599 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
6071604 16.797,72 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00KS Kresnice - pokopališče
402008 898,43 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402099 8,86 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402204 2.325,99 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402300 35,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402599 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 2.199,92 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 549,98 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 2.488,42 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420299 1.805,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
420401 6.485,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
18 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Programi za mladino
6071803 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok
402112 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
608 143.824,47 98.850,00 98.850,00 98.850,00 98.850,00 0,00 0,00Mestna skupnost Litija
06 51.112,24 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 51.112,24 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 51.112,24 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6080601 51.112,24 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 0,00 0,00MS Litija - poslovanje KS
402000 115,19 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 671,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 382,90 855,00 855,00 855,00 855,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402108 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 160,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 1.979,93 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Električna energija
402205 546,34 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402500 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
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402510 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402599 1.354,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 1.649,88 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402905 1.314,60 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402912 412,44 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402920 2.082,88 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402930 4,40 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 278,11 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
412000 6.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 2.100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420201 377,28 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Nakup pisarniške opreme
420239 30.882,79 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Nakup audiovizuelne opreme
420500 0,00 13.055,00 13.055,00 13.055,00 13.055,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1306 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Telekomunikacije in pošta
13069001 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
6081302 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00MS Litija - brezžična IKT
402699 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
14 2.136,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00GOSPODARSTVO
1403 2.136,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 2.136,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Promocija občine
6081401 2.136,34 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00MS Litija - prireditve
402003 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402010 855,70 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
402099 746,64 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402600 534,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
411908 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Denarne nagrade in priznanja
412000 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
18 90.475,89 54.300,00 54.300,00 54.300,00 54.300,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 530,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Programi v kulturi
18039004 530,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Mediji in avdiovizualna kultura
6081801 530,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00MS Litija - javna glasila
402006 530,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
1804 45.293,50 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00Podpora posebnim skupinam
18049002 45.293,50 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
6081805 45.293,50 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00MS Litija - sakralni objekti
402099 160,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402113 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
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402199 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402920 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
420099 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Nakup drugih zgradb in prostorov
420299 1.150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
420401 35.363,98 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 1.429,52 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 1.220,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 2.910,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1805 44.651,69 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 42.297,35 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00Programi športa
6081802 42.297,35 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 0,00 0,00MS Litija - športna dvorana
402099 534,98 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402206 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402500 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 377,59 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402920 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
420239 2.150,98 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Nakup audiovizuelne opreme
420241 6.115,24 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420299 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
420402 33.118,56 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
18059002 2.354,34 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00Programi za mladino
6081803 2.354,34 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00MS Litija-novoletna obdaritev otrok
402003 58,56 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 516,86 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 856,56 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402206 369,76 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
412000 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 552,60 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
20 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00SOCIALNO VARSTVO
2004 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
6082001 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00MS Litija - humanitarna društva
412000 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
609 56.351,35 45.350,00 45.350,00 45.350,00 45.350,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Polšnik
06 13.725,82 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 13.725,82 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 13.725,82 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
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6090601 13.725,82 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00KS Polšnik - poslovanje KS
402000 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402007 163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402010 559,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
402200 3.490,12 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00Električna energija
402201 3.753,96 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402204 373,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402205 249,53 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 102,08 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402500 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402599 4.511,38 390,00 390,00 390,00 390,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402930 7,94 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
420202 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup strojne računalniške opreme
13 19.715,94 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 19.715,94 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 19.715,94 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6091301 19.715,94 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00KS Polšnik - občinske ceste
402599 0,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 15.715,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
420402 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
14 816,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GOSPODARSTVO
1403 816,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 816,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija občine
6091401 816,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Polšnik - prireditve
402010 816,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
16 14.698,27 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 14.698,27 24.200,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039001 11.636,89 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 0,00 0,00Oskrba z vodo
6091601 11.636,89 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 0,00 0,00KS Polšnik - vodovod
402099 1.321,45 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402107 801,05 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Laboratorijski materiali
402199 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 2.938,09 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Električna energija
402205 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 42,02 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 5.107,75 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 1.424,53 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
16039002 3.061,38 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6091604 3.061,38 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00KS Polšnik - pokopališče,vežica
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402001 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 18,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402108 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 314,51 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Električna energija
402203 77,18 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 1.019,19 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402599 1.394,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402903 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
420402 238,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
17 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi programi na področju zdravstva
17079001 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nujno zdravstveno varstvo
6091701 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Polšnik - defibrilator
402199 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
18 7.244,58 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 5.847,74 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Programi v kulturi
18039003 5.847,74 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Ljubiteljska kultura
6091801 5.847,74 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KS Polšnik - dvorana
402001 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 375,44 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 112,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Električna energija
402201 805,95 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402599 602,13 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420239 3.951,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup audiovizuelne opreme
1805 1.396,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.396,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Programi za mladino
6091803 1.396,84 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok
402004 1.025,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402010 337,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
402112 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402206 33,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
610 6.469,58 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Ribče
06 503,79 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 503,79 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 503,79 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6100601 503,79 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00KS Ribče - poslovanje KS
402000 31,42 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402009 277,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
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402108 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00Drobni inventar
402200 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Električna energija
402206 41,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402930 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
412000 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
13 444,08 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 444,08 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 444,08 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6101301 444,08 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00KS Ribče - občinske ceste
402503 0,00 690,00 690,00 690,00 690,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
4025990 444,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
15 168,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 168,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 168,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zbiranje in ravnanje z odpadki
6101501 168,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Ribče - čistilna akcija
402099 156,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402206 12,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
18 5.352,90 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 5.097,83 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Programi v kulturi
18039003 5.097,83 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Ljubiteljska kultura
6101801 5.097,83 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00KS Ribče - dom krajanov
402001 49,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 147,58 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402108 652,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 1.253,24 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Električna energija
402201 1.501,44 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 182,69 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402500 254,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 96,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
420402 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
1805 255,07 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 255,07 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Programi za mladino
6101803 255,07 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KS Ribče-novoletna obdaritev otrok
402112 255,07 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
611 22.589,77 27.660,00 27.660,00 27.660,00 27.660,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Sava
06 1.119,25 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.119,25 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 1.119,25 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6110601 1.119,25 810,00 810,00 810,00 810,00 0,00 0,00KS Sava - poslovanje KS
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402000 187,94 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402003 70,36 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402007 115,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402010 279,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
402099 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402108 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402205 327,10 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 72,63 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402599 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402608 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Najem komunikac.opreme in podatkov.vodov
402930 5,60 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
13 5.048,97 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 5.048,97 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 5.048,97 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6111301 5.048,97 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00KS Sava - občinske ceste
402599 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 5.048,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
15 108,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 108,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 108,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zbiranje in ravnanje z odpadki
6111501 108,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Sava - čistilna akcija
402010 108,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
16 15.948,07 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 15.948,07 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039001 15.133,46 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00Oskrba z vodo
6111602 15.133,46 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00KS Sava - vodovod Sava-Ponoviče
402001 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 1.103,94 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402107 1.711,96 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Laboratorijski materiali
402199 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 2.819,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Električna energija
402205 61,02 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 0,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 8.194,86 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 1.242,25 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
16039002 814,61 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6111604 814,61 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00KS Sava - pokopališče
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402001 26,48 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402108 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Drobni inventar
402200 187,92 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Električna energija
402206 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 548,39 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 51,82 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
17 312,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 312,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi programi na področju zdravstva
17079001 312,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nujno zdravstveno varstvo
6111701 312,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Sava - defibrilator
402199 312,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
18 52,22 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 52,22 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 52,22 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Programi za mladino
6111803 52,22 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KS Sava-novoletna obdaritev otrok
402099 52,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
612 2.117,13 4.280,00 4.280,00 4.280,00 4.280,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Sp. Log
06 221,59 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 221,59 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 221,59 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6120601 221,59 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00KS Sp. Log - poslovanje KS
402000 9,33 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402009 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 56,88 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402108 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drobni inventar
402112 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 155,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402206 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402930 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
13 1.499,99 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 1.499,99 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 1.499,99 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6121301 1.499,99 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00KS Sp. Log - občinske ceste
4025990 1.499,99 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
18 395,55 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 395,55 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 395,55 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Programi za mladino
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6121803 395,55 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KS Sp.Log-novoletna obdaritev otrok
402112 395,55 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
613 30.517,39 31.220,00 31.220,00 31.220,00 31.220,00 0,00 0,00Krajevna skupnost Vače
06 9.054,59 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 0,00 0,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 9.054,59 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 9.054,59 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
6130601 9.054,59 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 0,00 0,00KS Vače - poslovanje KS
402000 287,52 170,00 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 0,04 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 311,66 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402007 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402009 134,14 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 8,95 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 21,73 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Električna energija
402201 456,86 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402205 199,44 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 70,52 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402500 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 168,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402511 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 255,80 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402699 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402903 200,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
402930 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
412000 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 4.752,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
13 10.623,41 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 10.623,41 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 10.623,41 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6131301 10.623,41 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00KS Vače - občinske ceste
402599 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 10.623,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 1.720,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GOSPODARSTVO
1403 1.720,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 1.720,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Promocija občine
6131401 1.720,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Vače - prireditve
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402112 392,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402206 23,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402699 303,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
412000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
15 153,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 153,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 153,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Zbiranje in ravnanje z odpadki
6131501 153,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00KS Vače - čistilna akcija
402099 153,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
16 5.353,34 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 5.353,34 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00Komunalna dejavnost
16039002 5.353,34 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6131604 5.353,34 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00KS Vače - pokopališče
402000 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402008 938,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402108 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 254,82 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Električna energija
402204 620,05 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402206 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 2.313,12 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 906,77 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 226,68 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 93,11 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
18 3.612,47 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 3.612,47 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Programi v kulturi
18039003 3.612,47 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00Ljubiteljska kultura
6131801 3.612,47 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00KS Vače - dvorana
402108 129,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402201 2.094,98 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 1.164,96 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402503 222,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
1805 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00Programi za mladino
6131803 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00KS Vače-novoletna obdaritev otrok
402099 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.

120.000,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
065 120.000,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00Občina Litija - Župan
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Realizacija:
2018

PREDLOG 2019
I. branje

PREDLOG 2019
II. branje

PREDLOG 2020
I. branje

PREDLOG 2020
II. branje

sprememba
2019

sprememba
2020

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ A\ 

v EUR

14 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00GOSPODARSTVO
1402 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14210 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Razvojni center Srca Slovenije d.o.o.
441000 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Povečanje kapit.del.v JP in družbah v lasti občin
15 0,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00Zbiranje in ravnanje z odpadki
1520 0,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00Deponija odpadkov
441000 0,00 500.000,00 350.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00Povečanje kapit.del.v JP in družbah v lasti občin

767.193,68 870.900,00 870.900,00 906.900,00 906.900,00 0,00 0,00C. RAČUN FINANCIRANJA
065 767.193,68 870.900,00 870.900,00 906.900,00 906.900,00 0,00 0,00Občina Litija - Župan
22 767.193,68 870.900,00 870.900,00 906.900,00 906.900,00 0,00 0,00SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 767.193,68 870.900,00 870.900,00 906.900,00 906.900,00 0,00 0,00Servisiranje javnega dolga
22019001 767.193,68 870.900,00 870.900,00 906.900,00 906.900,00 0,00 0,00Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
2255 221.666,40 221.800,00 221.800,00 221.800,00 221.800,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010
550101 113.333,16 113.400,00 113.400,00 113.400,00 113.400,00 0,00 0,00Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
550305 108.333,24 108.400,00 108.400,00 108.400,00 108.400,00 0,00 0,00Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
2256 126.667,44 126.700,00 126.700,00 126.700,00 126.700,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2011 in 2012
550101 126.667,44 126.700,00 126.700,00 126.700,00 126.700,00 0,00 0,00Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
2257 278.317,08 278.400,00 278.400,00 278.400,00 278.400,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2013
550101 278.317,08 278.400,00 278.400,00 278.400,00 278.400,00 0,00 0,00Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
2260 140.542,76 209.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2016
550305 106.157,64 174.000,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 0,00 0,00Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
550307 34.385,12 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti
2261 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2017
550307 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti
2262 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00krediti, najeti v letu 2018
550307 0,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

13.511.294,50 17.137.390,00 17.182.890,00 15.738.370,00 15.851.870,00 345.500,00 113.500,00
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OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, Litija

do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\
VIR\ PP\ A\ 

v EUR

01 1.865,18 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,18POLITIČNI SISTEM
0101 1.865,18 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,18Politični sistem
01019003 1.865,18 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,18Dejavnost župana in podžupanov
OB060-16-0034 1.865,18 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,180182_420238 Nakup telekomunikacijske opreme
PV00 1.865,18 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,18Lastna proračunska sredstva
0182 1.865,18 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,18Materialni stroški
420202 916,92 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916,92Nakup strojne računalniške opreme
420224 136,26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,26Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 433,80 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,80Nakup telekomunikacijske opreme
420300 378,20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,20Nakup drugih osnovnih sredstev

06 136.186,63 164.100,00 104.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 554.286,63LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 16.925,39 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.925,39Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 16.925,39 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.925,39Delovanje ožjih delov občin
OB060-18-0012 16.925,39 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.925,396030601 0625 Ureditev prostorov KS Gabrovka
PV00 16.925,39 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.925,39Lastna proračunska sredstva
0625 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00Ureditev prostorov KS Gabrovka
43000000 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00Investicijski transferi ožjim delom občin

6030601 16.925,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.925,39KS Gabrovka - poslovanje KS
402000 16,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,72Pisarniški material in storitve
402099 1.022,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,24Drugi splošni material in storitve
402599 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402903 835,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835,27Plačila za delo preko študentskega servisa
420200 178,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,93Nakup pisarniškega pohištva
420201 99,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38Nakup pisarniške opreme
420204 1.050,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,82Nakup drugega pohištva
420223 489,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,98Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420239 542,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 542,90Nakup audiovizuelne opreme
420299 594,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,69Nakup druge opreme in napeljav
420500 11.484,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.484,46Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549,00Investicijski nadzor

0603 119.261,24 123.100,00 104.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 496.361,24Dejavnost občinske uprave
06039001 12.368,30 10.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 36.368,30Administracija občinske uprave
OB060-16-0031 12.368,30 10.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 36.368,300637 Medobčinski inšpektorat
PV00 12.368,30 10.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 36.368,30Lastna proračunska sredstva
0637 12.368,30 10.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 36.368,30Medobčinski inšpektorat
420101 8.697,61 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 22.697,61Nakup avtomobilov
420200 350,99 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,99Nakup pisarniškega pohištva
420202 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Nakup strojne računalniške opreme
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do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\
VIR\ PP\ A\ 

v EUR

420224 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 556,98 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.556,98Nakup telekomunikacijske opreme
420703 2.762,72 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.762,72Nakup licenčne programske opreme

06039002 106.892,94 113.100,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 459.992,94Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
OB060-16-0030 106.892,94 113.100,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 459.992,940420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.
PV00 106.892,94 113.100,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 459.992,94Lastna proračunska sredstva
0102 0,00 15.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00Materialni stroški
420202 0,00 15.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00Nakup strojne računalniške opreme

0420 53.416,02 45.100,00 17.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 265.516,02Nakup računalnikov in programov
420202 15.931,93 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 27.931,93Nakup strojne računalniške opreme
420222 5.027,05 26.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 191.027,05Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420224 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420703 31.462,46 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.462,46Nakup licenčne programske opreme
420704 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00Nakup druge (nelicenčne) programske opreme
432000 994,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 994,58Inv. transferi občinam

0632 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Materialni stroški
432000 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Inv. transferi občinam

0633 8.764,98 22.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 49.764,98Nakup nove opreme
420201 7.833,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 27.833,00Nakup pisarniške opreme
420238 931,98 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.931,98Nakup telekomunikacijske opreme
420299 0,00 10.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00Nakup druge opreme in napeljav

0634 3.131,14 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 8.631,14Nakup novih avtomobilov
432000 3.131,14 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 8.631,14Inv. transferi občinam

0635 1.648,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,32Obratovalni stroški
420402 1.648,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,32Rekonstrukcije in adaptacije

0636 39.932,48 27.000,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 114.432,48Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
420223 4.557,91 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 8.557,91Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420299 1.765,45 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.265,45Nakup druge opreme in napeljav
420402 546,91 1.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 26.546,91Rekonstrukcije in adaptacije
420500 33.062,21 17.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 70.062,21Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 0,00 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

07 143.552,67 98.500,00 98.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 640.552,67OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 143.552,67 98.500,00 98.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 640.552,67Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 143.552,67 98.500,00 98.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 640.552,67Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
OB060-16-0016 143.552,67 98.500,00 98.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 640.552,670738 Občinska gasilska zveza - gasil. vozila, gas
PV00 143.552,67 98.500,00 98.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 640.552,67Lastna proračunska sredstva
0738 143.552,67 98.500,00 98.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 640.552,67Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi
431000 143.552,67 98.500,00 98.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 640.552,67Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam

11 4.106,79 76.000,00 120.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 750.106,79KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 4.106,79 76.000,00 120.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 750.106,79Program reforme kmetijstva in živilstva
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11029001 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
OB060-19-0006 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,001119 Sofinanciranje programov in investicij na kmetijah
PV00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Lastna proračunska sredstva
1119 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Sofinanciranje programov in investicij na kmetijah
410217 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Kompleksne subvencije v kmetijstvu

11029002 4.106,79 76.000,00 110.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 740.106,79Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB060-17-0025 2.440,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 627.440,00113294 Razvojni projekti podeželja
PV00 2.440,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 627.440,00Lastna proračunska sredstva
113294 2.440,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 627.440,00Razvojni projekti podeželja
420899 2.440,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00 0,00 627.440,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

OB060-18-0003 1.666,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,791135 Ureditev krajevnega središča Dole
PV00 1.666,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,79Lastna proračunska sredstva
1135 1.666,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,79Ureditev krajevnega središča Dole
420402 1.666,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,79Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-19-0009 0,00 49.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,001136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka
PV00 0,00 49.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00Lastna proračunska sredstva
1136 0,00 49.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00Ureditev krajevnega središča Gabrovka
420402 0,00 14.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00Nakup zemijišč
420804 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-19-0010 0,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,001137 Ureditev krajevnega središča Polšnik
PV00 0,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00Lastna proračunska sredstva
1137 0,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00Ureditev krajevnega središča Polšnik
420400 0,00 1.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00Priprava zemljišča

OB060-19-0011 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001138 Ureditev krajevnega središča Jevnica
PV00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Lastna proračunska sredstva
1138 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Ureditev krajevnega središča Jevnica
420400 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Priprava zemljišča

13 3.483.294,62 1.754.400,00 1.399.400,00 3.324.000,00 1.969.000,00 210.000,00 12.140.094,62PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 3.483.294,62 1.754.300,00 1.399.300,00 3.324.000,00 1.969.000,00 210.000,00 12.139.894,62Cestni promet in infrastruktura
13029001 80.806,19 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 220.806,19Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB060-16-0003 80.806,19 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 220.806,191349 Odmera občinskih cest
PV00 80.806,19 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 220.806,19Lastna proračunska sredstva
1349 80.806,19 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 220.806,19Odmera občinskih cest
402113 42.803,24 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 142.803,24Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420600 38.002,95 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 78.002,95Nakup zemijišč

13029002 3.386.381,17 1.672.300,00 1.309.300,00 3.324.000,00 1.969.000,00 210.000,00 11.870.981,17Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB060-07-0007 41.000,00 0,00 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 253.000,001342 LC 425300, JP 708790 Dole - Hude Ravne
PV00 41.000,00 0,00 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 253.000,00Lastna proračunska sredstva
1342 41.000,00 0,00 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 253.000,00LC 425300, JP 708790  Dole - Hude Ravne
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420402 41.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 241.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-15-0001 2.518.231,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.518.231,43152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI
PV00 2.518.231,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.518.231,43Lastna proračunska sredstva
1320 25.187,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.187,95Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK)
420402 5.448,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.448,35Rekonstrukcije in adaptacije
420500 19.739,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.739,60Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1362 2.036,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036,91Vzdrževanje javne razsvetljave
420402 2.036,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.036,91Rekonstrukcije in adaptacije

152513 2.491.006,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.491.006,57Čistilna naprava Litija - lokalna GJI
402113 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 2.489.897,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489.897,57Rekonstrukcije in adaptacije
420804 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-15-0007 6.956,44 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.956,441338 Most Jevnica - Senožeti
PV00 6.956,44 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.956,44Lastna proračunska sredstva
1338 6.956,44 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.956,44Most Jevnica - Senožeti
402199 1.063,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,84Drugi posebni materiali in storitve
420402 5.892,60 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.892,60Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-15-0008 46.616,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.616,201340 Celostna prometna strategija
PV00 46.616,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.616,20Lastna proračunska sredstva
1340 46.616,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.616,20Celostna prometna strategija
402199 35.721,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.721,60Drugi posebni materiali in storitve
420804 10.894,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.894,60Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-16-0002 113.116,89 29.300,00 168.000,00 106.000,00 106.000,00 0,00 522.416,891360 JP v KS Dole
PV00 88.686,95 29.300,00 8.000,00 106.000,00 106.000,00 0,00 337.986,95Lastna proračunska sredstva
1360 88.686,95 29.300,00 8.000,00 106.000,00 106.000,00 0,00 337.986,95JP v KS Dole
420402 81.281,15 27.000,00 2.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 310.281,15Rekonstrukcije in adaptacije
420801 2.368,80 1.800,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 16.168,80Investicijski nadzor
420804 5.037,00 500,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 11.537,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV05 24.429,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.429,94KREDIT MGRT ZFO
1360 24.429,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.429,94JP v KS Dole
420402 24.429,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.429,94Rekonstrukcije in adaptacije

PV07 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00Transfer iz državnega proračuna MGRT ZFO
1360 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00JP v KS Dole
420402 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-16-0006 0,00 5.000,00 25.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 450.000,001344 JP v KS Konjšica
PV00 0,00 5.000,00 25.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 450.000,00Lastna proračunska sredstva
1344 0,00 5.000,00 25.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 450.000,00JP v KS Konjšica
420402 0,00 4.000,00 23.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 427.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
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420801 0,00 500,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 11.500,00Investicijski nadzor
420804 0,00 500,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 11.500,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-17-0001 28.471,36 505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.471,361133 LC 208071 Most Sava
PV00 28.471,36 106.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.431,36Lastna proračunska sredstva
1133 28.471,36 106.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.431,36LC 208071 Most Sava
420402 0,00 94.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.960,00Rekonstrukcije in adaptacije
420799 5.475,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.475,36Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev
420801 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Investicijski nadzor
420804 22.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.996,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

PV08 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000,00Transfer iz državnega proračuna MOP
1133 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000,00LC 208071 Most Sava
420402 0,00 355.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000,00Rekonstrukcije in adaptacije

PV10 0,00 43.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.040,00KREDIT JSRSRRRP
1133 0,00 43.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.040,00LC 208071 Most Sava
420402 0,00 43.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.040,00Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-17-0002 196.942,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.942,01132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kV
PV00 196.942,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.942,01Lastna proračunska sredstva
132090 196.942,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.942,01Sanacija občinskih cest Eles 2x400kV
420500 181.121,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.121,23Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 6.697,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.697,99Investicijski nadzor
420804 9.122,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.122,79Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-17-0012 10.231,90 0,00 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 222.231,901364 LC in JP v KS Kresnice
PV00 10.231,90 0,00 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 222.231,90Lastna proračunska sredstva
1364 10.231,90 0,00 0,00 106.000,00 106.000,00 0,00 222.231,90LC in JP v KS Kresnice
420402 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00Investicijski nadzor
420804 10.231,90 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 16.231,90Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-17-0014 10.219,74 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 118.219,741369 JP v KS Hotič
PV00 1.559,75 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 109.559,75Lastna proračunska sredstva
1369 1.559,75 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 109.559,75JP v KS Hotič
420402 619,76 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.619,76Rekonstrukcije in adaptacije
420801 199,99 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.199,99Investicijski nadzor
420804 740,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.740,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV05 8.659,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.659,99KREDIT MGRT ZFO
1369 8.659,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.659,99JP v KS Hotič
420402 8.659,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.659,99Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-17-0015 19.999,52 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 649.999,521375 LC 208121 Renke - Vodenik
PV00 19.999,52 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 649.999,52Lastna proračunska sredstva
1375 19.999,52 0,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 649.999,52LC 208121 Renke - Vodenik
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420402 19.999,52 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 34.999,52Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-17-0016 83.783,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.783,691376 LC v KS Polšnik
PV00 50.873,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.873,62Lastna proračunska sredstva
1376 50.873,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.873,62LC v KS Polšnik
420402 41.103,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.103,02Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.873,00Investicijski nadzor
420804 7.897,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.897,60Načrti in druga projektna dokumentacija

PV05 32.910,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.910,07KREDIT MGRT ZFO
1376 32.910,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.910,07LC v KS Polšnik
420402 32.910,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.910,07Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-17-0022 15.989,86 0,00 0,00 52.000,00 64.000,00 0,00 131.989,861377 JP v KS Vače
PV00 15.989,86 0,00 0,00 52.000,00 64.000,00 0,00 131.989,86Lastna proračunska sredstva
1377 15.989,86 0,00 0,00 52.000,00 64.000,00 0,00 131.989,86JP v KS Vače
420402 12.364,86 0,00 0,00 50.000,00 60.000,00 0,00 122.364,86Rekonstrukcije in adaptacije
420801 550,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 3.550,00Investicijski nadzor
420804 3.075,00 0,00 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 6.075,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-18-0002 12.444,00 113.000,00 855.000,00 1.360.000,00 700.000,00 0,00 3.040.444,001379 LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave
PV00 12.444,00 113.000,00 105.000,00 660.000,00 700.000,00 0,00 1.590.444,00Lastna proračunska sredstva
1379 12.444,00 113.000,00 105.000,00 660.000,00 700.000,00 0,00 1.590.444,00LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave
402113 0,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 38.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 0,00 0,00 15.000,00 600.000,00 700.000,00 0,00 1.315.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 2.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 42.000,00Nakup zemijišč
420801 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00Investicijski nadzor
420804 12.444,00 93.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 135.444,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 10.000,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

PV02 0,00 0,00 600.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
1379 0,00 0,00 600.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave
420402 0,00 0,00 600.000,00 700.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00Rekonstrukcije in adaptacije

PV10 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00KREDIT JSRSRRRP
1379 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave
420402 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-18-0004 707,60 12.000,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 118.707,601380 JP Spodnji Log
PV00 707,60 12.000,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 118.707,60Lastna proračunska sredstva
1380 707,60 12.000,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00 118.707,60JP Spodnji Log
420402 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Investicijski nadzor
420804 707,60 12.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 15.707,60Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-18-0005 3.732,80 0,00 60.000,00 103.000,00 103.000,00 0,00 269.732,801381 JP v KS Jevnica
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PV00 3.732,80 0,00 60.000,00 103.000,00 103.000,00 0,00 269.732,80Lastna proračunska sredstva
1381 3.732,80 0,00 60.000,00 103.000,00 103.000,00 0,00 269.732,80JP v KS Jevnica
402113 2.024,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.024,80Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 0,00 0,00 55.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 255.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 8.000,00Investicijski nadzor
420804 1.708,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4.708,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-18-0007 7.051,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.051,58134001 Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
PV00 7.051,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.051,58Lastna proračunska sredstva
1340 2.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928,00Celostna prometna strategija
420804 2.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928,00Načrti in druga projektna dokumentacija

134001 4.123,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.123,58Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
420804 4.123,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.123,58Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-18-0013 2.366,80 0,00 10.300,00 85.000,00 105.000,00 0,00 202.666,801330 JP v KS Gabrovka
PV00 2.366,80 0,00 10.300,00 85.000,00 105.000,00 0,00 202.666,80Lastna proračunska sredstva
1330 2.366,80 0,00 10.300,00 85.000,00 105.000,00 0,00 202.666,80JP v KS Gabrovka
420402 0,00 0,00 10.000,00 80.000,00 100.000,00 0,00 190.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 300,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.300,00Investicijski nadzor
420804 2.366,80 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 6.366,80Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-18-0019 0,00 0,00 2.500,00 210.000,00 0,00 0,00 212.500,0013001 LC 208241 Litija - Šmartno
PV00 0,00 0,00 2.500,00 210.000,00 0,00 0,00 212.500,00Lastna proračunska sredstva
1300 0,00 0,00 2.500,00 210.000,00 0,00 0,00 212.500,00Ceste v mestu - ulice - LC LZ, LK, JP, KJ
420402 0,00 0,00 1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 1.500,00 5.000,00 0,00 0,00 6.500,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-18-0020 0,00 0,00 2.500,00 210.000,00 0,00 0,00 212.500,0013002 LK 208831 Jerebova ulica
PV00 0,00 0,00 2.500,00 210.000,00 0,00 0,00 212.500,00Lastna proračunska sredstva
1300 0,00 0,00 2.500,00 210.000,00 0,00 0,00 212.500,00Ceste v mestu - ulice - LC LZ, LK, JP, KJ
420402 0,00 0,00 1.000,00 200.000,00 0,00 0,00 201.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 1.500,00 5.000,00 0,00 0,00 6.500,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-18-018 268.519,35 464.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 733.219,35133318 Asfaltiranje cest v letu 2018
PV00 9.520,51 464.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.220,51Lastna proračunska sredstva
1135 9.520,51 35.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.020,51Ureditev krajevnega središča Dole
420402 9.520,51 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.520,51Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00Investicijski nadzor

1300 0,00 30.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.900,00Ceste v mestu - ulice - LC LZ, LK, JP, KJ
420402 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00Investicijski nadzor

1330 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00JP v KS Gabrovka
420402 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
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420801 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00Investicijski nadzor

1364 0,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.500,00LC in JP v KS Kresnice
420402 0,00 42.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.700,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00Investicijski nadzor
420804 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00Načrti in druga projektna dokumentacija

1375 0,00 69.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.100,00LC 208121 Renke - Vodenik
420402 0,00 67.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.100,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Investicijski nadzor

1376 0,00 140.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.500,00LC v KS Polšnik
420402 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00Investicijski nadzor

1377 0,00 40.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.100,00JP v KS Vače
420402 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00Investicijski nadzor

1380 0,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00JP Spodnji Log
420402 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Investicijski nadzor

1381 0,00 55.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.200,00JP v KS Jevnica
420402 0,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00Investicijski nadzor
420804 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV07 258.998,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.998,84Transfer iz državnega proračuna MGRT ZFO
1135 51.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.957,00Ureditev krajevnega središča Dole
420402 51.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.957,00Rekonstrukcije in adaptacije

1330 26.076,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.076,26JP v KS Gabrovka
420402 26.076,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.076,26Rekonstrukcije in adaptacije

1376 71.085,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.085,99LC v KS Polšnik
420402 71.085,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.085,99Rekonstrukcije in adaptacije

1377 58.148,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.148,87JP v KS Vače
420402 58.148,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.148,87Rekonstrukcije in adaptacije

1380 10.517,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.517,12JP Spodnji Log
420402 10.517,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.517,12Rekonstrukcije in adaptacije

1381 41.213,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.213,60JP v KS Jevnica
420402 41.213,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.213,60Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-19-0001 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,0013770 LC 208022 Klanec - Sp. Slivna - Geoss - Mala Sela - Zapodje
PV00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00Lastna proračunska sredstva
13770 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00LC 208022 Klanec - Sp. Slivna - Geoss - Mala Sela - Zapodje
420402 0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija
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OB060-19-0004 0,00 30.000,00 136.000,00 210.000,00 205.000,00 0,00 581.000,0013760 JP v KS Polšnik
PV00 0,00 30.000,00 36.554,00 210.000,00 205.000,00 0,00 481.554,00Lastna proračunska sredstva
13760 0,00 30.000,00 36.554,00 210.000,00 205.000,00 0,00 481.554,00JP v KS Polšnik
420402 0,00 25.000,00 30.554,00 200.000,00 200.000,00 0,00 455.554,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00 3.000,00 0,00 12.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 14.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV05 0,00 0,00 52.223,00 0,00 0,00 0,00 52.223,00KREDIT MGRT ZFO
13760 0,00 0,00 52.223,00 0,00 0,00 0,00 52.223,00JP v KS Polšnik
420402 0,00 0,00 52.223,00 0,00 0,00 0,00 52.223,00Rekonstrukcije in adaptacije

PV07 0,00 0,00 47.223,00 0,00 0,00 0,00 47.223,00Transfer iz državnega proračuna MGRT ZFO
13760 0,00 0,00 47.223,00 0,00 0,00 0,00 47.223,00JP v KS Polšnik
420402 0,00 0,00 47.223,00 0,00 0,00 0,00 47.223,00Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-19-0005 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,001383 JP 710531 Zgornji Log
PV00 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00Lastna proračunska sredstva
1383 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00JP 710531 Zgornji Log
402113 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-19-0008 0,00 60.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,0013300 JP IN LC v KS Gabrovka
PV00 0,00 29.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.534,00Lastna proračunska sredstva
13300 0,00 29.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.534,00JP IN LC v KS Gabrovka
420402 0,00 24.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.534,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV05 0,00 15.233,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 55.233,00KREDIT MGRT ZFO
13300 0,00 15.233,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 55.233,00JP IN LC v KS Gabrovka
420402 0,00 15.233,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 50.233,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV07 0,00 15.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.233,00Transfer iz državnega proračuna MGRT ZFO
13300 0,00 15.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.233,00JP IN LC v KS Gabrovka
420402 0,00 15.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.233,00Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-19-0016 0,00 230.940,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 235.940,00134001 Semaforiziran prehod za pešce in podaljšanje pločnika na Zasavski cesti v Litiji
PV00 0,00 102.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00Lastna proračunska sredstva
134001 0,00 102.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000,00Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
402113 0,00 500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00Novogradnje
420600 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Nakup zemijišč
420801 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Investicijski nadzor
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420804 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV01 0,00 4.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340,00Transfer iz državnega proračuna
134001 0,00 4.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340,00Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
420401 0,00 4.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340,00Novogradnje

PV02 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
134001 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
420401 0,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.600,00Novogradnje

PV10 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00KREDIT JSRSRRRP
134001 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
420401 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00Novogradnje

OB060-19-0017 0,00 220.360,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 225.360,00134001 Rekon. obstoječega križišča s semaforizacijo in ureditev avtobusnega postajališča pri Šmelcu
PV00 0,00 122.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00Lastna proračunska sredstva
134001 0,00 122.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
402113 0,00 500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00Novogradnje
420600 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Nakup zemijišč
420801 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV01 0,00 14.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.760,00Transfer iz državnega proračuna
134001 0,00 14.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.760,00Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
420401 0,00 14.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.760,00Novogradnje

PV02 0,00 83.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.600,00Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
134001 0,00 83.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.600,00Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
420401 0,00 83.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.600,00Novogradnje

13029003 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Urejanje cestnega prometa
OB060-19-0018 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00134003 Pločnik Petrol
PV00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Lastna proračunska sredstva
134003 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Pločnik Petrol
420402 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Rekonstrukcije in adaptacije
420804 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-19-0019 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00134004 Meteorna kanalizacija
PV00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Lastna proračunska sredstva
134004 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Meteorna kanalizacija
420804 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

13029004 16.107,26 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 46.107,26Cestna razsvetljava
OB060-18-0011 16.107,26 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 46.107,26136201 Investicije v javno razsvetljavo
PV00 16.107,26 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 46.107,26Lastna proračunska sredstva
1362 16.107,26 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 46.107,26Vzdrževanje javne razsvetljave
420401 16.107,26 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 46.107,26Novogradnje

1306 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00Telekomunikacije in pošta
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13069001 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
OB060-17-0013 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,001365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij
PV00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00Lastna proračunska sredstva
1365 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00IKT - gradnja širokopasovnih omrežij
420804 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00Načrti in druga projektna dokumentacija

14 271.656,54 128.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 452.656,54GOSPODARSTVO
1402 1.915,00 57.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 109.915,00Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 1.915,00 57.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 109.915,00Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
OB060-18-0001 1.915,00 57.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 109.915,001423 Komunalno opremljanje zemljišč
PV00 1.915,00 57.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 109.915,00Lastna proračunska sredstva
1423 1.915,00 57.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 109.915,00Komunalno opremljanje zemljišč
402113 1.915,00 1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.415,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420400 0,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00Priprava zemljišča
420401 0,00 44.500,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00Novogradnje
420801 0,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

1403 269.741,54 71.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 342.741,54Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Promocija občine
OB060-19-0014 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,0014300 Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije
PV00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Lastna proračunska sredstva
14300 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije
420300 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Nakup drugih osnovnih sredstev

14039002 269.741,54 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.741,54Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB060-17-0004 259.615,54 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328.615,5414340 Dediščina nas povezuje
PV00 112.260,55 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.260,55Lastna proračunska sredstva
1434 112.260,55 69.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.260,55Investicije na področju turizma
413302 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420299 0,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00Nakup druge opreme in napeljav
420402 77.361,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.361,36Rekonstrukcije in adaptacije
420801 5.542,46 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.542,46Investicijski nadzor
420804 29.356,73 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.356,73Načrti in druga projektna dokumentacija

PV01 29.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.471,00Transfer iz državnega proračuna
1434 29.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.471,00Investicije na področju turizma
420402 29.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.471,00Rekonstrukcije in adaptacije

PV02 117.883,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.883,99Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
1434 117.883,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.883,99Investicije na področju turizma
420402 117.883,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.883,99Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-17-0024 10.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.126,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocije
PV00 10.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.126,00Lastna proračunska sredstva
1430 10.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.126,00Pospeševanje turistične ponudbe in promocije
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420300 5.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.626,00Nakup drugih osnovnih sredstev
431000 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam

15 256.149,45 484.000,00 754.600,00 1.385.700,00 4.339.000,00 5.173.000,00 12.392.449,45VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 256.149,45 484.000,00 754.600,00 1.385.700,00 4.339.000,00 5.173.000,00 12.392.449,45Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 31.785,20 59.500,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 133.285,20Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB060-15-0006 31.248,40 42.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 113.248,401520 Deponija odpadkov
PV00 31.248,40 42.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 113.248,40Lastna proračunska sredstva
1520 31.248,40 42.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 113.248,40Deponija odpadkov
402920 760,02 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.760,02Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
410000 14.436,16 26.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 70.436,16Subvenc.cen javnim podj.
420401 12.270,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.270,43Novogradnje
420500 3.781,79 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 16.781,79Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420899 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

OB060-16-0009 536,80 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 8.536,801537 Zapiranje deponije Širjava
PV00 536,80 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 8.536,80Lastna proračunska sredstva
1537 536,80 7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 8.536,80Zapiranje deponije Širjava
402113 536,80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,80Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420500 0,00 6.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB060-17-0005 0,00 10.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500,001522 Zbirni center za odpadke
PV00 0,00 10.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00Lastna proračunska sredstva
1522 0,00 10.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00Zbirni center za odpadke
402199 0,00 5.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00Drugi posebni materiali in storitve
420401 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Novogradnje

15029002 28.842,82 129.000,00 491.000,00 1.220.000,00 4.225.000,00 5.120.000,00 11.213.842,82Ravnanje z odpadno vodo
OB060-16-0008 8.297,60 18.000,00 50.000,00 585.000,00 525.000,00 0,00 1.186.297,601536 Kanalizacija Litija
PV00 8.297,60 18.000,00 50.000,00 585.000,00 525.000,00 0,00 1.186.297,60Lastna proračunska sredstva
1536 8.297,60 18.000,00 50.000,00 585.000,00 525.000,00 0,00 1.186.297,60Kanalizacija Litija
402113 0,00 500,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 11.500,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00Novogradnje
420402 8.297,60 0,00 1.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 509.297,60Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 500,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 21.500,00Nakup zemijišč
420801 0,00 500,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 21.500,00Investicijski nadzor
420804 0,00 16.000,00 45.000,00 50.000,00 0,00 0,00 111.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 500,00 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 11.500,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

OB060-16-0017 20.545,22 111.000,00 441.000,00 635.000,00 3.700.000,00 5.120.000,00 10.027.545,221538 Kanalizacija Kresnice
PV00 20.545,22 111.000,00 441.000,00 635.000,00 3.700.000,00 5.120.000,00 10.027.545,22Lastna proračunska sredstva
1538 20.545,22 111.000,00 441.000,00 635.000,00 3.700.000,00 5.120.000,00 10.027.545,22Kanalizacija Kresnice
402113 0,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 31.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 0,00 0,00 10.000,00 500.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 9.010.000,00Novogradnje
420600 0,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 31.000,00Nakup zemijišč
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420801 0,00 1.000,00 5.000,00 15.000,00 70.000,00 80.000,00 171.000,00Investicijski nadzor
420804 20.545,22 107.000,00 415.000,00 100.000,00 100.000,00 10.000,00 752.545,22Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32.000,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

15029003 195.521,43 295.500,00 221.600,00 165.700,00 114.000,00 53.000,00 1.045.321,43Izboljšanje stanja okolja
OB060-15-0005 195.521,43 295.500,00 221.600,00 165.700,00 114.000,00 53.000,00 1.045.321,431528 Rudnik Sitarjevec
PV00 195.521,43 165.500,00 114.000,00 120.000,00 114.000,00 53.000,00 762.021,43Lastna proračunska sredstva
1528 195.521,43 165.500,00 114.000,00 120.000,00 114.000,00 53.000,00 762.021,43Rudnik Sitarjevec
402005 458,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,94Stroški prevajalskih storitev, str.lektoriranja in podobno
402111 1.207,35 500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.707,35Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402113 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 8.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402199 33.731,42 30.200,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 93.931,42Drugi posebni materiali in storitve
420202 2.393,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393,77Nakup strojne računalniške opreme
420401 4.966,74 69.800,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 384.766,74Novogradnje
420402 114.972,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.972,23Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00Nakup zemijišč
420801 6.039,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00 38.039,00Investicijski nadzor
420804 23.251,98 5.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 48.251,98Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

PV02 0,00 130.000,00 107.600,00 45.700,00 0,00 0,00 283.300,00Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
1528 0,00 130.000,00 107.600,00 45.700,00 0,00 0,00 283.300,00Rudnik Sitarjevec
402199 0,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 90.000,00Drugi posebni materiali in storitve
420401 0,00 90.000,00 77.600,00 25.700,00 0,00 0,00 193.300,00Novogradnje

16 814.394,75 1.399.870,00 1.009.000,00 1.029.000,00 1.640.000,00 1.550.000,00 7.442.264,75PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 747.947,44 1.249.870,00 850.000,00 1.029.000,00 1.640.000,00 1.550.000,00 7.066.817,44Komunalna dejavnost
16039001 657.972,33 982.870,00 735.000,00 1.029.000,00 1.540.000,00 1.550.000,00 6.494.842,33Oskrba z vodo
OB060-07-0015 10.878,00 10.000,00 37.000,00 15.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.072.878,001633 Vodovod Dole
PV00 10.878,00 10.000,00 37.000,00 15.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.072.878,00Lastna proračunska sredstva
1633 10.878,00 10.000,00 37.000,00 15.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.072.878,00Vodovod Dole
402113 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 1.800.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 10.878,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 60.878,00Nakup zemijišč
420801 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 5.000,00 32.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 92.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-07-0070 145.919,42 12.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.489,421648 Vodovod Hotič
PV00 45.919,42 12.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.489,42Lastna proračunska sredstva
1648 45.919,42 12.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.489,42Vodovod Hotič
402113 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 9.783,10 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.783,10Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.126,32 2.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.756,32Investicijski nadzor
420804 33.910,00 3.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.850,00Načrti in druga projektna dokumentacija
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PV05 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00KREDIT MGRT ZFO
1648 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00Vodovod Hotič
420402 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-07-0111 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,001636 Vodovod Vače
PV00 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00Lastna proračunska sredstva
1675 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih
420500 2.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB060-07-0112 86.980,27 354.850,00 540.000,00 120.000,00 0,00 0,00 1.101.830,271637 Vodovod Golišče
PV00 26.980,40 24.850,00 15.000,00 120.000,00 0,00 0,00 186.830,40Lastna proračunska sredstva
1637 26.980,40 24.850,00 15.000,00 120.000,00 0,00 0,00 186.830,40Vodovod Golišče
420402 6.990,60 8.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 134.990,60Rekonstrukcije in adaptacije
420801 139,80 13.850,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 19.989,80Investicijski nadzor
420804 19.850,00 3.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV07 59.999,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.999,87Transfer iz državnega proračuna MGRT ZFO
1637 59.999,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.999,87Vodovod Golišče
420402 59.999,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.999,87Rekonstrukcije in adaptacije

PV10 0,00 330.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 855.000,00KREDIT JSRSRRRP
1637 0,00 330.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 855.000,00Vodovod Golišče
420402 0,00 330.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00 855.000,00Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-08-0006 0,00 28.750,00 65.000,00 800.000,00 300.000,00 0,00 1.193.750,001657 Vodovod Mamolj
PV00 0,00 28.750,00 15.000,00 800.000,00 300.000,00 0,00 1.143.750,00Lastna proračunska sredstva
1657 0,00 28.750,00 15.000,00 800.000,00 300.000,00 0,00 1.143.750,00Vodovod Mamolj
420402 0,00 9.000,00 0,00 740.000,00 240.000,00 0,00 989.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00Nakup zemijišč
420801 0,00 1.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 71.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 18.750,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 63.750,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV10 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00KREDIT JSRSRRRP
1657 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Vodovod Mamolj
420402 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Rekonstrukcije in adaptacije

OB060-16-0012 152.862,32 251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.862,321650 Vodovod Kresnice
PV00 152.862,32 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.862,32Lastna proračunska sredstva
1650 152.862,32 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.862,32Vodovod Kresnice
402113 5.718,75 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.518,75Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 121.499,57 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.499,57Rekonstrukcije in adaptacije
420600 6.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.944,00Nakup zemijišč
420801 0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00Investicijski nadzor
420804 18.700,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.700,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV10 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00KREDIT JSRSRRRP
1650 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00Vodovod Kresnice
420402 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
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OB060-16-0035 191.716,27 261.700,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 523.416,271674 Vodovod Tihaboj
PV00 41.716,27 31.700,00 22.980,00 0,00 0,00 0,00 96.396,27Lastna proračunska sredstva
1674 41.716,27 31.700,00 22.980,00 0,00 0,00 0,00 96.396,27Vodovod Tihaboj
420401 19.296,15 5.000,00 18.980,00 0,00 0,00 0,00 43.276,15Novogradnje
420801 1.542,57 11.700,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15.242,57Investicijski nadzor
420804 19.210,00 14.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 34.210,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 1.667,55 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.667,55Plačila drugih storitev in dokumentacije

PV05 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00KREDIT MGRT ZFO
1674 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00Vodovod Tihaboj
420401 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00Novogradnje

PV10 0,00 230.000,00 47.020,00 0,00 0,00 0,00 277.020,00KREDIT JSRSRRRP
1674 0,00 230.000,00 47.020,00 0,00 0,00 0,00 277.020,00Vodovod Tihaboj
420401 0,00 230.000,00 47.020,00 0,00 0,00 0,00 277.020,00Novogradnje

OB060-17-0006 26.726,06 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.726,061677 Vodovod Gabrovka
PV00 26.726,06 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.726,06Lastna proračunska sredstva
1677 26.726,06 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.726,06Vodovod Gabrovka
402113 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 26.726,06 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.726,06Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00Nakup zemijišč

OB060-17-0007 10.992,37 23.000,00 5.000,00 54.000,00 200.000,00 50.000,00 342.992,371678 Vodovod Leše
PV00 10.992,37 23.000,00 5.000,00 54.000,00 200.000,00 50.000,00 342.992,37Lastna proračunska sredstva
1678 10.992,37 23.000,00 5.000,00 54.000,00 200.000,00 50.000,00 342.992,37Vodovod Leše
402113 3.692,37 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 8.192,37Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 0,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 169.000,00 46.000,00 267.000,00Novogradnje
420600 0,00 4.400,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 17.400,00Nakup zemijišč
420801 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 14.000,00Investicijski nadzor
420804 7.300,00 16.100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 36.400,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-17-0018 29.367,62 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 48.367,621647 Vodovod Litija
PV00 29.367,62 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 48.367,62Lastna proračunska sredstva
1647 13.590,96 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 17.590,96Vodovod Litija
420402 12.740,96 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 16.740,96Rekonstrukcije in adaptacije
420801 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00Investicijski nadzor

1675 15.776,66 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 30.776,66Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih
420500 15.467,31 9.000,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 28.967,31Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 309,35 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 1.009,35Investicijski nadzor
420804 0,00 700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 800,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-19-0002 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 500.000,00 590.000,0016770 Vodovod Gobnik
PV00 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 500.000,00 590.000,00Lastna proračunska sredstva
16770 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 500.000,00 590.000,00Vodovod Gobnik
402113 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
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420401 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 450.000,00 460.000,00Novogradnje
420600 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00Nakup zemijišč
420801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 0,00 10.000,00 35.000,00 5.000,00 0,00 50.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-19-0007 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,006051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica
PV00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Lastna proračunska sredstva
60516010 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00KS Jevnica - vodovod Jevnica Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420500 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB060-19-0015 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,006021602 KS Dole - vodovod Sopota
PV00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Lastna proračunska sredstva
60216020 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00KS Dole - vodovod Sopota Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420500 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

16039002 77.646,68 251.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 408.646,68Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB060-16-0014 77.646,68 251.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 408.646,681673 Mrliška vežica Vače
PV00 5.189,68 61.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 96.189,68Lastna proračunska sredstva
1673 5.189,68 61.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 96.189,68Mrliška vežica Vače
402113 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 4.713,88 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.713,88Novogradnje
420402 0,00 42.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00Nakup zemijišč
420801 0,00 8.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 475,80 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.475,80Plačila drugih storitev in dokumentacije

PV05 72.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.457,00KREDIT MGRT ZFO
1673 72.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.457,00Mrliška vežica Vače
420401 72.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.457,00Novogradnje

PV10 0,00 190.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00KREDIT JSRSRRRP
1673 0,00 190.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00Mrliška vežica Vače
420401 0,00 190.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00Novogradnje

16039003 12.328,43 15.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 52.328,43Objekti za rekreacijo
OB060-17-0017 12.328,43 15.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 52.328,431643 Otroška igrišča
PV00 12.328,43 15.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 52.328,43Lastna proračunska sredstva
1643 12.328,43 15.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 52.328,43Otroška igrišča
402503 105,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,28Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
420500 12.223,15 14.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 36.223,15Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420600 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00Nakup zemijišč
420804 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

16039005 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 0,00 111.000,00Druge komunalne dejavnosti
OB060-19-0013 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 0,00 111.000,0016490 Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob reki
PV00 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 0,00 111.000,00Lastna proračunska sredstva
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16490 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 0,00 111.000,00Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob reki
420401 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 100.000,00 0,00 111.000,00Novogradnje

1605 35.139,88 100.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 239.139,88Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 35.139,88 100.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 239.139,88Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB060-17-0019 35.139,88 100.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 239.139,88165292 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih pros
PV00 35.139,88 100.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 239.139,88Lastna proračunska sredstva
165292 35.139,88 100.000,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 239.139,88Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov
402001 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Čistilni material in storitve
402113 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402200 7.083,18 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 17.083,18Električna energija
402201 3.895,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 13.895,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 379,19 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.379,19Voda in komunalne storitve
402204 99,60 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.099,60Odvoz smeti
402205 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 400,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402500 145,38 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.145,38Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 3.562,45 15.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 34.562,45Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402504 2.547,95 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 8.547,95Zavarovalne premije za objekte
402599 3.697,45 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 13.697,45Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402920 433,79 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.433,79Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402999 13.295,89 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 63.295,89Drugi operativni odhodki
420402 0,00 10.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420500 0,00 22.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00Načrti in druga projektna dokumentacija

1606 31.307,43 50.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 136.307,43Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 31.307,43 50.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 136.307,43Urejanje občinskih zemljišč
OB060-16-0013 31.307,43 50.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 136.307,431660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine
PV00 31.307,43 50.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 136.307,43Lastna proračunska sredstva
1660 31.307,43 50.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 136.307,43Geodetske storitve, cenitve in odškodnine
402006 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402113 10.523,52 14.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 59.523,52Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402606 4.149,48 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.649,48Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402799 901,50 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.901,50Druge odškodnine in kazni
402901 2.149,83 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.949,83Plačila avtorskih honorarjev
402999 123,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,89Drugi operativni odhodki
420600 13.459,21 30.500,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 63.959,21Nakup zemijišč

17 9.017,89 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.017,89ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 9.017,89 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.017,89Primarno zdravstvo
17029001 9.017,89 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.017,89Dejavnost zdravstvenih domov
OB060-16-0018 9.017,89 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.017,891720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme
PV00 9.017,89 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.017,89Lastna proračunska sredstva
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1720 9.017,89 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.017,89Zdravstveni dom Litija - nakup opreme
432300 9.017,89 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 11.017,89Inv. transferi javnim zavodom

18 285.382,67 342.700,00 460.700,00 0,00 0,00 0,00 1.088.782,67KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 206.799,61 74.700,00 60.700,00 0,00 0,00 0,00 342.199,61Programi v kulturi
18039001 81.719,32 47.700,00 47.700,00 0,00 0,00 0,00 177.119,32Knjižničarstvo in založništvo
OB060-16-0019 69.750,00 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00 0,00 145.150,001831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva
PV00 69.750,00 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00 0,00 145.150,00Lastna proračunska sredstva
1831 69.750,00 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00 0,00 145.150,00Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva
432300 69.750,00 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00 0,00 145.150,00Inv. transferi javnim zavodom

OB060-16-0020 11.969,32 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31.969,321832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema
PV00 11.969,32 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31.969,32Lastna proračunska sredstva
1832 11.969,32 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31.969,32Knjižnica Litija - adaptacija in oprema
432300 11.969,32 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 31.969,32Inv. transferi javnim zavodom

18039003 6.891,80 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15.891,80Ljubiteljska kultura
OB060-17-0008 6.891,80 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15.891,801834 Razst. Prostor, dimnik, M.Pregelj, P.Jereb
PV00 6.891,80 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15.891,80Lastna proračunska sredstva
1834 6.891,80 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15.891,80Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve
420300 6.891,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.891,80Nakup drugih osnovnih sredstev
431000 0,00 7.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam

18039005 118.188,49 20.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 149.188,49Drugi programi v kulturi
OB060-17-0009 45.649,11 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 56.649,111845 ZKMŠ Litija - KC
PV00 45.649,11 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 56.649,11Lastna proračunska sredstva
1845 45.649,11 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 56.649,11ZKMŠ Litija
432300 45.649,11 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 56.649,11Inv. transferi javnim zavodom

OB060-17-0020 8.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 28.500,001841 Vzdrževanje kult. spomenikov lokalnega pomena
PV00 8.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00Lastna proračunska sredstva
1838 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Kulturni domovi, objekti v KS
431000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam

1841 8.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00Vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena
431000 8.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam

OB060-18-0014 64.039,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.039,381863 Stara sodnija - sanacija vlage
PV00 64.039,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.039,38Lastna proračunska sredstva
1863 64.039,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.039,38Stara sodnija
420402 61.916,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.916,81Rekonstrukcije in adaptacije
420801 658,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,57Investicijski nadzor
420804 1.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.464,00Načrti in druga projektna dokumentacija

1805 78.583,06 268.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 746.583,06Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 78.583,06 268.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 746.583,06Programi športa
OB060-16-0033 5.000,00 80.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00113291 Športni objekt Jevnica
PV00 5.000,00 80.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00Lastna proračunska sredstva
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113291 5.000,00 80.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA
420401 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00Novogradnje
420801 0,00 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00Investicijski nadzor
420804 5.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija

PV05 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00KREDIT MGRT ZFO
113291 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA
420401 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000,00Novogradnje

PV11 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00PRIH. JAVNIH SKLADOV
113291 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA
420401 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00Novogradnje

OB060-17-0021 39.764,41 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.764,411860 Nogometno igrišče Litija
PV00 39.764,41 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.764,41Lastna proračunska sredstva
1860 39.764,41 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.764,41Nogometno igrišče Litija
420230 6.997,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.997,99Nakup opreme za vzdr.parkov in vrtov
420500 32.766,42 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.766,42Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

OB060-17-0023 15.193,02 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 115.193,021862 Nogometno igrišče Kresnice
PV00 15.193,02 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 115.193,02Lastna proračunska sredstva
1862 15.193,02 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 115.193,02Nogometno igrišče Kresnice
420500 14.393,02 19.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 108.393,02Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00Investicijski nadzor
420804 800,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-18-0017 18.625,63 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 38.625,631867 Športni objekti
PV00 18.625,63 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 38.625,63Lastna proračunska sredstva
1867 18.625,63 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 38.625,63Športni objekti
420500 18.625,63 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 37.625,63Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00Investicijski nadzor
420804 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00Načrti in druga projektna dokumentacija

OB060-19-0012 0,00 118.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,001868 Športno igrišče na Vačah
PV00 0,00 118.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00Lastna proračunska sredstva
1868 0,00 118.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00Športno igrišče na Vačah
420400 0,00 118.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00Priprava zemljišča

19 1.757.602,39 887.100,00 513.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 6.357.702,39IZOBRAŽEVANJE
1902 509.511,61 677.100,00 294.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.580.611,61Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 509.511,61 677.100,00 294.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.580.611,61Vrtci
OB060-16-0022 37.910,56 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 45.910,561925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica
PV00 35.500,00 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00Lastna proračunska sredstva
1925 35.500,00 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00OŠ Gabrovka - VVE Čebelica
432300 35.500,00 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00Inv. transferi javnim zavodom

PV05 2.410,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,56KREDIT MGRT ZFO
1925 2.410,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,56OŠ Gabrovka - VVE Čebelica

Stran 19

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 stran 276



do 2019 2019 2020 2021 2022 po 2022 Skupaj

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Naziv

(1) (2)

PPP\ GPR\ PPR\ PPJ\
VIR\ PP\ A\ 

v EUR

432300 2.410,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,56Inv. transferi javnim zavodom

OB060-16-0028 378.142,45 6.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 385.142,451966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka
PV00 378.142,45 6.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 385.142,45Lastna proračunska sredstva
1966 378.142,45 6.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 385.142,45OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka
432300 378.142,45 6.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 385.142,45Inv. transferi javnim zavodom

OB060-17-0010 31.719,60 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.819,601967 Uporabnina - vrtec Najdihojca
PV00 31.719,60 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.819,60Lastna proračunska sredstva
1967 31.719,60 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.819,60Uporabnina - vrtec Najdihojca
432300 31.719,60 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.819,60Inv. transferi javnim zavodom

OB060-18-0009 19.239,00 650.000,00 130.000,00 100.000,00 0,00 0,00 899.239,001928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole
PV00 19.239,00 6.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 125.239,00Lastna proračunska sredstva
1928 19.239,00 6.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 125.239,00OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole
432300 19.239,00 6.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 125.239,00Inv. transferi javnim zavodom

PV05 0,00 322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00KREDIT MGRT ZFO
1928 0,00 322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole
432300 0,00 322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00Inv. transferi javnim zavodom

PV07 0,00 322.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 452.000,00Transfer iz državnega proračuna MGRT ZFO
1928 0,00 322.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 452.000,00OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole
432300 0,00 322.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 452.000,00Inv. transferi javnim zavodom

OB060-18-0015 42.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 62.500,001926 Vrtec Litija
PV00 42.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00Lastna proračunska sredstva
1926 42.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00Vrtec Litija
432300 42.500,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00Inv. transferi javnim zavodom

OB060-18-0016 0,00 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,0019670 Vrtec Najdihojca Litija
PV00 0,00 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00Lastna proračunska sredstva
19670 0,00 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00Vrtec Najdihojca Litija
432300 0,00 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00Inv. transferi javnim zavodom

1903 1.248.090,78 160.000,00 219.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 4.727.090,78Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 1.248.090,78 160.000,00 219.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 4.727.090,78Osnovno šolstvo
OB060-15-0003 997.635,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.635,281955 OŠ in OŠPP Litija
PV00 997.635,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.635,28Lastna proračunska sredstva
1863 3.604,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604,65Stara sodnija
420500 3.604,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604,65Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1947 1.146,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,80Osnovna šola Litija
420801 1.146,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,80Investicijski nadzor

1955 992.883,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.883,83OŠ Litija, novogradnja
432300 992.883,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992.883,83Inv. transferi javnim zavodom

OB060-16-0023 9.500,00 8.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 77.500,001945 Osnovna šola Gabrovka
PV00 9.500,00 8.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 77.500,00Lastna proračunska sredstva
1945 9.500,00 8.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 77.500,00Osnovna šola Gabrovka
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432300 9.500,00 8.000,00 10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 77.500,00Inv. transferi javnim zavodom

OB060-16-0024 37.565,76 34.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 100.565,761946 Osnovna šola Gradec
PV00 37.565,76 34.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 100.565,76Lastna proračunska sredstva
1946 37.565,76 34.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 100.565,76Osnovna šola Gradec
432300 37.565,76 34.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 100.565,76Inv. transferi javnim zavodom

OB060-16-0025 15.102,50 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 45.102,501947 Osnovna šola Litija
PV00 15.102,50 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 45.102,50Lastna proračunska sredstva
1947 15.102,50 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 45.102,50Osnovna šola Litija
432300 15.102,50 25.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 45.102,50Inv. transferi javnim zavodom

OB060-16-0026 27.961,04 13.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.961,041948 Intervencije v osnovne šole
PV00 27.961,04 13.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.961,04Lastna proračunska sredstva
1948 27.961,04 13.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.961,04Intervencije v osnovne šole
432300 27.961,04 13.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 50.961,04Inv. transferi javnim zavodom

OB060-16-0027 128.326,20 50.000,00 150.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3.378.326,201965 Izobraževalni center Hotič
PV00 128.326,20 50.000,00 150.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3.378.326,20Lastna proračunska sredstva
1965 128.326,20 50.000,00 150.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3.378.326,20Izobraževalni center Hotič
420600 83.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.500,00Nakup zemijišč
432300 44.826,20 50.000,00 150.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 3.294.826,20Inv. transferi javnim zavodom

OB060-18-0010 32.000,00 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,001952 Osnovne šole - brezžična omrežja
PV00 32.000,00 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00Lastna proračunska sredstva
1952 32.000,00 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00Osnovne šole  - brezžična omrežja
432300 32.000,00 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00Inv. transferi javnim zavodom

1906 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Pomoči šolajočim
19069001 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Pomoči v osnovnem šolstvu
OB060-19-0003 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,001933 Šolski prevozi
PV00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Lastna proračunska sredstva
1933 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Šolski prevozi
432300 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Inv. transferi javnim zavodom

20 62.950,41 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.450,41SOCIALNO VARSTVO
2004 62.950,41 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.450,41Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 62.950,41 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.450,41Socialno varstvo invalidov
OB060-16-0015 62.950,41 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.450,412053 Dom invalidov
PV00 62.950,41 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.450,41Lastna proračunska sredstva
2053 62.950,41 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.450,41Dom invalidov
420401 59.924,81 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.924,81Novogradnje
420801 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00Investicijski nadzor
420804 3.025,60 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.025,60Načrti in druga projektna dokumentacija

23 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00Rezerva občine
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OB060-18-0018 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,002320 Proračunska rezerva - sanacija posledic naravnih nesreč
PV00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00Lastna proračunska sredstva
2320 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00Proračunska rezerva
420402 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00Investicijski nadzor
420804 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00Plačila drugih storitev in dokumentacije

PV08 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00Transfer iz državnega proračuna MOP
2320 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00Proračunska rezerva
420402 0,00 196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196.000,00Rekonstrukcije in adaptacije

7.226.159,99 5.716.170,00 4.513.200,00 9.138.700,00 8.598.000,00 7.083.000,00 42.275.229,99

Rekapitulacija NRP virov:

PV00 Lastna proračunska sredstva 6.368.938,73 3.110.364,00 2.269.134,00 8.393.000,00 8.598.000,00 7.083.000,00 35.822.436,73
PV01 Transfer iz državnega proračuna 29.471,00 19.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.571,00
PV02 Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) 117.883,99 238.200,00 707.600,00 745.700,00 0,00 0,00 1.809.383,99
PV05 KREDIT MGRT ZFO 390.867,56 337.233,00 337.223,00 0,00 0,00 0,00 1.065.323,56
PV07 Transfer iz državnega proračuna MGRT ZFO 318.998,71 337.233,00 337.223,00 0,00 0,00 0,00 993.454,71
PV08 Transfer iz državnega proračuna MOP 0,00 551.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551.000,00
PV10 KREDIT JSRSRRRP 0,00 1.123.040,00 822.020,00 0,00 0,00 0,00 1.945.060,00
PV11 PRIH. JAVNIH SKLADOV 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Skupaj 7.226.159,99 5.716.170,00 4.513.200,00 9.138.700,00 8.598.000,00 7.083.000,00 42.275.229,99
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