


POROČILO 
O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LITIJA ZA LETO 2019 
V OBDOBJU OD 1.1.2019 DO 30.6.2019 

UVOD	

Zakon o javnih financah v svojem 63. členu določa, da župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna 
v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje: 

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca
leta; 
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu
neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov 
med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz 
naslova poroštev; 
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.

SPREJETI	PRORAČUN	ZA	LETO	2019	

Občinski svet Občine Litija je na 2. seji dne 11.2.2019 sprejel Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2019 - predlog 
za prvo branje.   

Predlog Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 - drugo branje je Občinski svet sprejel 3. seji dne 11.3. 2019 
(Uradni list RS, št. 16/2019). 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 - prvi rebalans -  je 
Občinski svet Občine Litija sprejel na 2. izredni seji dne 25.3.2019 (Uradni list RS, št. 20/2019). 

POROČILO	O	REALIZACIJI	PREJEMKOV	

NAZIV 

indeks 
realizacije 
1. polletje

2015  

indeks 
realizacije
1. polletje

2016

indeks 
realizacije
1. polletje

2017

indeks 
realizacije
1. polletje

2018

sprejeti  
2. rebalans

2019  

realizacija 
1. polletje

2019

indeks 
realizacije
1. polletje

2019

70        DAVČNI PRIHODKI 39,6 46,0 48,5 48,2 11.017.000,00 5.147.624,17 46,7 %

71        NEDAVČNI PRIHODKI 44,1 42,5 48,7 33,0 1.573.500,00 501.642,22 31,9 %

72        KAPITALSKI PRIHODKI 8,6 1,6 39,4 8,9 1.237.850,00 59.911,84 4,8 %

73        PREJETE DONACIJE 321,5 80,0 25,0 82,0 1.000,00 1.606,02 160,0 %

74        TRANSFERNI PRIHODKI 46,3 42,2 38,2 12,9 1.876.223,00 525.108,18 27,9 %

 SKUPAJ PRIHODKI 36,5 40,3 47,8 41,6 15.705.573,00 6.235.892,43 39,7 %

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 2



NAZIV 
realizacija 
1. polletje 

2012  

realizacija  
1. polletje 

2013  

realizacija 
1. polletje 

2014  

realizacija 
1. polletje 

2015  

realizacija 
1. polletje 

2016  

realizacija  
1. polletje 

2017  

realizacija 
1. polletje 

2018  

realizacija 
1. polletje 

2019  

70        DAVČNI 
PRIHODKI 

5.043.963,49 4.968.881,29 4.792.629,45 4.187.319,94 4.611.940,76 4.955.266,09 5.123.897,19 5.147.624,17

71        NEDAVČNI 
PRIHODKI 

732.410,25 530.841,82 226.752,44 509.822,19 579.201,45 749.738,51 516.503,25 501.642,22

72        KAPITALSKI 
PRIHODKI 

140.958,36 21.690,60 50.758,60 181.281,61 25.030,28 154.560,95 62.429,41 59.911,84

73        PREJETE 
DONACIJE 

2.000,00 0,00 800,00 3.214,56 800,00 250,00 820,00 1.606,02

74        TRANSFERNI 
PRIHODKI 

1.538.535,21 1.248.002,95 3.019.928,16 3.019.928,16 615.833,20 215.269,75 151.765,24 525.108,18

 SKUPAJ PRIHODKI 7.457.867,31 6.769.416,66 8.090.868,65 5.708.268,87 5.832.805,69 6.075.085,30 5.855.415,09 6.235.892,43

 

700	 Davki	na	dohodek	in	dobiček	
 
Skladno z 6. členom Zakonom o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 - Odl. US, 57/2008, 
94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 - ZUJF) so najpomembnejši vir financiranja občin prihodki iz dohodnine. 
 
Odstopljeno dohodnino občinam Ministrstvo za finance nakazuje občinam na podlagi 17. člena ZFO-1 na podračun 
javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine 
evidentirajo na podkontu 700020 Dohodnina - odstopljeni vir občinam. 
 
Povprečnina predstavlja  na  prebivalca  v  državi  ugotovljen  primeren  obseg  sredstev  za  financiranje z zakonom 
določenih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. člena ZFO-1 jo skladno z 12. členom ZFO-1 ugotovi Ministrstvo za finance, 
določi pa državni zbor  z zakonom, ki ureja izvrševanje  državnega  proračuna.   
 
Za leti 2007 in 2008 je bila povprečnina določena v 37. členu ZFO-1 in je znašala za leto 2007 469,45 eura in za leto 
2008 482,13 eura.  
Za leto 2009 je bila povprečnina določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 
ter je znašala 485,88 eura na občana letno za leto 2008, za leto 2009 pa je znašala 538,45 eura.  
Za leto 2010 je bila povprečnina določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 
ter je znašala 550,00 eura, za leto 2011 pa je znašala 564,30 eura.  
 
Povprečnina se je tako v prvih petih letih  (od leta 2007 - 469,45 € do leta 2011 - 564,30 €) povečala za 20 
odstotkov. 
 
Za leto 2011 in 2012  je bila povprečnina nato znižana v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2011 in 2012 ter je znašala v letu 2011 554,50 eura, za prvo polletje leta 2012 je znašala 554,50 eura, za drugo polletje 
2012 pa je bila s spremembami zakona po ZUJF zmanjšana na 543,00. 
Za leti 2013 in 2014 je bila povprečnina določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 
in 2014 ter znaša v obeh letih 536,00 eura. 
Za leto 2015 je bila povprečnina določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
ter je znašala v prvem polletju 2015 525,00 eura, v drugem polletju 2015 pa 519,00 eura. 
Za leto 2016 je bila povprečnina v višini 522,00 eura določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2016 in 2017. 
 
Povprečnina se je tako v petih letih  (od leta 2011 – 554,50 € do leta 2016 - 522,000 €) zmanjšala za 6 odstotkov. 
 
Za leto 2017 je bila povprečnina v višini 533,50 eura določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2017 in 2018. 
Za leto 2018 je bila povprečnina v višini 551,00 eura določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H). 
Za leto 2019  je povprečnina v višini 573,50 eura določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19). 
 
Povprečnina se je tako v dvanajstih  letih  (od leta 2007 - 469,45 € do leta 2019 - 573,50 €) povečala za 22 
odstotkov. 
 
Ob polletju so prihodki od deleža dohodnine odstopljenega občinam znašali 50 % planiranih prihodkov.  
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703	 Davki	na	premoženje	

Med davke na premoženje sodijo davek od premoženja od stavb, od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, 
od plovnih objektov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na promet nepremičnin  in davek na dediščine 
in darila. 

Ob polletju so prihodki iz davkov na premoženje znašali 15 % planiranih prihodkov.  

704	 Domači	davki	na	blago	in	storitve	

V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (Davek na dobitke od iger na srečo, Okoljska 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Turistična taksa, Občinske takse od pravnih oseb, 
Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov, Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest). 

Ob polletju so prihodki iz davkov na blago in storitve znašali 60 % planiranih prihodkov 

710	 Udeležba	na	dobičku	in	dohodki	od	premoženja	

V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih 
podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (od 
sredstev na vpogled) in prihodki od upravljanja s premoženjem (prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od 
podeljenih koncesij). 

Ob polletju so prihodki iz udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašali 26 % planiranih prihodkov. 

Med prihodke od premoženja sodijo tudi prihodki mestne in krajevnih skupnosti od najemnin za poslovne prostore, 
zemljišča in grobove. 

711	 Takse	in	pristojbine	

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. 

Ob polletju so prihodki iz taks in pristojbin znašali 60 % planiranih prihodkov. 

712	 Globe	in	druge	denarne	kazni	

Med nedavčne prihodke se nadalje razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi 
prestopkov in prekrškov po različnih zakonih, za našo občino pa je najpomembnejši vir globe za napačno parkiranje ter 
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora zaradi nedovoljenih (črnih) gradenj. 

Ob polletju so prihodki iz glob znašali 75 % planiranih prihodkov. 

713		 Prihodki	od	prodaje	blaga	in	storitev	

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).  

Ob polletju so prihodki od prodaje blaga in storitev znašali 49 % planiranih prihodkov. 

714	 Drugi	nedavčni	prihodki	

V to skupino prihodkov uvrščamo naslednje prihodke: 
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- prihodki od komunalnih prispevkov (prihodki od komunalnih prispevkov, ki se poravnajo pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja), 
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (pred sodiščem še vedno potekajo 
zapuščinski postopki za oskrbovance v domovih za institucionalno varstvo, katerih oskrbnine je plačevala občina,), 
- drugi izredni nedavčni prihodki (izvršbe in rubeži pooblaščenih izvršiteljev pri upnikih, ter prihodki zaradi povračil 
stroškov popravil zavarovane opreme v občinski stavbi), 
- namenski prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,  
- namenski prihodki preobremenitev uporabe objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture. 

Ob polletju so Drugi nedavčni prihodki znašali 67 % planiranih prihodkov.   

Največji dolžniki pri nedavčnih prihodkih na dan 30.6.2019 so bila tri občinska podjetja: 
- Ceroz d.o.o. 258.395,88 eurov za obdobje od decembra 2017 dalje za obračunano najemnino GJI (sorazmerno 

višini omrežnine, ki jo JP KSP Litija zaračunava občanom), 
- KSP Litija d.o.o. 257.757,91 eurov obdobje od februarja 2019 dalje za obračunano najemnino GJI (sorazmerno 

višini omrežnine, ki jo JP KSP Litija zaračunava občanom), 
- Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., 26.583,45 eurov za obdobje od maja 2017 dalje za ogrevanje in 

elektriko v občinski stavbi. 

72	 Kapitalski	prihodki	

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, poslovnih objektov in poslovnih prostorov,  
stanovanjskih objektov in stanovanj ter kmetijskih in stavbnih zemljišč. 

Ob polletju so Kapitalski prihodki znašali 4 % planiranih prihodkov. 

74	 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. 

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. 

Ob polletju so transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (državnega proračuna) znašali 27 % planiranih 
prihodkov.  

POROČILO	O	REALIZACIJI	IZDATKOV	

Ob polletju so odhodki občinskega proračuna znašali v višini 35 % planiranih odhodkov oziroma 5.827.517,72 € 
plačanih odhodkov. Več podatkov o realizaciji izdatkov je podanih v nadaljevanju po posameznih proračunskih 
postavkah. 

POROČILO	O	REALIZACIJI	PRESEŽKA	/	PRIMANJKLJAJA	

Ob polletju je realizacija proračunskega presežka znašala 408.374,71 €. V celoti je bil namenjen odplačilu glavnic starih 
kreditov. 
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POROČILO	O	ZADOLŽEVANJU		

Občina Litija se v prvem polletju 2019 ni kratkoročno ali dolgoročno zadolžila.  

Za odplačila kreditov za investicije pri poslovnih bankah in javnih skladih v minulih letih za investicije na območju 
Občine Litija so bila potrebna sredstva za odplačilo kreditov, ki jih je občina najela v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 
2013, 2016, 2017 in 2018. 

V računu finančnih terjatev in naložb so izkazani prejemki iz naslova obročnih kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 
1991. 

OCENA	REALIZACIJE	DO	KONCA	LETA	

Prihodki do konca leta ne bodo realizirani v planirani višini. V planirani višini ne bodo realizirani nedavčni prihodki, 
transferni prihodki in kapitalski prihodki.   

Na prihodke je negativno vplivalo zmanjšanje nedavčnih prihodkov, transfernih prihodkov in kapitalskih prihodkov. 

Na prihodke je pozitivno vplivalo povečanje povprečnine oziroma primerne porabe občin, kot je določena v Zakonu o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. 

Odhodki do konca leta ne bodo realizirani v planirani višini. V planirani višini ne bodo realizirani tekoči odhodki in 
tekoči transferi, investicijski odhodki in investicijski transferi. 

PRERAZPOREJANJE	PRORAČUNSKIH	SREDSTEV	

V obdobju do 30.6.2019 občina ni opravila sprememb neposrednih uporabnikov med letom, prenosa namenskih 
sredstev iz proračuna preteklega leta, vključitve novih obveznosti v proračun ter izdanih in unovčenih poroštvih ter 
izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev.  

Plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let po podatkih iz zaključnega računa za leto 2018 niso bila v celoti 
opravljena. Na dan 30.6.2019 je imela občina velik obseg neporavnanih obveznosti iz preteklih let in iz prvega polletja 
2019 do dobaviteljev, javnih zavodov, društev in neposrednih proračunskih uporabnikov.  

Na dan 30.6.2019 je imela občina naslednje neplačane obveznosti iz leta 2018: 

Konto Naziv partnerja Zapadlo Opis 

24200 GIMNAZIJA LITIJA 751,96 
UPORABA DVORANE 1.9.-.31.12.2018 VRTEC  
Račun: RA-18000143/000247-GIMNAZIJA LITIJA  

24200 GIMNAZIJA LITIJA 5.561,90 
UPORABA DVORANE 1.9.-31.12.2018 OŠ GRADEC  
Račun: RA-18000142/000247-GIMNAZIJA LITIJA  

22000 KSP Litija d.o.o. 98.569,70 
ASFALTIRANJE CEST V LETU 2018  
Račun: D-SPR-19010297ponovno/000021-KSP Litija d.o.o.  

22000 KSP Litija d.o.o. 93.592,80 
VZDRŽ SKN XI/18- tekoče vzdrževanje  
Račun: D-SPR-18011206ponovno/000021-KSP Litija d.o.o.  

22000 OOZ LITIJA 2.000,00 
SVETOVANJE IN STORITVE OBČANOM 2018  
Račun: 84/2018/000340-OOZ LITIJA  

24300 OŠ GABROVKA 4.206,49 
UREDITEV GARAŽE V NOVEM VRTCU GABROVKA  
Račun: 410-1/2018-528/000128-OŠ GABROVKA  

23403 PGD JEVNICA 693,00 
PREVOZ VODE XII/18-21X  
Račun: 01/2019/000147-PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO JEVNICA 

22000 SINT d.o.o. 463,60 
VARNOSTNI NAČRT PLAZ TRINKAVS  
Račun: 2335/2018/000314-SINT d.o.o.  

24301 ZD Hrastnik 61,98 
MRLIŠKI OGLED  1X -   
Račun: FA18000956/000729-ZD Hrastnik  

24300 ZD Litija 850,50 
Mrliški ogledi XII/18-15  
Račun: 180342/000143-ZD Litija  

skupaj 206.751,93 
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Na dan 30.6.2019 je imela občina zapadle neplačane obveznosti z rokom zapadlosti do 30.6.2019 v višini 1.000.585,91 
eurov za obveznosti, nastale v letu 2018 in v prvem polletju 2019.  

Na dan 15.7.2019 so zapadle neplačane obveznosti Občine Litija znašale 1.303.765,42 eurov, med proračunskimi 
postavkami za izvajanje rednih nalog je bilo na dan 15.7.2019 največ zapadlih neplačanih obveznosti: 

proračunska postavka 
znesek zapadlih 

neplačanih 
obveznosti 

opis 

0735 - Občinska gasilska zveza 
0736 - Prostovoljna gasilska društva 
0737 - Stroški intervencij PGD 
0738 - Občinska gasilska zveza - gasilska vozila,  
gasilska oprema, gasilski domovi 
0739 - Podporno jedro PGD Litija 

49.491,97 transferji za požarno varnost za prvo polletje 2019 

1320 - Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK) 140.351,55 
vzdrževanje lokalnih cest v obdobju od novembra 2018 
do maja 2019 

1321 - Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ) 44.164,73 
vzdrževanje javnih poti v obdobju od novembra 2018 do 
maja 2019 

1378 - Zimska služba 77.460,65 
zimska služba na občinskih cestah v obdobju od 
novembra 2018 do marca 2019 

1660 - Geodetske storitve, cenitve in odškodnine 60.386,81 
Geodetske storitve, cenitve in odškodnine 
denacionalizacijskim lastnikom za zemljišče na Dolah in 
za rudnik Sitarjevec ter odškodnina za Župnijo Kresnice 

1920 - VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov 
1921 - OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
1922 - VVZ Litija 
1923 - VVZ izven občine 
1925 - OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
1926 - Vrtec Litija 
1929 - OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik 

82.039,82 
za oskrbnine v vrtcih in transferji v obdobju od septembra 
2018 do maja 2019 

1933 - Šolski prevozi 69.684,72 
prevozi šoloobveznih otrok v obdobju od marca 2019 do 
maja 2019 

1936 - Osnovna šola Gabrovka 
1937 - Osnovna šola Gradec 
1938 - Osnovna šola Litija 
1946 - Osnovna šola Gradec 
1948 - Intervencije v osnovne šole 
1950 - Glasbena šola 
1952 - Osnovne šole  - brezžična omrežja 

61.068,29 
transferji za osnovno šolstvo v obdobju od 
januarja 2019 do maja 2019 

2044 - Oskrbnine v domovih 40.549,85 oskrbnine v domovih v maju 2019 

Med projekti v načrtu razvojnih programov - proračunskimi postavkami za občinske investicije - je bilo na dan 
15.7.2019 največ neplačanih zapadlih obveznosti: 

št. projekta v NRP naziv projekta v NRP 
vrednost projekta  
v NRP 

plačano  
v letu 2018 

sprejeti  
rebalans I 

znesek neplačanih 
zapadlih obveznosti 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 733.219,35 268.519,35 464.700,00 98.569,70 

Na podlagi 38. in 42. člena Zakona o javnih financah, 5. člena Odloka o proračunu občine Litija za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 16/2019, 20/2019) so bile v prvem polletju opravljene prerazporeditve sredstev med posameznimi 
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v proračunu občine Litija za leto 2019. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med 
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča župan. O sprejemu odločitve o 
prerazporeditvi planiranih izdatkov župan obvesti pristojni odbor občinskega sveta za finance in gospodarjenje z 
nepremičninami in pristojni odbor občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske porabe. 

Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek

pp 2053 Dom invalidov pp 2053 Dom invalidov 244,00
konto 420401 Novogradnje konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-16-0015 2053 Dom invalidov NRP OB060-16-0015 2053 Dom invalidov 

pp 1380 JP Spodnji Log pp 1380 JP Spodnji Log 1.110,20
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
konto 402113 Geodetske storit., parcelac., 

cenitve in druge pod.storit 
NRP OB060-18-0004 1380 JP Spodnji Log NRP OB060-18-0004 1380 JP Spodnji Log 
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Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek

pp 134001 Celostna prometna strategija in ukrepi 
trajnostne mobilnosti 

pp 134001 Celostna prometna strategija in 
ukrepi trajnostne mobilnosti 4.000,00

konto 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

konto 420401 Novogradnje 

NRP OB060-19-0016 134001 Semaforiziran prehod za 
pešce in podaljšanje pločnika na 
Zasavski cesti v Litiji 

NRP OB060-19-0016 134001 Semaforiziran prehod za 
pešce in podaljšanje pločnika na 
Zasavski cesti v Litiji 

pp 1528 Rudnik Sitarjevec pp 1528 Rudnik Sitarjevec 150,00
konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 402901 Plačila avtorskih honorarjev 

NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 

pp 1528 Rudnik Sitarjevec pp 1528 Rudnik Sitarjevec 5.600,00
konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 

pp 1528 Rudnik Sitarjevec pp 1528 Rudnik Sitarjevec 15,00
konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 402999 Drugi operativni odhodki 

NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 

pp 1528 Rudnik Sitarjevec pp 1528 Rudnik Sitarjevec 850,00
konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 402901 Plačila avtorskih honorarjev 

NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 

pp 1528 Rudnik Sitarjevec pp 1528 Rudnik Sitarjevec 80,00
konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 402999 Drugi operativni odhodki 

NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 

pp 1528 Rudnik Sitarjevec pp 1528 Rudnik Sitarjevec 11.200,00
konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 420401 Novogradnje 

NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 

pp 1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK) pp 1321 Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ) 15.000,00
konto 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 

zavarovanje 
konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov- SKN 
pp 1321 Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ) pp 1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, 

LK) 100.000,00
konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- 

SKN 
konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov- SKN 
pp 2330 Splošna proračunska rezervacija pp 1660 Geodetske storitve, cenitve in 

odškodnine 6.000,00
konto 409000 Splošna proračunska rezervacija konto 420600 Nakup zemijišč 

NRP OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve 
in odškodnine 

pp 2330 Splošna proračunska rezervacija pp 1349 Odmera občinskih cest 10.000,00
konto 409000 Splošna proračunska rezervacija konto 420600 Nakup zemijišč 

NRP OB060-16-0003 1349 Odmera občinskih cest 

pp 1133 LC 208071 Most Sava pp 1133 LC 208071 Most Sava 12.000,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420801 Investicijski nadzor 

NRP OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava NRP OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava 

pp 1133 LC 208071 Most Sava pp 1133 LC 208071 Most Sava 15.000,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava NRP OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava 

pp 1140 Vzdrževanje gozdnih cest pp 1140 Vzdrževanje gozdnih cest 18.200,00
konto 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 

zavarovanje 
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-19-0023 1140 Gozdna cesta Pečiče Brinje 
JP R2 417-Pečice 

pp 1140 Vzdrževanje gozdnih cest pp 1140 Vzdrževanje gozdnih cest 500,00
konto 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 

zavarovanje 
konto 420801 Investicijski nadzor 

NRP OB060-19-0023 1140 Gozdna cesta Pečiče Brinje 
JP R2 417-Pečice 

pp 1140 Vzdrževanje gozdnih cest pp 1140 Vzdrževanje gozdnih cest 100,00
konto 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 

zavarovanje 
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-19-0023 1140 Gozdna cesta Pečiče Brinje 

JP R2 417-Pečice 
pp 2053 Dom invalidov pp 2053 Dom invalidov 1.200,00
konto 420401 Novogradnje konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-16-0015 2053 Dom invalidov NRP OB060-16-0015 2053 Dom invalidov 
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Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek

pp 0182 Materialni stroški pp 0182 Materialni stroški 400,00
konto 402400 Dnevnice za službena potovanja v 

državi 
konto 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska 

pošta 
pp 0420 Nakup računalnikov in programov pp 0420 Nakup računalnikov in programov 3.000,00
konto 420703 Nakup licenčne programske opreme konto 402514 Tekoče vzdržev.licenčne 

program.opreme 
NRP OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, 

opreme, vzdrže. 
pp 1321 Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ) pp 1378 Zimska služba 21.000,00
konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- 

SKN 
konto 402503 Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov- SKN 
pp 13760 JP v KS Polšnik pp 13760 JP v KS Polšnik 750,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 402113 Geodetske storit., parcelac., 

cenitve in druge pod.storit 
NRP OB060-19-0004 13760 JP v KS Polšnik NRP OB060-19-0004 13760 JP v KS Polšnik 

pp 0632 Materialni stroški pp 0632 Materialni stroški 200,00
konto 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in 

sanitetni material 
konto 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

pp 1431 Občinske prireditve in proslave pp 1431 Občinske prireditve in proslave 5.500,00
konto 402603 Najemnine in zakupnine za druge 

objekte 
konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

pp 1364 LC in JP v KS Kresnice pp 1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, 
LK) 2.000,00

konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 402599 Drugi izdatki za tekoče 
vzdrževanje in zavarovanje 

NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

pp 1364 LC in JP v KS Kresnice pp 1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, 
LK) 480,00

konto 420801 Investicijski nadzor konto 402599 Drugi izdatki za tekoče 
vzdrževanje in zavarovanje 

NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

pp 1364 LC in JP v KS Kresnice pp 1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, 
LK) 4.500,00

konto 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

konto 402599 Drugi izdatki za tekoče 
vzdrževanje in zavarovanje 

NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 

pp 1431 Občinske prireditve in proslave pp 1431 Občinske prireditve in proslave 150,00
konto 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov konto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 
pp 2330 Splošna proračunska rezervacija pp 1133 LC 208071 Most Sava 29.500,00
konto 409000 Splošna proračunska rezervacija konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava 

pp 1678 Vodovod Leše pp 1660 Geodetske storitve, cenitve in 
odškodnine 2.536,00

konto 420600 Nakup zemijišč konto 420600 Nakup zemijišč 

NRP OB060-17-0007 1678 Vodovod Leše NRP OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve 
in odškodnine 

pp 1650 Vodovod Kresnice pp 1660 Geodetske storitve, cenitve in 
odškodnine 995,00

konto 402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in 
druge pod.storit 

konto 420600 Nakup zemijišč 

NRP OB060-16-0012 1650 Vodovod Kresnice NRP OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve 
in odškodnine 

pp 0731 Vzdrževanje in obratovalni stroški pp 0730 Usposabljanje pripadnikov enot 
civilne zaščite 900,00

konto 402099 Drugi splošni material in storitve konto 411999 Drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

pp 0731 Vzdrževanje in obratovalni stroški pp 0730 Usposabljanje pripadnikov enot 
civilne zaščite 900,00

konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 411999 Drugi transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

pp 1528 Rudnik Sitarjevec pp 1528 Rudnik Sitarjevec 500,00
konto 402111 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih 

uprav. 
konto 420401 Novogradnje 

NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 

pp 1528 Rudnik Sitarjevec pp 1528 Rudnik Sitarjevec 1.500,00
konto 420600 Nakup zemijišč konto 420401 Novogradnje 

NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 2.000,00
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Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek

konto 402999 Drugi operativni odhodki konto 402200 Električna energija 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih pros 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih 
in poslovnih pros 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 600,00

konto 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih 
objektov 

konto 402203 Voda in komunalne storitve 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih pros 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih 
in poslovnih pros 

pp 2330 Splošna proračunska rezervacija pp 132092 Sanacija občinskih cest po neurju 
13.7.2018 2.100,00

konto 409000 Splošna proračunska rezervacija konto 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

NRP OB060-19-0022 132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

pp 0630 Plače in drugi prejemki pp 0630 Plače in drugi prejemki 6.300,00
konto 400000 Osnovne plače konto 400901 Odpravnine 

pp 0182 Materialni stroški pp 0182 Materialni stroški 400,00
konto 402009 Izdatki za reprezentanco konto 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska 

pošta 
pp 0632 Materialni stroški pp 0632 Materialni stroški 91,00
konto 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane konto 402599 Drugi izdatki za tekoče 

vzdrževanje in zavarovanje 
pp 0632 Materialni stroški pp 0632 Materialni stroški 60,00
konto 402011 Storitve informacij.podpore 

uporabnikom 
konto 402599 Drugi izdatki za tekoče 

vzdrževanje in zavarovanje 
pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 

poslovnih prostorov 
pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 

poslovnih prostorov 500,00
konto 402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in 

druge pod.storit 
konto 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih pros 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih 
in poslovnih pros 

pp 2330 Splošna proračunska rezervacija pp 1133 LC 208071 Most Sava 12.600,00
konto 409000 Splošna proračunska rezervacija konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava 

pp 1133 LC 208071 Most Sava pp 1133 LC 208071 Most Sava 6.960,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava NRP OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava 

pp 1673 Mrliška vežica Vače pp 1673 Mrliška vežica Vače 6.960,00
konto 420401 Novogradnje konto 420401 Novogradnje 

NRP OB060-16-0014 1673 Mrliška vežica Vače NRP OB060-16-0014 1673 Mrliška vežica Vače 

pp 0632 Materialni stroški pp 0637 Medobčinski inšpektorat 2.000,00
konto 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam konto 402604 Najem strojne računalniške 

opreme 
pp 1673 Mrliška vežica Vače pp 1673 Mrliška vežica Vače 8.150,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-16-0014 1673 Mrliška vežica Vače NRP OB060-16-0014 1673 Mrliška vežica Vače 

pp 1836 Javna glasila pp 1836 Javna glasila 3.000,00
konto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški 

objav 
konto 402007 Računalniške storitve 

pp 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 
promocije 

pp 14300 Pospeševanje trajnostnega 
turizma in promocije 1.400,00

konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 
stroški objav 

pp 1330 JP v KS Gabrovka pp 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 1.500,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 NRP OB060-19-0008 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 

pp 1330 JP v KS Gabrovka pp 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 2.000,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420801 Investicijski nadzor 

NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 NRP OB060-19-0008 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 

pp 1330 JP v KS Gabrovka pp 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 25.500,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 NRP OB060-19-0008 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 

pp 1434 Investicije na področju turizma pp 1434 Investicije na področju turizma 2.500,00
konto 402007 Računalniške storitve konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
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Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek

NRP OB060-17-0004 14340 Dediščina nas povezuje 

pp 13300 JP IN LC v KS Gabrovka pp 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 3.600,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-19-0008 13300 JP IN LC v KS Gabrovka NRP OB060-19-0008 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 

pp 1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica pp 1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 5.000,00
konto 411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev konto 411999 Drugi transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 
pp 1344 JP v KS Konjšica pp 1344 JP v KS Konjšica 1.232,40
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-16-0006 1344 JP v KS Konjšica NRP OB060-16-0006 1344 JP v KS Konjšica 

pp 2320 Proračunska rezerva pp 2320 Proračunska rezerva 300,00
konto 420801 Investicijski nadzor konto 402113 Geodetske storit., parcelac., 

cenitve in druge pod.storit 
NRP OB060-18-0018 2320 Proračunska rezerva - sanacija 

posledic naravnih nesreč 
NRP OB060-18-0018 2320 Proračunska rezerva - 

sanacija posledic naravnih nesreč 
pp 2320 Proračunska rezerva pp 2320 Proračunska rezerva 200,00
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
konto 402113 Geodetske storit., parcelac., 

cenitve in druge pod.storit 
NRP OB060-18-0018 2320 Proračunska rezerva - sanacija 

posledic naravnih nesreč 
NRP OB060-18-0018 2320 Proračunska rezerva - 

sanacija posledic naravnih nesreč 
pp 2320 Proračunska rezerva pp 2320 Proračunska rezerva 1.300,00
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-18-0018 2320 Proračunska rezerva - sanacija 
posledic naravnih nesreč 

NRP OB060-18-0018 2320 Proračunska rezerva - 
sanacija posledic naravnih nesreč 

pp 2053 Dom invalidov pp 2053 Dom invalidov 1.300,00
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
konto 402113 Geodetske storit., parcelac., 

cenitve in druge pod.storit 
NRP OB060-16-0015 2053 Dom invalidov NRP OB060-16-0015 2053 Dom invalidov 

pp 1931 OŠ Gradec - najemnine pp 1931 OŠ Gradec - najemnine 15.000,00
konto 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne 

objekte 
konto 413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za 

blago in storitve 
pp 1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica pp 1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 5.000,00
konto 411999 Drugi transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 
konto 413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za 

blago in storitve 
pp 1863 Stara sodnija pp 1863 Stara sodnija 1.100,00
konto 413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in 

storitve 
konto 420801 Investicijski nadzor 

NRP OB060-18-0014 1863 Stara sodnija - sanacija vlage

pp 1862 Nogometno igrišče Kresnice pp 1862 Nogometno igrišče Kresnice 350,00
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
konto 402099 Drugi splošni material in storitve 

NRP OB060-17-0023 1862 Nogometno igrišče Kresnice NRP OB060-17-0023 1862 Nogometno igrišče Kresnice 

pp 1678 Vodovod Leše pp 1678 Vodovod Leše 100,00
konto 420801 Investicijski nadzor konto 420600 Nakup zemijišč 

NRP OB060-17-0007 1678 Vodovod Leše NRP OB060-17-0007 1678 Vodovod Leše 

pp 1643 Otroška igrišča pp 1643 Otroška igrišča 750,00
konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-17-0017 1643 Otroška igrišča NRP OB060-17-0017 1643 Otroška igrišča 

pp 1643 Otroška igrišča pp 1643 Otroška igrišča 1.250,00
konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave konto 432300 Inv. transferi javnim zavodom 

NRP OB060-17-0017 1643 Otroška igrišča NRP OB060-17-0017 1643 Otroška igrišča 

pp 1538 Kanalizacija Kresnice pp 1538 Kanalizacija Kresnice 300,00
konto 420899 Plačila drugih storitev in 

dokumentacije 
konto 402113 Geodetske storit., parcelac., 

cenitve in druge pod.storit 
NRP OB060-16-0017 1538 Kanalizacija Kresnice NRP OB060-16-0017 1538 Kanalizacija Kresnice 

pp 132092 Sanacija občinskih cest po neurju 
13.7.2018 

pp 132092 Sanacija občinskih cest po neurju 
13.7.2018 7.000,00

konto 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

konto 402113 Geodetske storit., parcelac., 
cenitve in druge pod.storit 

NRP OB060-19-0022 132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

NRP OB060-19-0022 132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

pp 1340 Celostna prometna strategija pp 1340 Celostna prometna strategija 2.400,00
konto 402099 Drugi splošni material in storitve konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve 
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Prerazporeditev (iz) Prerazporeditev (na) Znesek

pp 0150 Materialni stroški pp 0150 Materialni stroški 600,00
konto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški 

objav 
konto 402699 Druge najemnine, zakupnine in 

licenčnine 
pp 0182 Materialni stroški pp 0182 Materialni stroški 10,00
konto 402009 Izdatki za reprezentanco konto 402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd. 

pp 0632 Materialni stroški pp 0632 Materialni stroški 10,00
konto 402009 Izdatki za reprezentanco konto 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 

pp 0637 Medobčinski inšpektorat pp 0637 Medobčinski inšpektorat 590,00
konto 402301 Vzdrževanje in popravila vozil konto 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje 

zaposlenih 
pp 0637 Medobčinski inšpektorat pp 0637 Medobčinski inšpektorat 110,00
konto 402301 Vzdrževanje in popravila vozil konto 402939 Stroški strokovnih komisij 

pp 0637 Medobčinski inšpektorat pp 0637 Medobčinski inšpektorat 1.050,00
konto 420202 Nakup strojne računalniške opreme konto 420101 Nakup avtomobilov 

NRP OB060-16-0031 0637 Medobčinski inšpektorat NRP OB060-16-0031 0637 Medobčinski inšpektorat 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 5.000,00

konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave konto 402999 Drugi operativni odhodki 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih pros 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih 
in poslovnih pros 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 363,24

konto 402001 Čistilni material in storitve konto 402999 Drugi operativni odhodki 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih pros 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih 
in poslovnih pros 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 700,00

konto 402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in 
druge pod.storit 

konto 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih pros 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih 
in poslovnih pros 

pp 2330 Splošna proračunska rezervacija pp 132092 Sanacija občinskih cest po neurju 
13.7.2018 16.000,00

konto 409000 Splošna proračunska rezervacija konto 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

NRP OB060-19-0022 132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

pp 1675 Odprava pomanjkljivosti na javnih 
vodovodih 

pp 1675 Odprava pomanjkljivosti na javnih 
vodovodih 9.000,00

konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave konto 420804 Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

NRP OB060-17-0018 1647 Vodovod Litija NRP OB060-17-0018 1647 Vodovod Litija 

pp 1381 JP v KS Jevnica pp 1381 JP v KS Jevnica 1.675,00
konto 420801 Investicijski nadzor konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 NRP OB060-18-0005 1381 JP v KS Jevnica 

pp 1381 JP v KS Jevnica pp 1381 JP v KS Jevnica 241,60
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 NRP OB060-18-0005 1381 JP v KS Jevnica 

pp 1381 JP v KS Jevnica pp 1381 JP v KS Jevnica 42.700,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 

NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 NRP OB060-18-0005 1381 JP v KS Jevnica 

pp 1381 JP v KS Jevnica pp 1381 JP v KS Jevnica 3.300,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420801 Investicijski nadzor 

NRP OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 NRP OB060-18-0005 1381 JP v KS Jevnica 

pp 13601 LC in JP v KS Dole pp 13601 LC in JP v KS Dole 500,00
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
konto 420801 Investicijski nadzor 

NRP OB060-19-0021 13601 LC in JP v KS Dole NRP OB060-19-0021 13601 LC in JP v KS Dole 

pp 13601 LC in JP v KS Dole pp 13601 LC in JP v KS Dole 1.900,00
konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije konto 420801 Investicijski nadzor 

NRP OB060-19-0021 13601 LC in JP v KS Dole NRP OB060-19-0021 13601 LC in JP v KS Dole 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 245,88

konto 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih 
objektov 

konto 402999 Drugi operativni odhodki 
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NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih pros 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih 
in poslovnih pros 

pp 1836 Javna glasila pp 1836 Javna glasila 2.913,60
konto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški 

objav 
konto 402007 Računalniške storitve 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 

pp 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih prostorov 117,39

konto 402001 Čistilni material in storitve konto 402999 Drugi operativni odhodki 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in 
poslovnih pros 

NRP OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih 
in poslovnih pros 

pp 0820 Izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu 

pp 0820 Izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu 200,00

konto 402009 Izdatki za reprezentanco konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

pp 2330 Splošna proračunska rezervacija pp 1528 Rudnik Sitarjevec 8.600,00
konto 409000 Splošna proračunska rezervacija konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

NRP OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 

pp 1434 Investicije na področju turizma pp 1434 Investicije na področju turizma 12.500,00
konto 402007 Računalniške storitve konto 432300 Inv. transferi javnim zavodom 

NRP OB060-17-0004 14340 Dediščina nas povezuje 

pp 1867 Športni objekti pp 1860 Nogometno igrišče Litija 1.950,00
konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave konto 420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 
NRP OB060-18-0017 1867 Športni objekti NRP OB060-17-0021 1860 Nogometno igrišče Litija 

pp 1850 Letni program športa in prireditve pp 1850 Letni program športa in prireditve 3.104,21
konto 412000 Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 
konto 413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za 

blago in storitve 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 

promocije 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega 

turizma in promocije 1.000,00
konto 402003 Založniške in tiskarske storitve ter 

stroški fotokopiranja 
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-19-0014 14300 Pospeševanje trajnostnega 

turizma in promocije 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 

promocije 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega 

turizma in promocije 1.500,00
konto 402603 Najemnine in zakupnine za druge 

objekte 
konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-19-0014 14300 Pospeševanje trajnostnega 

turizma in promocije 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 

promocije 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega 

turizma in promocije 1.000,00
konto 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev konto 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
NRP OB060-19-0014 14300 Pospeševanje trajnostnega 

turizma in promocije 
NRP OB060-19-0014 14300 Pospeševanje trajnostnega 

turizma in promocije 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 

promocije 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega 

turizma in promocije 2.500,00
konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 

promocije 
pp 14300 Pospeševanje trajnostnega 

turizma in promocije 2.000,00
konto 402699 Druge najemnine, zakupnine in 

licenčnine 
konto 402600 Najemnine in zakupnine za 

poslovne objekte 
pp 1131 Stroški zapuščenih živali pp 1123 Programi razvoja podeželja 1.000,00
konto 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu konto 402099 Drugi splošni material in storitve 

pp 1431 Občinske prireditve in proslave pp 1431 Občinske prireditve in proslave 210,00
konto 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov konto 402206 Poštnina in kurirske storitve 

pp 1431 Občinske prireditve in proslave pp 1431 Občinske prireditve in proslave 3.000,00
konto 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov konto 412000 Tekoči transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 
pp 0182 Materialni stroški pp 0182 Materialni stroški 150,00
konto 402000 Pisarniški material in storitve konto 402009 Izdatki za reprezentanco 

pp 1431 Občinske prireditve in proslave pp 1431 Občinske prireditve in proslave 869,51
konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd. 

pp 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 
promocije 

pp 14300 Pospeševanje trajnostnega 
turizma in promocije 24,00

konto 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev konto 402603 Najemnine in zakupnine za druge 
objekte 

NRP OB060-19-0014 14300 Pospeševanje trajnostnega 
turizma in promocije 
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pp 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 
promocije 

pp 14300 Pospeševanje trajnostnega 
turizma in promocije 667,30

konto 402199 Drugi posebni materiali in storitve konto 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 
stroški objav 

UPORABA	SREDSTEV	PRORAČUNSKE	REZERVE	

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva 
proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

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.  

Plan za leto 2019 po sprejetem proračunu znaša 150.000,00 eurov, o uporabi sredstev proračunske rezerve do skupne 
višine 150.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O nadaljnji porabi bo z odlokom 
odločil občinski svet. 

bilanca sredstev rezerv 
na dan 

30.6.2019 

prenos iz preteklega leta - 120.153,00 

- prilivi v rezervni sklad 75.000,00 

- gradbeni nadzor nad sanacijo plazu Jesenje - Zapodje LC 208011 4.360,00 

- sanacija cest na območju KS Vače 3.660,00 

stanje na dan 30.6.2019 - 53.173,00 

neplačane obveznosti do dobaviteljev 

- varnostni načrt sanacije plazu Trinkaus na JP 708291 1.342,00 

- intervencije ob poplavah dne 2.2.2019 in 3.2.2019 11.996,57 

saldo na dan 30.6.2019 - 66.511,57 

UPORABA	SREDSTEV	PRORAČUNSKE	REZERVACIJE	

Na podlagi 42. člen Zakona o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak 
zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.  Splošna proračunska rezervacija 
vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, 
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. 

Datum dok. 
NRP 
(na) 

NRP opis (na) 
Konto 
(na) 

Konto opis (na) 
Znesek 

15.04.2019 
OB060-
16-0013 

1660 Geodetske storitve, cenitve in 
odškodnine 

420600 
Nakup zemljišč  - za sklenitev prodajane 
pogodbe za Oglarski dom na Dolah 

6.000,00 

15.04.2019 
OB060-
16-0003 

1349 Odmera občinskih cest 420600 
Nakup zemijišč - za sklenitev menjalne 
pogodbe za bencinski servis Petrol 

10.000,00 

30.04.2019 
OB060-
17-0001 

1133 LC 208071 Most Sava 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 29.500,00 

09.05.2019 
OB060-
19-0022 

132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.100,00 

16.05.2019 
OB060-
17-0001 

1133 LC 208071 Most Sava 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 12.600,00 

03.06.2019 
OB060-
19-0022 

132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 16.000,00 

13.06.2019 
OB060-
15-0005 

1528 Rudnik Sitarjevec 402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.600,00 
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Datum dok. 
NRP 
(na) 

NRP opis (na) 
Konto 
(na) 

Konto opis (na) 
Znesek 

01.07.2019 
OB060-
18-0018 

2320 Proračunska rezerva - sanacija 
posledic naravnih nesreč 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000,00 

17.07.2019 
OB060-
19-0022 

132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

402113 
Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge 
pod.storit 

1.800,00 

17.07.2019 
OB060-
19-0022 

132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 27.000,00 

Stanje prostih rezervacij na SN 2330 za leto 2019 znaša na današnji dan 66.400 €. 

REALIZACIJA	NAMENSKIH	PRIHODKOV	

4. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 določil namenske prihodke proračuna in sicer tako, da so
namenski prihodki proračuna poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji 
prihodki: 

- transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij,  
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja,  
- drugi izredni nedavčni prihodki,  
- prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb,  
- prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb ter 
- prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti. 

Poraba prenesenih namenskih prihodkov iz preteklih obdobij po podatkih iz zaključnega računa proračuna Občine Litija 
za leto 2018 v prvem polletju 2019 ni bila realizirana. 

ODSTOPANJA	V	PRIMERJAVI	S	SPREJETIM	PRORAČUNOM	

Poglavitna odstopanja so pri realizaciji prihodkov (zaradi majhne realizacije davčnih prihodkov in nedavčnih prihodkov 
ter kapitalskih prihodkov in transfernih prihodkov). 

Odstopanje je tudi pri odhodkih, zlasti pri tekočih odhodkih in tekočih transferih ter pri investicijskih odhodkih  in 
investicijskih transferih. 

PREDLOG	POTREBNIH	UKREPOV	

Zaradi majhne realizacije nedavčnih prihodkov ter kapitalskih prihodkov in transfernih prihodkov in sklepov sprejetih 
na 3. izredni seji 26.6.2019 je potreben rebalans proračuna za leto 2019, zato se je občina že odločila, da za 45 dni se 
zadrži izvrševanje izdatkov proračuna Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/2019, 20/2019) in izdatkov 
proračuna Občine Litija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/2019). 
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II. POSEBNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

061 Občina Litija - Občinski svet 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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 
- Pravilnik o 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. 

0101 Sejnine in prevozni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejetim pravilniki imajo člani občinskega sveta, člani sveta predsednikov krajevnih 
in mestne skupnosti ter člani delovnih teles občisnkega 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 
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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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V proračunu občine za leto 2019 so zagotovljena proračunska sredstva za namen izplačila sejnin 
članov občinskega sveta, delovnih teles ter predsednikom svetov krajevnih in mestne skupnosti. 
Mesečno so bili narejeni obračuni za izplačilo sejnin na podlagi list prisotnosti na posamezni 
seji. Obračun je podlaga za izplačilo sejnine. Obračun podpiše predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.  

Zastavljen cilj je bil dosežen. Obračuni sejnin pripravljali mesečno, zagotovljena so bila finančna 
sredstva v proračunu. Ocenjujemo, da bodo zagotovljena sredstva zadostovala. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

0102 Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za administrativno in tehnično podproro 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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V proračunu občine za leto 2019 so zagotovljena proračunska sredstva za namen materialnih 
stroškov delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Sprejeti sklepi občinskega sveta 
ter drugi splošni akti občine, ki jih sprejema občinski svet, so se redno objavljali v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Prav tako so bila zagotovljena sredstva za plačilo stroškov poštnine ter 
plačilo članarine neprofitnim organizacijam na podlagi sklepa občinskega sveta. Vse aktivnosti 
so bile usmerjene k temu, da se objavijo sprejeti sklepi občinskega sveta. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

0103 Reprezentanca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo pijač pred sejo občinskega sveta. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V proračunu občine za leto 2019 so zagotovljena sredstva  za namen reprezentance občinskega 
sveta in delovnih teles. Namenjena so nabavi napitkov za seje občinskega sveta in delovnih teles. 
Zaradi ostanka kave, ki je bila naročena iz gostinskega obrata se je občinska uprava odločila, da 
jo ne naroča več temveč navzočim na seji občinskega sveta ponudi sok. Cilji so bili doseženi. 
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Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

0122 Politične stranke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V  proračunu občine za leto 2019 so zagotovljena sredstva  za namen sofinanciranja delovanja 
političnih strank. Zagotovljena sredstva so bila razdeljena glede na dosežen volilni rezultat na 
zadnjih lokalnih volitvah. Izdani so bili sklepi o dodelitvi finančnih sredstev. Sredstva za tekoče 
leto so bila političnim strankam že nakazana. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

0152 Povračilo stroškov volilne kampanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Organizatorji volilne kampanje so upravičeni do delnega povračila stroškov volilne kampanje, 
napodlagi oddanih poročil. Poročila so organizatorji oddali na AJPES.  

Zakonska podlaga za izplačilo:  

- Zakon o volilni in referendumski kampanji  
- Sklep o delni povrnitvi stroškov za organizacijo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Litija 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V  proračunu občine za leto 2019 so zagotovljena sredstva  za namen delnega povračila stroškov 
organizacije volilne kampanje za lokalne volitve 2018. Sklep o povračilu je občinski svet sprejel 
na svoji 5. redni seji z dne 10.06.2019. Občinska uprava je pripravila sklepe o nakazili, ki so bili 
posredovani organizatorjem volilne kampanje. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna.  

062 Občina Litija - Občinska uprava 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
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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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Cilj vsakokratnega izvrševanja proračuna je izvršitev planiranih odhodkov z realiziranimi 
prihodki. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Občina je izbrala izvajalca in bo naročila notranjo revizijo poslovanja v preteklem letu. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0402 Informatizacija uprave 

04029001 Informacijska infrastruktura 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Podprogram informacijska infrastruktura vključuje zagotavljanje delovanja centralne in lokalne 
informacijsko komunikacijske tehnologije, njeno posodabljanje, vzdrževanje in razvoj, s katero 
se zagotavlja nemoteno delo občinske uprave.  Poleg opreme in licenčnin se s sredstvi zagotavlja 
tudi njeno vzdrževanje in izdelavo varnostnih kopij dokumentov. 

0420 Nakup računalnikov in programov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 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 zmanjšuje potrebo po fizični prisotnosti občanov pri urejanju zadev in 
potrebo po papirnem komuniciranju. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Pogodbeno tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme in najem strojne računalniške 
opreme sta realizirana skladno s proračunsko dodeljenimi sredstvi in obsegajo redno vzdrževanje 
občinskega strežnika, posameznih delovnih postaj, nemotenega delovanja programske opreme in 
shranjevanja podatkov ter njegovih dodatnih rezervnih kopij. Sprotno se obnavljajo licenčni 
programi, ki jih občinska uprava potrebuje za svoje nemoteno delo. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na posameznih proračunskih podpostavkah ne odstopa od predvidenih 
proračunskih sredstev. 
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Podprogram ''Administracija občinske uprave'' vključuje plače, prispevke in davke zaposlenih v 
občinski upravi in medobčinskem inšpektoratu ter sredstva za materialne stroške občinske 
uprave in medobčinskega inšpektorata.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o javnih 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 2017 
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o uravnoteženje 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'' 
- Inertni akti občine 

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 20 javnih uslužbencev vključno z v.d. 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 

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 20



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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V proračunu občine za leto 2019 so zagotovljena sredstva za izplačila osnovnih plač ter drugih 
prejemkov zaposlenim javnim uslužbencem. Sredstva so namenjena za izplačilo osnovnih plač, 
nadomestila plače za bolezen, dodatek na delovno dobo, izplačilo regresa (glede na višino PR 
posameznega JU), povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo 
in iz dela, sredstva za povečan obseg dela, nadurno delo, odpravnine in jubilejne nagrade. JU 
pripada izplačilo osnovne plače ter drugih prejemkov v skladu z veljavno zakonodajo. Plače se 
obračunavajo mesečno ter izplačajo 5. v mesecu za pretekli mesec. Cilji so bili doseženi. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V proračunu občine za leto 2019 so zagotovljena finančna sredstva za plačilo prispevkov, ki so 
vezana na izplačilo plač funkcionarjem. Med prispevke spadajo prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za 
zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premija kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja po ZKDPZJU. Prispevki se plačujejo mesečno ob izplačilu osnovne plače. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

0632 Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialne stroške predstavljajo različni izdatki, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. 
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, oglaševalskih storitev in podobno.  

Zelo velik materialni strošek občinske uprave predstavlja nabava pisarniškega materiala (nabava 
papirja, tonerji za tiskalnike in fotokopirne stroje, različne mape in arhivske škatle, ki se 
uporabljajo za shranjevanje dokumentarnega gradiva in ostali drobni pisarniški material). 
Storitve se izvajajo preko podjetja Mladinska knjiga  d.o.o. Ljubljana, na podlagi izvedenega 
javnega naročila – zbiranje ponudb. Poleg tega imamo  za dobavo pisarniškega materiala odprto 
naročilnico v DZS d.d., Poslovalnica Litija.  

Velik izdatek pomeni tudi plačilo poštnine. Storitve opravlja Pošta Slovenije, s katero imamo 
sklenjeno pogodbo. 
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Poleg že navedenih stroškov, pa predstavljajo stroške tudi računi za tekoče vzdrževanje 
komunikacijske ter druge opreme; plačilo goriva za službena vozila, zavarovanje, servis in 
registracija službenih vozil; stroške objav.  

Materialne stroške predstavljajo tudi  stroški  za obvezno izobraževanje  javnih uslužbencev 
(posveti, seminarji, delavnice); denarne nagrade dijakom in študentom za opravljanje obvezne 
prakse ter počitniškega dela. 

Občina Litija plačuje tudi stroške za nabavo knjig, strokovne literature, revij in časopisov (Delo, 
Dnevnik, Uradni list), stroški oglaševalskih storitev. 

Zaradi nenehnih sprememb pri delovanju občinske uprave, pa nastajajo tudi drugi stroški, ki jih 
ni mogoče predvideti v naprej. 

Vzdrževanje službenih vozil obsega nakup goriva in ostalega blaga namenjenega vzdrževanju 
vozil, nakupa vinjet pri OMV d.o.o., čiščenja vozil pri Dorianu Hauptmanu s.p., shranjevanja in 
premontaže gum pri Kastelic Dejanu s.p., rednih servisov in popravil pri Avtohiši Kržišnik.  

Na podlagi sklenjenih pogodb Občina Litija uporablja storitve T2 (uporaba stacionarnih 
telefonov in internetnih vstopnih točk), uporabe podatkovno komunikacijskega omrežja državnih 
organov HKOM, vzdrževanja programov za računovodstvo (plače, finance, osnovna sredstva) 
podjetja Cadis in MAOP, uporabe zakonodajnih zbirk ponudnika Lexpera d.o.o. ter TAX-FIN-
LEX d.o.o., uporabe in vzdrževanja programske opreme (Lotus notes) podjetja SRC, uporabe 
mobilne telefonije ponudnika Telekom Slovenije, najema in kopiranja za kopirne stroje podjetju 
Birotehna,.  

Plačani so bili stroški dela po sklenjeni pogodbi podjetju SINET d.o.o.. Zavarovalnici Triglav so 
bili plačani stroški za avtomobilsko zavarovanje in za zavarovanje premoženja. Podjetju 
Euroinstalacije so bila naročena vzdrževalna elektro dela (zamenjava žarnic, dušilk ipd.). 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Materialne stroške predstavljajo različni izdatki, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na posameznih proračunskih podpostavkah ne odstopa od predvidenih sredstev 
proračunskih postavk. 

0637 Medobčinski inšpektorat 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju medobčinskega inšpektorata, katerega soustanoviteljice so 
Občine dole pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji. Trenutno sta v 
medobčinskem inšpektoratu zaposlena inšpektorica, ki hkrati opravlja tudi naloge vodje 
inšpektorata ter redar. 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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2019 so namenjena za delovanje 
medobčinskega inšpektorata, katerih soustanoviteljice so  Občine dole pri Ljubljani, Ivančna 
Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji. Sredstva so namenjena celotnemu delovanju medobčinskega 
inšpektorata, plačilu stroškov vzdrževanja opreme, licenčnih programov vezanih na delo 
inšpektorja in redarja ter drugih stroškov vezanih na delovanje inšpektorata, izplačilo osnovnih 
plač in drugih prejemkov zaposlenih -  nadomestila plače za bolezen, dodatek na delovno dobo, 
izplačilo regresa (glede na višino PR posameznega JU), povračilo stroškov prehrane med delom, 
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povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za povečan obseg dela, nadurno delo. JU 
pripada izplačilo osnovne plače ter drugih prejemkov v skladu z veljavno zakonodajo. Plače se 
obračunavajo mesečno ter izplačajo 5. v mesecu za pretekli mesec. Trenutno so v zaposleni 
inšpektor in dva redarja. Cilji so bili doseženi. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

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

0633 Nakup nove opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili stroški nakupa dveh uničevalcev papirja ter platna za projiciranje projekcij 
podjetju GA Sistemi. Plačani so bili stroški nakupa službenega mobilnega telefona podjetju 
Telekom Slovenije. Plačani so bili stroški izdelave in montaže pisarniškega pohištva podjetju 
Roman Erjavec s.p. v pisarni št. 3 za nepoklicnega podžupana in za poslanca Državnega zbora. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so na tej postavki namenjena za nakup nove opreme. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

0635 Obratovalni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljana poslovnega objekta Jerebova ulica 8-16 
nam je JP KSP Litija d.o.o. izstavila račune za tekoče vzdrževanje (odvoz smeti, čiščenje 
skupnih prostorov, poraba vode, ogrevanje, poraba električne energije v skupnih prostorih ter 
poraba električne energije za klimate, vodenje rezervnega sklada). Plačani so bili stroški servisa 
in popravila dvigala v stavbi. Podjetju Elektro Ljubljana so bili plačani stroški omrežnine ter 
podjetju ECE Celje in podjetju HEP stroški dobave električne energije za stavbo občinske 
uprave. V skladu s pogodbo o čiščenju poslovnih prostorov Občine Litija za leto 2019 je občina 
Litija plačala obveznosti Čistilnemu servisu Bojan Zagorc s.p.. Podjetju KSP Litija so bili 
plačani stroški obnove talnih oznak pred občinsko stavbo. Podjetju PGD Litija so bili plačani 
stroški servisa gasilnih aparatov v občinski stavbi. V skladu s pogodbo o izvajanju varnostno 
interventne službe za leto 2019 je občina Litija plačala obveznosti podjetju Fortuna-Pil d.o.o.. V 
skladu s sklenjeno polico pri Zavarovalnici Triglav je občina Litija plačala stroške za 
zavarovanje objekta (požar, strojelom, vlom, zavarovanje stekla, zavarovanje odgovornosti, 
zavarovanje računalniške opreme). Plačani so bili stroški zamenjave žarnic po pisarnah in 
varnostne razsvetljave, zamenjave dotrajanega bojlerja v sanitarijah v občinski stavbi. Plačani so 
bili stroški barvanja zaščitne ograje v občinski upravi. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Obratovalni stroški predstavljajo različni izdatki, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki ni bilo realizacije. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sem spadajo različni izdatki, ki nastanejo pri investicijskemu vzdrževanju občinske stavbe, na 
način, da se ohranja stavba v dobri kondiciji. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

063 Občina Litija - Občinska volilna komisija 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Vsebina podprograma "01019002 - izvedba in nadzor volitev in referendumov" je naslednja: 

- plačilo materialnih stroškov za izvedbo volitev in referendumov ter 
- plačilo sejnin in prevoznih stroškov volilnim komisijam in odborom. 

Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o lokalni samoupravi, 
- Zakon o lokalnih volitvah, 
- Zakon o volitvah v državni zbor. 

Dolgoročni cilj in letni izvedbeni cilj je izvedba in nadzor volitev in referendumov v skladu z 
veljavno zakonodajo. 

0150 Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena poplačilu obveznosti iz leta 2018, ki še niso zapadla v izplačilo v letu 
2018. Gre za poplačilo obveznosti vezane na izvedbo lokalnih volitev 2018. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Zagotovljena sredstva v proračunu so namenjena za poplačilo obveznosti vezane na lokalne 
volitve 2019 in sicer poplačilu stroškov najema za volišča, pisarniški material, založniških 
storitev, plačila najema oglasne površine za plakatiranje, objav, poštnih storitev, plačilo storitev 
upravne enote ter plačilo volilnih imenikov. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 24



064 Občina Litija - Nadzorni odbor 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 Fiskalni nadzor 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogramu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo strategije, glavni programi in podprogrami 

Zakonska podlaga: 
- Zakon o javnih financah (ZJF) 
- Zakon o javnih naročilih (ZJN-1) 
- Zakon o financiranju občin ( ZFO-1) 
- Zakon o revidiranju (ZRev-1) 
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) 

0230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi je Nadzorni odbor najvišji organ nadzora 
javne porabe v občini. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad 
razpolaganjem s premoženjem občine; nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih 
sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Člani Nadzornega odbora so do sejnine  upravičeni le ob dejanski prisotnosti na seji Nadzornega 
odbora, sejnina pa se izplača na podlagi mesečnega obračuna za pretekli mesec. Podlaga za 
izplačilo sejnine je lista prisotnosti, ki je tudi priloga mesečnemu obračunu. V skladu s 
Pravilnikom o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora so člani Nadzornega odbora upravičeni 
tudi do povračila potnih stroškov, ki so nastali pri opravljanju njihovega dela (kilometrina, 
dnevnica). 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 
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065 Občina Litija - Župan 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Podprogram ''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 2015 
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o uravnoteženje javnih financ   
- Kolektivna pogodba za javni sektor 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti  
- Statut Občine Litija 
- Sklep o imenovanju podžupana 

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 
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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V  proračunu občine za leto 2019 so zagotovljena sredstva  za namen izplačila plač županu in 
podžupanom. Plača župana je določena z veljavno zakonodajo in sicer je župan uvrščen v 51. 
PR. Podžupana imenuje župan s sklepom. Župan je imenoval podžupanjo, ki svojo funkcijo 
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opravlja poklicno in je uvrščena v 45. PR ter nepoklicnega podžupana, ki je uvrščen v 40. PR in 
svojo funkcijo opravlja nepoklicno. V skladu z veljavno zakonodajo se je funkcionarjem plača 
obračunala in izplača 5. v mesecu za pretekli mesec. Med plače in druge prejemke spada 
izplačilo osnovnih plač, dodatka na delovno dobo, izplačilo regresa, povračilo stroškov  prehrane 
med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela.  Cilji so bili doseženi. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V proračunu občine za leto 2019 so  zagotovljena finančna sredstva za plačilo prispevkov, ki so 
vezana na izplačilo plač funkcionarjem. Med prispevke spadajo prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za 
zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premija kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja po ZKDPZJU. Prispevki se plačujejo mesečno ob izplačilu osnovne plače. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

0182 Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena opravljanju funkcij župana, podžupanje in podžupana. V proračunu 
občine za leto 2019 so zagotovljena sredstva za materialne stroške delovanja župana in obeh 
podžupanov. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena opravljanju funkcij župana, podžupanje, podžupana. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na posameznih proračunskih podpostavkah ne odstopa od predvidenih sredstev 
proračunskih postavk. 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
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0222 Občinska javna blagajna 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konto 402930: 

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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Konto 402930: 

Na proračunski postavki 0222 Občinska javna blagajna - konto 402930 Občina Litija za leto 
2019 beleži realizacijo v višini 1.629,90 EUR, kar je manj, kot je bilo načrtovano. Upoštevaje 
dejstvo, da so v letošnjem letu na predmetnem podkontu sredstva zagotovljena v višini 5.000,00 
EUR, menimo, da bodo načrtovana sredstva v letošnjem proračunu zadoščala za plačilo vseh 
računov, ki bodo zapadli v letošnjem letu. 

 Konto 402931: 
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Na proračunski postavki 0222 Občinska javna blagajna - konto 402931 Občina Litija za leto 
2019 beleži realizacijo v višini 3.472,76 EUR, kar je manj, kot je bilo načrtovano. Upoštevaje 
dejstvo, da so v letošnjem letu na predmetnem podkontu sredstva zagotovljena v višini 8.000,00 
EUR, menimo, da bodo načrtovana sredstva v letošnjem proračunu zadoščala za plačilo vseh 
računov, ki bodo zapadli v letošnjem letu. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni relevantnih odstopanj. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

0433 Poroke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija skupaj z Občino Šmartno pri Litiji ob sklenitvi zakonske zveze podeli 
mladoporočencema Valvasorjev srebrnik. Za letošnje leto je za te izdatke zadolžena Občina 
Litija. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena za stroške, ki nastanejo pri sklenitvi zakonske zveze. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na posameznih proračunskih podpostavkah ne odstopa od predvidenih sredstev 
proračunskih postavk. 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na proračunski postavki 0437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo Občina Litija 
v prvi polovici leta 2019 beleži realizacijo v višini 5.694,52 EUR. Upoštevaje dejstvo, da so v 
letošnjem letu na predmetnem stroškovnem nosilcu sredstva zagotovljena v višini 18.000,00 

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 29



 

 

EUR, menimo, da bodo načrtovana sredstva v letošnjem proračunu zadoščala za plačilo vseh 
računov, ki bodo zapadli v letošnjem letu. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni relevantnih odstopanj. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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). 

0612 Regionalni razvojni načrti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva se namenjajo za spremljanje in koordiniranje 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, občina sodeluje tudi z drugimi občinami 
ob sodelovanju posameznih podpornih institucij predvsem tam, kjer je možno poleg 
proračunskih sredstev  sofinanciranje tudi iz drugih virov. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Pri pripravi izbora projektov za LUR za obdobje 2014-2020 je najpomembneje nadaljevanje 
aktivnosti v okviru projekta izgradnje mreže P+R. Občina želi z izgradnjo kolesarskih poti iz 
mesta Litija v smeri proti 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 
implementacijo strategije v destinaciji in tudi nadgradnjo odločitev v sprejeti strategiji turizma 
občine Litija do leta 2025. 

Nadaljuje se sodelovanje v okviru INSiGHTS projekta na področju turističnega razvoja občine. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

0620 Izdatki in transferi krajevnim skupnostim za tekoče poslovanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena krajevnim skupnostim za njihovo poslovanje, to je za pokrivanje 

funkcionalnih stroškov pri delovanju sveta, kritje materialnih stroškov. Pravna podlaga je Odlok 

o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija (Uradni list RS, št. 47/06 in 20/07). 

Sredstva se razdeljujejo na podlagi tega odloka po naslednji formuli: 

Sk1=((a x 20 + n x 80)/(Ac x 20 + Nc x 80)) x Ps 

 

pri čemer pomeni: 

Sk1 sredstva, ki jih prejme posamezna mestna oziroma krajevna skupnost (v EUR) 

a - površina mestne oziroma krajevne skupnosti (v hektarjih) 

Ac - skupna površina občine (v hektarjih) 

n - število prebivalcev mestne oziroma krajevne skupnosti na dan 31. 12. preteklega leta 

Ps - proračunska sredstva, namenjena mestni in krajevnim skupnostim (v EUR) 

Nc - skupno število vseh prebivalcev občine 

Razdelilnik finančnih sredstev v skupni višini 70.000,00 EUR med krajevnimi skupnostmi v 

občini je bil pripravljen na podlagi podatkov o številu prebivalcev po posameznih krajevnih 

skupnostih iz centralnega registra prebivalcev ter na podlagi podatkov o površini krajevnih 

skupnosti – vir podatkov Register prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije. 

S krajevnimi skupnostmi je občina za planirana sredstva skladno z prej omenjenim razdelilnikom 

finančnih sredstev sklenila pogodbe. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

0625 Ureditev prostorov KS Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zaključna dela in nabavo opreme neizkoriščene mansarde nad vrtcem 
v Gabrovki. 
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Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Za izvedbo projekta se zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, zato bodo posledično nastali 
najprej stroški projektiranja. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ocenjena vrednost investicije je večja od razpoložljivih sredstev za ta namen, zato se projekt v 
letu 2019 še ne bo mogel zaključiti. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom teži k 
cilju, da se glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjša število naravnih nesreč in 
preprečuje oziroma ublaži njihove posledice. Sestavni del tega cilja je tudi izboljšanje 
pripravljenosti, odzivnosti, racionalizacije in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah 
nesreč.  

Cilj zaščite, reševanja in pomoči je obvarovati ljudi, 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. 

0730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina financira redno dejavnost civilne zaščite tako, da skrbi z usposabljanjem in opremljanje 
imenovanih članov štaba CZ, enot CZ in drugih enot ZARE, krije zakonsko določene stroške in 
nadomestila za čas odsotnosti zaradi izvajanja nalog zaščite in reševanja v primeru odsotnosti iz 

dela. 

V skladu z veljavno zakonodajo imajo člani enot zaščite in reševanja 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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na proračunski postavki so porabljena za kritje refundacij plač udeležencem vaje ali 
udeležencem posameznih izobraževanj v okviru sistema ZARE. 
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Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na posameznih proračunskih podpostavkah ne odstopa od predvidenih 
proračunskih sredstev. 

0731 Vzdrževanje in obratovalni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje opreme in njeno dopolnjevanje. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

S sredstvi se vzdržuje opremo CZ in sistem za obveščanje in alarmiranje prebivalcev do 
prevzema s strani URSZR. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na posameznih proračunskih podpostavkah ne odstopa od predvidenih 
proračunskih sredstev. 

0732 Vzdrževanje defibrilatorjev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sredstva za redno vzdrževanje trenutno 28 
defibrilatorjev v občini Litija. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva se porabljajo za vzdrževanje defibrilatorjev skladno z navodili proizvajalca. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na posameznih proračunskih podpostavkah ne odstopa od predvidenih 
proračunskih sredstev. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Podprogram delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč vključuje stroške operativnega 
delovanja prostovoljnih gasilskih društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in 
gasilske zveze, investicijskega vzdrževanja gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme 
(financirane tudi s požarno takso), izgradnje gasilskih domov, nakupa gasilskih vozil in opreme. 

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 ter za osnovno vzdrževanje 
opreme kot so radijske postaje pozivniki in izolirni dihalni aparati. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Nezgodno zavarovanje članov in njihovo zavarovanje za primer poškodbe pri delu, zavarovanje 
gasilskih domov in gasilskih vozil, predstavlja enega večjih stroškov namenjenih delovanja GZ. 
Poleg njega so večji izdatki še izobraževanje operativnih gasilcev po predpisanih programih, 
izvedba tekmovanj, vzdrževanje radijskih postaj pozivnikov, izolirnih dihalnih naprav ter 
opravljanje zdravniških pregledov operativnih gasilcev. 
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Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na proračunski postavki ne odstopa od predvidenih proračunskih sredstev. 

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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva se delijo na podlagi podanega predloga porabe in ocen Gasilske Zveze Litija. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na proračunski postavki ne odstopa od predvidenih proračunskih sredstev. 

0737 Stroški intervencij PGD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Z omenjenimi sredstvi PGD vzdržujejo gasilsko opremo uporabljeno na intervencijah, jo 
dopolnjujejo, servisirajo in zamenjujejo uničeno. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na proračunski postavki ne odstopa od predvidenih proračunskih sredstev. 

0738 Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi se zagotavlja nakup zaščitne opreme, gasilskih enot, vozil in vzdrževanje oz. gradnja 
gasilskih domov. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sprejet finančni plan Gasilske zveze Litija v letošnjem letu predlaga nakup gasilskih vozil za 
PGD Sava in GZ Litija, ter dopolnitev opreme za nudenje prve pomoči po PGD. Razdelilnik je 
bil pripravljen s strani njenega poveljstva. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na proračunski postavki ne odstopa od predvidenih proračunskih sredstev. 

0739 Podporno jedro PGD Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva krijejo stroške zaposlitve njihovega člana. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na proračunski postavki ne odstopa od predvidenih proračunskih sredstev. 
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08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 Prometna varnost 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

0820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so se namenila za izvedbo Akcije-Varno na motor, za pogostitev 
upokojencem, ki so nam pomagali prve šolske dni v letu 2018 in za nabavo kresničk in 
odsevnikov. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva se bodo do konca leta 2019 namenila še za izvedbo Akcije-Dan brez avtomobila, za 
nakup odsevnih kap, odsevnih brezrokavnikov, kolesarskega poligona.... 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj 

0821 Sejnine in prevozni stroški članom sveta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za izplačilo sejnin in potnih stroškov članom sveta 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva se bodo namenila za izplačilo sejnin in potnih stroškov 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj 

 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 Povečanje zaposljivosti 

1030 Sredstva za izvajanje javnih del 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Eden izmed programov aktivne politike - namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb in njihovi 
socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju 
razvoja novih delovnih mest zaposlovanja, so programi sofinanciranja stroškov javnih del, ki jih 
razpisuje Zavod RS za zaposlovanje v občinah. Sofinanciranje programov javnih del je 
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namenjeno izvajalcem - delodajalcem, katerih dejavnost je nepridobitne narave oziroma njen 
namen ni ustvarjanje dobička.  

Občina Litija je kot naročnik in sorazmerni plačnik javnih del izbranih na Javnem povabilu za 
izbor programov javnih del za leto 2019 objavljeno na spletni strani Zavoda dne 23.11.2018, po 
sklenjeni pogodbi o izvajanju javnih del med Občino Litija, Zavodom RS za zaposlovanje in 
izvajalcem javnih del dolžna zagotavljati sredstva v višini 45% deleža sredstev za plače in 
prispevke zaposlenih, regres ter za programe javnih del, ki vsebujejo delo na terenu tudi sredstva 
za pokritje stroškov iz naslova kilometrine. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvem polletju 2019 so se sredstva za kritje zgoraj navedenih stroškov nakazovala v pomoč pri 
izvedbi programov naslednjim izvajalcem javnih del:  

- Športno društvo Dole pri Litiji za program javnega dela »Pomoč pri razvoju in pospeševanju 
turizma» za 1 delavca, 

- Društvu upokojencev Litija za program javnega dela »družabništvo in spremljanje» za 1 
delavca, 

- Varstveno delovnemu centru Zagorje ob Savi za program javnega dela »Družabništvo in 
spremljanje» za 1 delavca. 

Sredstva se nakazujejo po prejemu zahtevkov izvajalcev javnih del za povračilo stroškov za 
brezposelne osebe vključene v program javnega dela. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij vključuje podporo 
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je konec meseca marca 2019 v Uradnem listu RS, št. 19/19 objavila javni razpis za 
sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva v letu 2019. Javni razpis je v teku. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 
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1123 Programi razvoja podeželja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena delovanju LAS ter za pokrivanje stroškov tovornega 
transporta iz odročnih krajev. Sredstva se bodo porabila na podlagi sklenjene pogodbe z 
nosilcem izvajanja lokalne akcijske skupine oziroma na podlagi izvedenega javnega razpisa. 

S programom razvoja podeželja Slovenija izvaja ukrepe, razporejene v štiri osi, med katerimi se 
četrta, os LEADER, ukvarja s spodbujanjem razvoja posameznih zaokroženih podeželskih 
območij. Za uresničitev tega ukrepa je država podprla ustanovitev lokalnih akcijskih skupin. 
Priložnost za razvoj podeželja s pomočjo Evropskih sredstev so zaznale tudi občine Razvojnega 
partnerstva Središča Slovenije, ki so se začele malo pred tem povezovati prav z namenom, da bi 
lahko skupaj učinkoviteje črpale različne vire za naš razvoj. 

Občina Litija je konec meseca marca 2019 v Uradnem listu RS, št. 19/19 objavila javni razpis za 
pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajevna območju 
Občine Litija v letu 2019, na podlagi priglašene pomoči po pravilu "de minimis" na ministrstvo 
za finance. Javni razpis je v teku. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

113294 Razvojni projekti podeželja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se je vodil postopek za izdelavo DGD projektne dokumentacije, 
dodelane idejne zasnove z mnenji, s katero se bo našla optimalna rešitev za načrtovan Oglarski 
center na Dolah pri Litiji. Naročila se je idejna rešitev za preureditev informacijsko turističnega 
centra na Dolah. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Izdana je predobremenitev - naročilnica v višini 3.721 EUR z vključenim DDVjem. V postopku 
je sklenitev pogodbe za izdelavo DGD dokumentacije za Oglarski center v višini 19.983,60 EUR 
z vključenim DDVjem. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanj ni. 

1135 Ureditev krajevnega središča Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 
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1137 Ureditev krajevnega središča Polšnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

1138 Ureditev krajevnega središča Jevnica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

1139 Ureditev krajevnega središča Vače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi onesnaženja Ude (staro perišče - kulturna znamenitist) s fekalijami, se je pristopilo k 
zamenjavi 15 metrov dotrajanih kanalizacijskih cevi in dveh jaškov. Po sanaciji je bilo 
ugotovljeno, da cilj še ni dosežen, saj so poškodbe še na drugih delih kanalizacijskih cevi, ki jih 
bo potrebno prav tako zamenjati. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Vsebina podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali je sofinanciranje zavetišč 
(azilov) za živali. 

1131 Stroški zapuščenih živali 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim 
zagotovi pomoč, oskrba in namestitev v zavetišču in nalaga lokalnim skupnostim, da morajo 
imeti na 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. 
Sredstva te postavke se črpajo glede na število zapuščenih živali na območju občine Litija. 
Občina je tako sredstva v prvem polletju namenila za oskrbo zapuščenih psov in mačk v 
zavetišču. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 
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1104 Gozdarstvo 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Občina Litija bo v letu 2019 izvedla javno naročilo za izvedbo vzdrževalnih del za gozdne ceste 
na območju KE Litija in KE Radeče. 

1140 Vzdrževanje gozdnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija bo na podlagi podpisane pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Zavodom za gozdove izvedla javno naročilo za vzdrževanje gozdnih cest v KE 
Litija in KE Radeče 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Z najugodnejšim izvajalcem del se bo podpisala pogodba za izvedbo rednih vzdrževalnih del na 
gozdnih cestah. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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 

1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje lokalnih cest obsega redno letno vzdrževanje. To obvezno službo izvaja KSP Litija 
d.o.o., Vzdrževalna dela so se izvajala tako na makadamskih kot na asfaltiranih lokalnih cestah 
po celotni občini Litija. V spomladanskem času so se izvajala minimalna vzdrževalna dela kot so 
npr. vzdrževalna dela na makadamskih voziščih, krpanje udarnih jam, pometanje vozišč, nasip 
bankin,... 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Do konec leta 2019 se bodo redna vzdrževalna dela na lokalnih cestah nadaljevala v okviru 
razpoložljivih sredstev. 
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Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj 

1321 Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje javnih poti obsega redno letno vzdrževanje. To obvezno službo izvaja KSP Litija 
d.o.o.. Obsega vzdrževanje vseh pločnikov, parkirišč in javnih površin. 

Prav tako KS vsaka na svojem področju izvaja redno vzdrževanja javnih poti. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Do konec leta 2019 se bodo redna vzdrževalna dela na javnih poteh nadaljevala v okviru 
razpoložljivih sredstev. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 

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.  

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 za potrebe naročil zemljiškokatastrskih meritev. Na tej postavki so planirana sredstva za 
geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve ter za nakupe zemljišč. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2019  so namenjena za ureditev lastništva 
nepremičnin, ki jih občina potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti; izvedbi geodetskih 
postopkov pridobivanja nepremičnin ter plačilo stroškov izdela cenitvenih poročil. V okviru 
zagotovljenih sredstev je občina naročila geodetske postopke ter cenitvena poročila ter pridobila 
nepremičnine. Pridobivanje nepremičnin je razvidna iz  seznama sklenjenih pogodb, ki je v 
prilogi.  Zastavljeni cilji so bili doseženi.  Naročeni so bili geodetski postopki odmere 
kategoriziranih občinskih cest, tečejo postopki sklenitve ustreznih pogodb (prodajne, darilne).  

 

OBVESTILO O SKLENITVI PRAVNIH POSLOV ZA NEPREMIČNINE ZA OBDOBJE OD 
1.1.2019 DO 21.6.2019 

V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Litija za leto 2018 je Občina 
Litija ob smiselni uporabi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13) in  Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v obdobju od 
1.1.2019 do 21.6.2019 sklenila naslednje pravne posle: 

Prodaja nepremičnin 

- dne 17.5.2019 je bila sklenjena menjalna pogodba s podjetjem PETROL, Slovenska 
energetska družba, d.d., Ljubljana za menjavo nepremičnin s parc.št. 120/164, s parc.št. 120/163, 
s parc.št. 120/162 in s parc.št. 120/166, vse k.o. 1838 Litija do 1/1 v vrednosti 9.730,00 EUR z 
nepremičninami s parc. št. 1028/11, s parc.št. 1028/13, s parc.št.115/7, s parc.št. 120/159, s 
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parc.št. 120/160, s parc.št. 120/161 in s parc.št. 183/2, vse  k.o. 1838 Litija do 1/1 v vrednosti 
10.500,00 EUR brez vključenih davščin.  

- dne 20.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba in pogodba o ustanovitvi služnostne 
pravice s fizično osebo, za nepremičnini s parc.št. 398/78 in s parc.št. 398/99, obe k.o. 1838 
Litija do 1/1 v vrednosti 1.680,00 EUR brez vključenih davščin. 

- dne 25.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo, za nepremičnini s parc. št. 
1545/8 in s parc.št. 1545/7, obe k.o. 1835 Hotič  do 1/1 v vrednosti 3.125,00 EUR brez 
vključenih davščin. 

- Dne 30.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo, za nepremičnino s parc. 
št. 2096/2, k.o. 1842 Dole pri Litiji do 1/1 v vrednosti 1.380,00 EUR brez vključenih davščin. 

- dne 31.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo, za nepremičnino s parc. 
št. 1387/14, k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 2.640,00 EUR brez vključenih davščin. 

- dne 5.6.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo, za nepremičnino s parc. št. 
1387/16, k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 480,00EUR brez vključenih davščin. 

- dne 16.6.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizičnima osebama za nepremičnino s 
parc.št. 832/2, k.o. 1845 Moravče do 1/1 v vrednosti 1.560,00 EUR brez davščin. 

 

Pridobivanje nepremičnin 

Prodajne pogodbe 

- dne 19.4.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo za nepremičnini s parc.št. 
35/29 in s parc.št. 35/30, obe k.o. 1842 Dole pri Litiji do 1/1 v vrednosti 6.004,00 EUR brez 
davščin. 

- dne 13.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba in pogodba o ustanovitvi služnosti  z 
Župnijo Kresnice  za nepremičnine s parc.št. 2/19, s parc.št. 4/5, s parc.št. 13/1, s parc.št.  17/11 
in s parc.št. 17/10, vse k.o. 1836 Kresnice do 1/1 v vrednosti 14.067,00 EUR brez davščin. 

- dne 10.6.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo za nepremičnino s parc.št. 
125/6, k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 4.784,00 EUR brez davščin. 

Darilne pogodbe 

- Dne 4.3.2019 je bila sklenjena darilna pogodba s fizičnimi osebami za nepremičnino s 
parc.št. 1066/28, k.o. 1842  Dole pri Litiji do 1/1. Po podatkih GURSa je nepremičnina ocenjena 
3.072,54 EUR. 

- Dne 22.5.2019 je bila sklenjena darilna pogodba s fizičnima osebama za nepremičnino s 
parc.št. 303/17, k.o. 1838 Litija do 1/1. Po podatkih GURSa je nepremičnina ocenjena 59,85 
EUR.  

Nepremičnine pridobljene na drugih pravnih podlagah 

- Na podlagi sklepa o dedovanju z dne 1.4.2019 so bile Občini Litija izročene nepremičnine s 
parc.št. 378/42, s parc.št. 378/43, s parc.št. 378/44, s parc.št. 378/45, s parc.št. 378/46 in s parc.št. 
378/47, vse k.o. 1838 Litija do 7/24 v vrednosti 146.399,96 EUR do 7/24. 

- dne 26.6.2018 je bila sklenjena pogodba o prenosu občinskih cest s Skladom kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS za nepremičnine s parc.št. 1335/2, k.o. 1835 Hotič, s parc.št. 171/5, s 
parc.št. 157/9, s parc.št. 164/2, s parc.št. 165/2 in s parc.št. 157/8, vse k.o. 1845 Moravče do 1/1 
v skupni vrednosti 2.665,52 EUR. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 
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1378 Zimska služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in javnih poteh na 
območju občine Litija. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so porabljena 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanja so zaradi prerazporeditve sredstev zaradi plačila izvajanja zimske službe 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

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 bila že izvedena 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 se izvajalski pogodbi podpišeta 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. Sofinancerska pogodba je bila 
podpisana aprila, tako da je sledil podpis izvajalskih pogodb. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Izvedba projekta je predvidena do konca septembra 2019. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 
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1300 Ceste v mestu - ulice - LC LZ, LK, JP, KJ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za rekonstrukcijo cest na Ulici 25. maja, Na gričku, na Predilniški cesti 
v mestu Litija v letu 2018. Rekonstrukcija se je izvajala sočasno z gradnjo optičnega omrežje na 
teh ulicah, soinvestitor rekonstrukcije ceste je bil Telekom Slovenije, ki je polagal optični kabel. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Dela že izvedena 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj 

 

132092 Sanacija občinskih cest po neurju 13.7.2018 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po sprejetju rebalansa je bila naročena tehnična dokumentacija za sanacijo poškodovanega ali 
uničenega cestišča, propustov, mostičkov ter sanacijo plazov na naslednjih cestah: 

-LC 208821 Kunšt. Mlin-Kobiljek-Sava; 

-JP 708161 Mačkovna-Cirkuše; 

-LC 208011 G2 108-Zapodje-Hrib. 

Navendene poškodbe na infrastrukturi so nastale ob neurju z močnim deževjem 13. 7. 2018. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Tehnična dokumentacija je bila predana na Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, ki 
deluje v okviru Ministrstva za okolje 

in prostor, kjer čakamo na odobritev sredstev. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 

 

1330 JP v KS Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki predstavljajo 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 je plačilo izvedeno v letu 
2019. Preostanek prostih sredstev v je bil prerazporejen na PP 13300 in je predviden za 
realizacijo v letu 2019. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Projekt je v celoti realiziran. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 
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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 je bo določila KS Gabrovka. 40.000 € bo namenjenih  za modernizacijo JP 
708952 v dolžini 320 metrov, 49.000 € iz PP 13300 pa za LC 208911 v dolžini 1250 metrov 
(vendar le do obsega zagotovljenih sredstev). Projektni dokumentaciji za obe cesti sta v izdelavi. 
Javno naročilo za izvedbo je predvideno jeseni. 

Del sredstev je bilo na PP prenešeno iz PP 1330. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Za obe cesti se izdeluje projektna dokumentacija in se pripravlja javno naročilo za izvedbo del. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 

 

1338 Most Jevnica - Senožeti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povozna površina in vsi dotrajani nosilni elementi so bili v celoti obnovljeni leta 2016. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Predvidena sredstva bodo porabljena za vzdrževalna dela do konca leta. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

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 bremeni proračun v letu 2019. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

1344 JP v KS Konjšica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so predvidena za modernizacijo javne poti, ki jo je določila KS Konjšica in 
sicer JP Dolanc Spodnji Sivec v dolžini predvidoma 500 metrov. Modernizacija se bo pričela v 
letu 2019 in zaključila v letu 2020. Občina Litija je naročila projektno dokumentacijo za 
rekonstrukcijo navedenega odseka javne poti. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Do konca julija 2019 bo izdelana projektno dokumentacija, nato bo občina pripravila javno 
naročilo. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 
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13601 LC in JP v KS Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 208141 (Sopota-Dole-Brezovo). 
Dela so bila izvedena v letu 2018 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Projekt je bil v celoti realiziran. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 

 

1364 LC in JP v KS Kresnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za rekonstrukcijo javne poti JP 710071 Srednji Kresniški Vrh. Dela so 
bila izvedena v letu 2018 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Projekt je bil v celoti realiziran. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 

 

1375 LC 208121 Renke - Vodenik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki predstavljajo 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 je plačilo izvedeno v letu 2019. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

1376 LC v KS Polšnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za  rekonstrukcijo lokalne ceste LC 208101 (Gradiške Laze-Mamolj), 
modernizacijo javne poti JP 708501 (Zgornji Mamolj-Ognišar) in JP 708411 (Polšnik-Stranski 
vrh-Padež) . Dela so bila izvedena v letu 2018 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

projekt je bil v celoti realiziran 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj 
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13760 JP v KS Polšnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za modernizacijo ceste, ki jo je določila KS Polšnik in sicer JP 708471 v 
Zglavnico v dolžini 1924 metrov. Projekt se bo izvajal v dveh letih, saj je glavnina zagotovljenih 
sredstev za modernizacijo predvidena v proračunu 2020. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

1377 JP v KS Vače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za  modernizacijo javne poti JP 708151 (TR 921-Toslti vrh) . Dela so 
bila izvedena v letu 2018 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Projekt je bil v celoti realiziran. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 

 

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 LC 213071 Slap - Jevnica - Kresnice - Litija med 
Litijo in Pogonikom, 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.   

Za predvideno traso  je bila v letu 2018 že pridobljena idejna zasnova, izdelan je tudi že 
geodetski posnetek. Trenutno se urejajo lastniška razmerja. Prav tako je v pripravi razpis za izbor 
najugodnejšega izvajalca za izdelavo tehnične dokumentacije (PZI). 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Do konca leta bodo urejena lastniška razmerja. Izvedel se bo razpis za izbor najugodnejšega 
izvajalca za izdelavo tehnične dokumentacije (PZI). 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 
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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 je namenjen izdelavi projektne dokumentacije 
za sanacijo ceste v naselju, ki meji na vodotok. Naročen je bil geodetski posnetek trase ceste ter 
hidrološko hidravlična študija, saj cesta v celoti poteka ob vodotoku. V nadalje je potrebno 
pristopiti k izdelavi projektne dokumentacije. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

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 namenjena za pripravo dokumentacije in javnega naročila za modernizacijo 
javnih poti v KS Jevnica in sicer JP 709971. Izvedeno je bilo javno naročilo za gradnjo, pogodba 
z izvajalcem je podpisana, izvedba se prične v tem mesecu. 20.000 € za izvedbo navedene ceste 
bo bremenilo proračun 2020. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Sredstva se zagotavljajo za zagotovitev 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, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne 
vozovnice (Uradni list RS št. 29/19) 

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. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma:  

- zagotavljanje cestne povezave v občini 
- zagotavljanje trajnostne mobilnosti 
- zagotovitev varnega, udobnega in poceni prevoza 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. 

 

2. SEMAFORIZIRAN PREHOD ZA PEŠCE NA ZASAVSKI CESTI V LITIJI 

Uredi nov prehod za pešce, zaradi večje prometne varnosti se le ta semaforizira.  

 

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. Križišče bo povezano s sosednjim križiščem 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.  

Izvedli smo javno naročilo za izgradnjo, dela v so v izvedbi in bodo zaključeno do konca meseca 
avgusta 2019. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

 

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. Petro še pridobiva dovoljenje za gradnjo, predvidoma bo zadeva v izvedbi konec leta. 
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Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

 

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. Konec leta 2019 se načrtuje 
investicija v izgradnjo meteornega odvodnika v naselju Zagorica. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

 

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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19), PU 13, 
PPP 1982 . Javni potniški promet, se sredstva namenijo zagotovitvi javnega linijskega prevoza 
potnikov 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. 

 

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 kilometrov po voznem redu. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

1361 Javna razsvetljava - električna energija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za dobavo električne energije za 
odjemna mesta v lasti občine Litija, je bila pridobljena ugodna cena za dobavo električne 
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energije za obdobje naslednjih štirih let, in sicer od 1.1.2019 do 31.12.2022. Postavko bremeni 
plačilo števnine in omrežnine za vsa odjemna mesta za javno razsvetljavo po občini. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sem so vključeni stroški na račun dobave električne energije za vsa odjemna mesta v lasti občine 
Litija. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

1362 Vzdrževanje javne razsvetljave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2013 je bila izvedena zagotovitev ustreznih svetlobnih razmer glede na veljavno 
zakonodajo, ki določa ureditev naprav javne razsvetljave, kar zajema zamenjavo svetilk s 
sodobnimi in boljšimi optičnimi lastnostmi ter uporabo sodobnih svetlobnih virov, ki 
zagotavljajo dolgoročno zanesljivost ter uvajanje inteligentne razsvetljave. Občina je v letu 2012 
oddala predmetno gospodarsko javno službo s koncesijo, na podlagi katere se je po izvedeni 
prenovi javne razsvetljave, plačeval koncesionarju strošek učinka zmanjšanja porabe električne 
energije. Podjetju Petrol so bili plačani tudi stroški izvajanja intervencijskega vzdrževanja javne 
razsvetljave. Dne 31.05.2019 se je iztekla veljavnost koncesijske pogodbe s podjetjem Petrol 
d.d.. Na podlagi veljavnih predpisov je dne 1.6.2019 Občina Litija s podjetjem KSP Litija 
sklenila pogodbo o opravljanju izbirne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave 
v Občini Litija za obdobje 1.6.2019 do 31.12.2020. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sem spadajo stroški, ki nastanejo pri rednem in intervencijskem vzdrževanju javne razsvetljave. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1306 Telekomunikacije in pošta 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki trenutno ni realizacije, vendar pa je bil na občinskem svetu junija 2017 potrjen 
izdelan načrt razvoja gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
Občini Litija. Tako, da je v načrtu da se s projektom nadaljuje. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sem spadajo stroški, ki bodo nastali pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo odprtega 
širokopasovnega omrežja. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

1421 Center za razvoj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Finančna sredstva so namenjena plačilu podpisanih pogodb z Razvojnim centrom Srca Slovenije 
d.o.o., katere glavni namen je vzpostaviti 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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Plačilo pogodb z Razvojnim centrom Srca Slovenije, ki temeljijo na vsebinskih sklopih oz. 
področjih: vključevanje v nacionalne in evropske partnerske mreže ter nudenje pomoči in 
podpore partnerskim timom občine na področju turizma, rokodelstva, podjetništva in projektov 
EUth. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

1423 Komunalno opremljanje zemljišč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Dejavnost v okviru proračunske postavke se osredotoča na komunalno opremljanje stavbnih 
zemljišč na področju mesta Litija, predvsem na območju prostorske enote Li-19SSa in njene 
okolice. Naročena in v postopku je izdelava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje, 
pričakuje se izbor izvajalca po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Komunalna infrastruktura 
obsega kanalizacijo, vodovod in drugo infrastrukturo ter ureditev cestnega omrežja. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Naročena je izdelava projektne dokumentacije DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
celostno komunalno ureditev območja Li-19SSa, ki se nahaja na Graški Dobravi v Litiji. 
Vrednost naročila znaša 6.039 EUR z vključenim DDVjem. Prav tako se je izdalo naročilo za 
izdelavo ustreznih geodetskih podlag na območju oz. geodetskega posnetka celotnega območja. 

 

Planira se izvesti naročilo za izvedbo del po pridobljenem gradbenem dovoljenju. 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Večjih odstopanj ni, predvsem časovni zamik pri pridobitvi gradbenega dovoljenja zaradi 
zamudne pridobitve vseh mnenj in soglasij. 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Aktivnosti v okviru te postavke  zajemajo spodbujanje  turistične promocije občine in težnje po 
večji prepoznavnosti občine Litija. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so bila porabljena za oglaševanje in promocijske aktivnosti v različnih medijih, ter za 
pokrivanje stroškov promocije pomembnejših prireditev v občini Litija v prvem polletju Leta 
2019. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Zaradi povečanja obsega aktivnosti na področju turistične promocije, predvidena sredstva 
verjetno ne bodo zadoščala. 

 

1431 Občinske prireditve in proslave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina izvede številne prireditve, ki so lahko tradicionalne ali pa priložnostne ob pomembnih 
dogodkih, lahko je sama organizator ali pa soorganizator s posameznimi javnimi zavodi ali 
občinskimi družbami. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstav so se namenila za elaborate, ki so potrebni ob prijavi prireditve, varovanja, najem 
športne dvorane, najem ozvočenja in luči. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Zaradi večjega obsega prireditev , predvidena sredstva verjetno ne bodo zadoščala za pokrivanje 
vseh stroškov, ki nastanejo v zvezi s tem. 

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

1433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski center 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je s spojitvijo JZK Litija in MC Litija ustanovila nov Javni zavod za kulturo, 
mladino in šport Litija, ki je pričel delovati v letu 2013. 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. Podrobnejša opredelitev nalog, 
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obseg programov in delovanja je določena s sprejetim lokalnim programom kulture ter na 
podlagi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju zavoda s strani občine. 

Sredstva na tej postavki so namenjena kot transfer JZ ZKMŠ Litija za plače zaposlenih, za 
dejavnost in druge  materialne stroške pri izvajanju turističnih programov dela in obratovanju 
objektov. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena za zaposlitev dveh oseb v turistično informativnem centru, ki opravlja  
naloge informiranja turistov, prodaje lokalnih izdelkov, povezovanja turističnih ponudnikov in 
skrbi za  povezovanje in skupne aktivnosti različnih turističnih nosilcev. Višina sredstev za plače 
je bila nakazana na podlagi prejetih podatkov o plačnih razredih in ostalih pripadajočih 
prejemkih zaposlenih, stroški materiala in storitev pa so znašali preostanek sredstev do 
dvanajstine, zagotovljene v proračunu občine za leto 2019, oboji pa so bili usklajeni v  
finančnem načrtu, katerega del je tudi kadrovski načrt zavoda, in programu dela zavoda za 
tekoče leto. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1434 Investicije na področju turizma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt v litijskem muzeju: Dediščina nas povezuje - ki obsega nakup opreme ter ureditev in 
postavitev muzejskih zbirk je v izvajanju. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Za projekt opreme in postavitev zbirk se izdajajo povečini naročilnice za izdelavo in dobavo 
blago v skladu z izdelanim projektom in potrebami zavoda, projekt opremljanja vodijo strokovni 
delavci zavoda v skladu s prijavo projekta Dediščina nas povezuje na razpis EU sklada za 
regionalni razvoj. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Po investicijski dokumentaciji je bilo za projekt opreme in postavitev muzejskih zbirk v tem letu 
predvideno 63.000 EUR lastnih sredstev, končna poraba pa bo znana v drugi polovici leta, a 
trenutno ni predvidenih odstopanj od predračunskih vrednosti projekta. 

 

1435 Turistična društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena razpisu, ki ga bo občina razpisala za sredstva sofinanciranja društev, ki 
izvajajo aktivnosti pospeševanja razvoja turizma. Sredstva pomagajo sofinancirati aktivnosti ob 
ustreznem angažiranju društvenih sredstev. 

Z razpisom občian vzpodbuja delujoča društva, na območju občine Litija, da delujejo in 
sodelujejo 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. Ob vsem tem delovanju pa se dviguje promocija turistična dejavnosti. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Vzpodbujati številna že delujoča društva v občini, da s svojimi aktivnostmi pripomorejo k 
spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma, ohranjanju 
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kulturne in naravne dediščine, etnoloških in lokalnih posebnosti, urejanju in olepševanju okolja, 
seznanjajo in izobražujejo občane predvsem pa mladino o turizmu. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1436 Interreg Alpine Space - FLASHMOBALPS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je prijavila sodelovanje v projektu Evropskega teritorialnega sodelovanja - 
program Območje Alp 2014-2020-3. razpis - projektu Alpine Space. S pomočjo ukrepov 
projekta NEXT GEMS naj bi 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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V primeru, da bomo uspešni na prijavljenem EU razpisu bi spodbujali ukrepe trajnostne 
mobilnosti. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Čaka se na rezultat in odločitev o uspešnosti prijave na razpisu, zaenkrat ni predvidenih bistvenih 
odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1437 Horizon 2020 - GoingHome 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen projekta »Bolnišnica na domu« je razvoj inovativne tehnologije, ki bo kardiološkim in 
nevrološkim bolnikom po oskrbi v bolnišnici, nudila ugodne pogoje v domači oskrbi. Hkrati gre 
za povezovanje bolnišnične oskrbe s socialno oskrbo in oskrbo na domu. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na javni razpis se je občina prijavila dne 14.11.2018. Rezultati razpisa še niso znani. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 
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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. 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 je 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. Nadalje o Občinski svet sprejel skleo o  subvenciji tudi 
od 1.4.2019 dalje.  Sredstva subvencije so zagotovljena na tej postavki. 

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. 
Postavko bodo bremenili tudi stroški zunanjih izvajalcev sanacijskega programa, pravnih 
mnenj,.. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

 

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. Sredstva na postavki so zagotovljena z namenom, da 
občina realizira  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. Obseg del in  način vlaganja sredstev je v pripravi na javnem podjetju. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

 

1523 Sanacija črnih odlagališč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se je financirala nabava zaščitnih rokavic in vreč za čistilne akcije na območju 
Občine Litija. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 
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1537 Zapiranje deponije Širjava 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z izdanim Okoljevarstvenim dovoljenjem je potrebno na Deponiji Širjava dograditi 
vseh sedem odplinjevalnikov z biofiltri ter ograditi območje deponije in namestiti table. 
Upravljalec  odlagališča je JP KSP Litija, ki pripravlja obseg izvedbe ukrepov. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

152410 Stroški izvajanja javnih služb varstvo okolja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina javnemu podjetju KSP Litija d.o.o.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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

 

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. 

V mesecu maju smo objavili javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za zgoraj 
navedene krake kanalizacije. Izbor izvajalca je v teku. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 
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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. 

V mesecu maju smo objavili javno naročilo za izbor izvajalca navedene projektne 
dokumentacije. Izbor je v teku. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

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 
6000 obiskovalcev. Pred tem je bilo odkupljeno zemljišče, na katerem stoji vhod v rudnik in 
izdelan je bila rudarski projekt za ureditev rudnika. 

Januarja 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 2021. 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 
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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. 

V okviru letošnjega proračuna so izvedena sledeča dela: 

-pripravljalna dela zunaj in v jami; 

-oblikovanje obstoječih profilov; 

-oprema in zaščita sipke; 

-izdelava AB stene v vznožju vpadnika; 

-izdelava kamnitih zložb; 

-izdelava kovinskih ograj in brvi; 

-izvedba podgradnje in druga dela z uporabo lesa; 

-montaža rudarskih križev; 

-odstranitev materiala in rekonstrukcija proge v nadaljevanju sipke. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Do konca leta bo izvedena večina rudarskih del. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 

Opis glavnega programa: 

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za 
urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema 
gospodarjenja s prostorom. 

Dolgoročni cilji: 

Dolgoročni cilj je vzpostavitev prostorskih možnosti za usklajen razvoj dejavnosti v prostoru.  

Osnovni cilji na nepremičninskem področju so:  

- omogočanje natančne prostorske opredelitve bremen na nepremičnini, kot podlage za 
izvajanje gospodarske in ekonomske funkcije nepremičninskih sistemov,  
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- kakovosten, hiter in čim cenejši dostop do podatkov in storitev,  
- 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,  

- z vzpostavitvijo registra nepremičnin omogočiti racionalno izvajanje popisov ter 
izvajanje različnih statistik na nepremičninskem področju.  

- 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. 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma: 

Vsebina podprograma »16029003 -  Prostorsko načrtovanje« je naslednja:  

- sistem zbirk prostorskih podatkov 
- strategija prostorskega razvoja občine oziroma občinski prostorski načrt 
- občinski podrobni prostorski načrti 

 

Zakonske in druge pravne podlage: 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 61/17), 
- Gradbeni zakon  (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 – popr.) 
- 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 in 61/17 – ZUreP-2) 

- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega  
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2) 

- Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – 
odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18 in 33/19) 

- Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov (Uradni list   
RS,   št. 123/03 in 119/07) 

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov (Uradni list RS, št.    34/04 
in 119/07) 

- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni 
list     RS, št. 09/04, 7/18 – ZEN-A in 33/19 – ZEN-B) 

- Uredba o vsebini in načinu vodenja prostorskega informacijskega sistema (Uradni list 
RS, št. 119/07, 8/10 – ZIPI in 61/17 – ZUreP-2) 

- Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08 in 61/17 – ZUreP-2) 

 

Dolgoročni cilji podprograma: 

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: 
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- 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, 

- 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. 

- 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 ter redno vzdrževanje in 
ažuriranje prostorskih podatkovnih baz. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: 

Polletni cilji so bili uspešno realizirani. 
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1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

1620 – Sistem zbirk prostorskih podatkov 

Sredstva na tej kontni postavki so bila namenjena plačilu stroškov rednega vzdrževanja in 
stroškov naročnin. Iz te postavke se plačuje možnost dostopa na PISO (prostorski informacijski 
sistem občin) na svetovnem spletu, ki omogoča vpogled v določene sloje naših evidenc kar 
najširšemu sloju uporabnikov. Podatki na spletnem portalu so redno do vzdrževani po vseh 
podatkovnih slojih. Skupni stroški teh  del v prvi polovici leta 2019 znašajo 2.218,89 EUR.  

Podjetje Softdata, ki nudi redno tehnično podporo programski opremi SDMS je v tem času 
opravilo redno delo, za kar je bil izstavljen in plačan račun v višini 872,30 EUR. 

Nova prostorsko gradbena zakonodaja (Zakon o urejanju prostora (ZureP-2) in Gradbeni zakon)  
sta prinesla nove pristojnosti na tem področju, ena med temi je izdaja mnenj o skladnosti s 
prostorskimi izvedbenimi akti (31. člen Gradbenega zakona). Občina je zaradi tega pridobila 
zunanjega sodelavca, Petra Lovšina, ki izpolnjuje zakonske pogoje za občinskega urbanista in ki 
zaenkrat v sodelovanju z občinsko upravo Občine Litija pripravlja zgoraj navedena mnenja. V 
prvi polovici 2019 smo prejeli tri račune za izdana mnenja v skupnem znesku 1317,60 EUR in 
jih poravnali. 

Polletna realizacija na proračunski postavki 1620 znaša skupno  4.408,79  EUR. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

1626 Spremembe OPN Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

1626 – Spremembe OPN Litija 

V prvi polovici leta 2018 je občinska uprava skupaj s pripravljavcem sprememb OPN Litija, 
družbo Locus, d.o.o. organiziral javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka 
dokumenta, ki ga je občinski svet obravnaval na decembrski seji leta 2017. Po poteku javne 
razgrnitve je župan sprejel stališča do zbranih pripomb, pripravljavec pa je pripravil predlog 
sprememb OPN Litija in zaprosil pristojne nosilce urejanja prostora za druga mnenja. V mesecu 
juliju pričakujemo še zadnja mnenja in pripravljamo predlog sprememb OPN Litija za drugo 
branje na septembrski seji občinskega sveta.  Spremembe in dopolnitve OPN Litija so bile 
zaključene v septembru 2018, tekstualni del odloka je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
63/2018. Locus d.o.o. je za opravljena dela priprave dopolnjenega osnutka izdal račun v znesku 
5.990,25 EUR, ki smo ga poravnali v februarju 2019. 

Polletna realizacija na proračunski postavki 1626 znaša skupno  5.990,25  EUR. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

166101 Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Litija Šmartno 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvem polletju leta 2019 so v teku usklajevanja z Direkcijo RS za infrastrukturo in Občino 
Šmartno glede izhodišč za pripravo projektne naloge za načrtovanje obvoznice Litija, ki bi za 
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začetek povezala obvoznico Šmartno z glavno cesto G2 108 in bi potekala delno po obstoječi 
lokalni cesti ob obstoječi industrijski coni Zagorica, delno pa po kmetijskih zemljiščih ob 
načrtovani industrijski coni Zagorica. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

166102 Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvem polletju leta 2019 so v teku usklajevanja z Direkcijo RS za infrastrukturo glede izhodišč 
za pripravo projektne naloge izdelavo idejnega projekta načrtovane obvoznice Gabrovka. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Prednostne naloge na področju oskrbe s pitno vodo so opredeljene v Operativn em programu 
oskrbe s pitno vodo, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Področje oskrbe s pitno vodo je 
izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic vsakega posameznika. Med 
naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in sanacija zastarelih 
elementov vodovodnih omreţij: izboljšanje energetske učinkovitosti delovanja vodovodnih 
sistemov; spodbujanje povezovanja vodovodnih sistemov in upravljanja z njimi; sistemi nadzora 
nad vodovodnimi omrežji, varnost delovanja vodovodnih sistemov; sanacija in prevzem v 
upravljanje vaških vodovodnih sistemov; sanacija starih odlagališč odpadkov in starih bremen na 
vodovarstvenih območjih; odkup zemljišč na vodovarstvenih območjih; zagotovitev rezervnih 
vodnih virov in povezave na manjših vodovodnih sistemih. Osnovne razvojne usmeritve regije 
oziroma občine na področju oskrbe s pitno vodo so prednostno usmerjene v zagotovitev 
zavarovanja vseh pomembnih vodnih virov, v realizacijo in izvajanje ţe sprejetih sanacijskih 
programov na vodovarstvenih območjih ter v izvajanje vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti 
podzemne vode in površinske vode. 

 

1630 Subvencioniranje prevoza pitne vode 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunsko postavko se sofinancirajo prevozi vode na območjih, kjer ni zagotovljena preskrba 
prek lokalnih vodovodov, oz. je potrebno zaradi okvare na vodovodnem sistemu dobavo 
nadomeščati s prevozi vode s primernimi vozili. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta, se prevoznikom vode krije polovica stroškov, ki 
nastanejo pri izvedi prevozov vode. Trenutni priznani stroški prepeljanega 1m3 vode na razdaljo 
do 10 km znašajo 11,00€, vsak nadaljnji kilometer pa dodatnih 1,00€ 
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Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Poraba sredstev na posameznih proračunskih podpostavkah ne odstopa od predvidenih 
proračunskih sredstev. 

 

1633 Vodovod Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trenutno na postavki ni realizacije. Sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije 
PGD/PZI za pridobitev gradbenega dovoljenja pri gradnji vodovoda Gorenje Jelenje-Zagozd-
Dobovica-Prelesje-Gradišče ter sočasna izvedba obnove-reambulacije geodetskega posnetka za 
predmetno traso. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in 
PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja ter novelacijo geodetskega načrta. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1637 Vodovod Golišče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je pridobila gradbeno dovoljenje za širitev vodovoda Litija-Šmartno, transportni 
vodovod Beden-Veliki Vrh-Golišče, faza II, Litija-Veliki Vrh.  

Za izvedbo predmetnega projekta je bila izdelana projektna dokumentacija PZI ter tudi 
podpisana gradbena pogodba s podjetjem KSP Litija d.o.o..  

Poleg tega so bili plačani stroški izvedbe strokovnega nadzora ob gradnji vodovoda. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe investicije pri širitvi 
javnega vodovodnega sistema Litija-Šmartno, transportni vodovod Beden-Veliki Vrh-Golišče. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1647 Vodovod Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trenutno na postavki ni realizacije. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe investicijsko vzdrževalnih 
del (rekonstrukcije in adaptacije)  na vodovodnem sistemu Litija-Šmartno. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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1648 Vodovod Hotič 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo podaljška oskrbovalnega voda Bitiče 
(sekundarni vodovod) v dolžini 87 m. Za izvedbo predmetnega projekta je bila izdelana 
projektna dokumentacija PZI ter tudi podpisana gradbena pogodba s podjetjem KSP Litija d.o.o.. 

Poleg tega so bili plačani stroški izdelave spremembe projektne dokumentacije PGD in PZI za 
gradnjo sekundarnega vodovoda Bitiče ter tudi stroški izvedbe strokovnega nadzora ob gradnji 
vodovoda. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe sekundarnega vodovoda v 
naselju Bitiče ter pridobitvi uporabnega dovoljenja. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1650 Vodovod Kresnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana je bila projektna dokumentacija DGD in PZI za gradnjo oz. širitev vodovoda Kresnice 
vključno z izgradnjo novega 100 m3 vodohrana na podlagi katerega je Občina Litija v letu 2018 
pridobila gradbeno dovoljenje. Za izvedbo predmetnega projekta je Občina Litija podpisala 
gradbeno pogodbo s podjetjem KSP Litija d.o.o.. Plačani so bili stroški gradnje omenjenega 
vodovoda ter stroški izvedbe  strokovnega nadzora ob gradnji vodovoda. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena zaključku izvedbe projekta širitev vodovoda 
Kresnice z novim vodohranom vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1657 Vodovod Mamolj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je plačala strošek izdelave projektne dokumentacije PZI za gradnjo vodovoda 
Mamolj-1. Faza (Sp. Mamolj). Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja je v letu 2019 
predviden pričetek gradnje vodovoda Mamolj-1. faza. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije 
PGD in PZI ter pričetku gradnje vodovoda Mamolj-1. faza. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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1659 Vodna povračila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za plačilo akontacije vodnega povračila. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena plačilu akontacije vodnega povračila. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1674 Vodovod Tihaboj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je na podlagi sklenjene gradbene pogodbe za gradnjo vodovoda Gabrovka-Tihaboj-
1.faza plačala stroške gradbenih del ter stroške izvedbe strokovnega nadzora ob gradnji 
vodovoda. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena izgradnji vodovoda Gabrovka-Tihaboj - 1. 
faza. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1675 Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je plačala strošek izdelave hidrogeološkega poročila za zajetje Zg. Kresniški Vrh. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva planirana za odpravo pomanjkljivosti na javnih vodovodih. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1677 Vodovod Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je izvedla nakup zemljišča s parc. št. 1871 k.o. Moravče na katerem se nahaja 
zajetje Hohovica I. Poleg tega je v planu tudi ograditev in postavitev vrat na predmetnem 
območju. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavi so sredstva planirana za odpravo pomanjkljivosti na vodovodu Gabrovka. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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1678 Vodovod Leše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Občina Litija je sklenila prodajno pogodbo za nakup zemljišča na katerem je 
predviden novi vodohran Leše. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in 
PZI za gradnjo vodovoda Tirna-Leše s čemer bi se naselje Tirna oskrbelo s pitno vodo. 

Poleg tega je tudi predviden nakup zemljišča na katerem bo stal nov 100 m3 vodohran Leše. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

60216020 KS Dole - vodovod Sopota Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trenutno na postavki ni realizacije. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe investicijsko vzdrževalnih 
del (rekonstrukcije in adaptacije)  na vodovodnem sistemu Dole. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

60516010 KS Jevnica - vodovod Jevnica Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trenutno na postavki ni realizacije. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe investicijsko vzdrževalnih 
del (rekonstrukcije in adaptacije)  na vodovodnem sistemu Jevnica-Kresniške Poljane. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

1673 Mrliška vežica Vače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2018 je bilo preko portala javnih naročil izveden razpis za izbor najugodnejšega izvajalca, 
s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba.  
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V sklopu gradnje nove mrliške vežice se izvaja razširitev obstoječega pokopališča, tako da bo 
možno na novo urediti 2 dvojna grobova, 32 enojnih grobov in 59 žarnih grobov. Urejena bo tudi 
površina za posip pepela in odlaganje starih spomenikov. 

Razširitev je 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.  

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu so v zaključni fazi dodelave. Zunanja 
ureditev in parkirišče je izdelano do izvedbe finega planuma z odvodnjavanjem. Prestavljen je 
NN električni vod izven območja pokopališča. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Investicija je v teku, zaključek je predviden do konca leta. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

 

1643 Otroška igrišča 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letošnjem letu bomo poskušali pričeti z ureditvijo otroškega igrišča v KS Sava in ureditvijo 
parkirišča. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva bodo namenjena za ureditev igrišča in parkirišča. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 67



 

 

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) 

 

1645 Vzdrževanje javnih zelenih površin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje javnih zelenih površin obsega vzdrževanja parkovnih površin, vzdrževanje živih 
mej, obrezovanje dreves, vzdrževanje otroških igrišč,... Izvaja se tudi košnja zelenih površin. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Do konec leta 2019 se bodo redna vzdrževalna dela na zelenih površinah nadaljevala v okviru 
razpoložljivih sredstev. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj 

 

16490 Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob reki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se v prvem polletju še ni pričelo z izvajanjem aktivnosti. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Izdatkov na postavki v polletju ni. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanj ni. 

 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

165292 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka pokriva področje delovanje stanovanjsko poslovnega fonda v lasti Občine 
Litija in upravljanju JP KSP Litija d.o.o. Dejavnost obsega naročanje vseh potrebnih storitev in 
del, ki so potrebne za normalno delovanje tega fonda, kot so plačevanje elektrike, upravljanja, 
rezervnega sklada itd. 
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Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Stroški električne energije in kuriv oz. ogrevanja so nastali še v letu 2018 in se v prihodnje v 
takšnem obsegu ne pričakujejo. Realizirali se bodo še določeni odhodki vezani na vzdrževanje 
poslovno stanovanjskega fonda. Postavka bo v sprejeti višini realizirana v celoti, smiselno pa je 
oceniti povišanje postavke za zagotavljanje ustreznega standarda vzdrževanja. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Večjih odstopanj ni, predvsem bodo od planiranih višji odhodki za  upravljanje in rezervni sklad, 
na kontu 402999 Drugi operativni odhodki. Za potrebe tekočega vzdrževanja in priprave 
stanovanj na oddajanje bi bilo smotrno proračunsko postavko okrepiti oz. povečati. 

 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

1655 Občina Šmartno - delež od terjatev, prodanih stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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 
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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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2019 so namenjena za ureditev lastništva 
nepremičnin, ki jih občina potrebuje za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti; izvedbi geodetskih 
postopkov pridobivanja oziroma prodaje nepremičnin ter plačilo stroškov izdela cenitvenih 
poročil. V okviru zagotovljenih sredstev je občina naročila geodetske postopke ter cenitvena 
poročila ter pridobila in prodala nepremičnine. Pridobivanje oziroma prodaja nepremičnin je 
razvidna iz  seznama sklenjenih pogodb, ki je v prilogi.  

 

OBVESTILO O SKLENITVI PRAVNIH POSLOV ZA NEPREMIČNINE ZA OBDOBJE OD 
1.1.2019 DO 21.6.2019 

V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Litija za leto 2018 je Občina 
Litija ob smiselni uporabi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13) in  Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) v obdobju od 
1.1.2019 do 21.6.2019 sklenila naslednje pravne posle: 

 

 Prodaja nepremičnin 

- dne 17.5.2019 je bila sklenjena menjalna pogodba s podjetjem PETROL, Slovenska 
energetska družba, d.d., Ljubljana za menjavo nepremičnin s parc.št. 120/164, s parc.št. 120/163, 
s parc.št. 120/162 in s parc.št. 120/166, vse k.o. 1838 Litija do 1/1 v vrednosti 9.730,00 EUR z 
nepremičninami s parc. št. 1028/11, s parc.št. 1028/13, s parc.št.115/7, s parc.št. 120/159, s 
parc.št. 120/160, s parc.št. 120/161 in s parc.št. 183/2, vse  k.o. 1838 Litija do 1/1 v vrednosti 
10.500,00 EUR brez vključenih davščin.  

- dne 20.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba in pogodba o ustanovitvi služnostne 
pravice s fizično osebo, za nepremičnini s parc.št. 398/78 in s parc.št. 398/99, obe k.o. 1838 
Litija do 1/1 v vrednosti 1.680,00 EUR brez vključenih davščin. 

- dne 25.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo, za nepremičnini s parc. št. 
1545/8 in s parc.št. 1545/7, obe k.o. 1835 Hotič  do 1/1 v vrednosti 3.125,00 EUR brez 
vključenih davščin. 

- Dne 30.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo, za nepremičnino s parc. 
št. 2096/2, k.o. 1842 Dole pri Litiji do 1/1 v vrednosti 1.380,00 EUR brez vključenih davščin. 

- dne 31.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo, za nepremičnino s parc. 
št. 1387/14, k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 2.640,00 EUR brez vključenih davščin. 

- dne 5.6.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo, za nepremičnino s parc. št. 
1387/16, k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 480,00EUR brez vključenih davščin. 

- dne 16.6.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizičnima osebama za nepremičnino s 
parc.št. 832/2, k.o. 1845 Moravče do 1/1 v vrednosti 1.560,00 EUR brez davščin. 
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Pridobivanje nepremičnin 

Prodajne pogodbe 

- dne 19.4.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo za nepremičnini s parc.št. 
35/29 in s parc.št. 35/30, obe k.o. 1842 Dole pri Litiji do 1/1 v vrednosti 6.004,00 EUR brez 
davščin. 

- dne 13.5.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba in pogodba o ustanovitvi služnosti  z 
Župnijo Kresnice  za nepremičnine s parc.št. 2/19, s parc.št. 4/5, s parc.št. 13/1, s parc.št.  17/11 
in s parc.št. 17/10, vse k.o. 1836 Kresnice do 1/1 v vrednosti 14.067,00 EUR brez davščin. 

- dne 10.6.2019 je bila sklenjena prodajna pogodba s fizično osebo za nepremičnino s parc.št. 
125/6, k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 4.784,00 EUR brez davščin. 

Darilne pogodbe 

- Dne 4.3.2019 je bila sklenjena darilna pogodba s fizičnimi osebami za nepremičnino s 
parc.št. 1066/28, k.o. 1842  Dole pri Litiji do 1/1. Po podatkih GURSa je nepremičnina ocenjena 
3.072,54 EUR. 

- Dne 22.5.2019 je bila sklenjena darilna pogodba s fizičnima osebama za nepremičnino s 
parc.št. 303/17, k.o. 1838 Litija do 1/1. Po podatkih GURSa je nepremičnina ocenjena 59,85 
EUR.  

 

Nepremičnine pridobljene na drugih pravnih podlagah 

- Na podlagi sklepa o dedovanju z dne 1.4.2019 so bile Občini Litija izročene nepremičnine s 
parc.št. 378/42, s parc.št. 378/43, s parc.št. 378/44, s parc.št. 378/45, s parc.št. 378/46 in s parc.št. 
378/47, vse k.o. 1838 Litija do 7/24 v vrednosti 146.399,96 EUR do 7/24. 

- dne 26.6.2018 je bila sklenjena pogodba o prenosu občinskih cest s Skladom kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS za nepremičnine s parc.št. 1335/2, k.o. 1835 Hotič, s parc.št. 171/5, s 
parc.št. 157/9, s parc.št. 164/2, s parc.št. 165/2 in s parc.št. 157/8, vse k.o. 1845 Moravče do 1/1 
v skupni vrednosti 2.665,52 EUR. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni odstopanj od veljavnega proračuna. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina se je skupaj z ZD Litija uspešno prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za 
sofinanciranje nakupa novega reševalnega vozila NMP. 
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Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Strošek občine  976 EUR v prvi polovici leta predstavlja izdelavo DIIP dokumentacije za prijavo 
na razpis, po sklepu MZ RS bo država za novo vozilo NMP prispevala 38.558 EUR, preostalo 
(cca 90.000 EUR) do nabavne vrednosti vozila pa ZD Litija. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Trenutno ni odstopanj od realizacije in vrednosti projekta. 

 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

1770 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani 
iz drugega naslova (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 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. 

Z dnem 1.1.2012 je pričela veljati nova zakonodaja na področju sociale, po kateri je center za 
socialno delo, kjer ima občan stalno prebivališče, pristojen za odločitev o pravici do plačila 
prispevka za obvezno zdravstven zavarovanje. Občina Litija pa še vedno ostaja zavezanec za 
plačilo premije za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavezance, ki imajo stalno prebivališče 
na območju občine. 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. 
US in 51/16 – odl. US) 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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Prispevek na zavezanca po ZZVZZ se financira iz občinskega proračuna mesečno v obliki 
pavšala, ki v letu 2019 za polnoletne osebe znaša 2 % od povprečne bruto plače v Republiki 
Sloveniji za mesec oktober 2018 (1.676,38 EUR), to je 33,53 EUR mesečno/osebo.  

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se je v prvi polovici leta 2019 pokrival cca 250 
osebam iz Občine Litija ter 2 mladoletnima občanoma za katere pa pavšalni prispevek znaša 
52,85 EUR mesečno. 
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Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

17079002 Mrliško ogledna služba 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

1771 Mrliško ogledna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v skladu z Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 
dolžna plačevati stroške mrliško pregledne službe in obdukcij ter z njimi povezanimi prevozi za 
vse umrle s stalnim prebivališčem na območju Litija, če le to odredi pristojni zdravnik ali 
policija, ali če gre za smrt v sumljivih okoliščinah. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Občina plačuje opravljene storitve na osnovi izdanih računov izvajalcev mrliških pregledov 
(zdravnikov iz Zdravstvenih domov ali zasebnih zdravnikov), izvajalcev prevozov umrlih na 
sodno medicino in izvajalca obdukcij, Inštituta za sodno medicino v Ljubljani. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

1830 Knjižnica Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Knjižnična dejavnost je opredeljena kot javna služba, katere pogoje in sredstva za njeno 
izvajanje je v skladu z Zakonom o knjižnični dejavnosti in ostalimi podzakonskim predpisi 
dolžna zagotavljati občina. Za območje občin Litija in Šmartno pri Litiji izvaja knjižnično 
dejavnosti v skladu z ustanovitvenim odlokom javni zavod splošne knjižnice Knjižnica Litija. Iz 
proračunskih sredstev obeh občin se tako v ustanovitvenem deležu glede na število prebivalcev v 
občinah (Občina Litija 73,6%, Občina Šmartno pri Litiji 26,4%) zagotavljajo sredstva za plače in 
prispevke ter ostale prejemke zaposlenih po veljavni zakonodaji za 13 zaposlenih v zavodu ter 
sredstva za stroške materiala in storitev za nemoteno delovanje zavoda. Sredstva na tej postavki 
so zagotovljena v skladu z zakonodajo in posredovanim finančnim načrtom, katerega del je tudi 
kadrovski načrt, in programom dela knjižnice. 
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Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so se v prvi polovici leta 2019 iz proračuna občine Litija zavodu nakazovala glede na 
določila sklenjene letne pogodbe po prejemu podatkov o plačnih razredih zaposlenih, plačanih 
prispevkih in ostalih prejemkih zaposlenih ter podatkih o porabi sredstev za material in storitve. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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 in odpis gradiva. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti tudi predpisuje, kakšno mora biti sorazmerje v fondu knjižnega gradiva med poučnim 
gradivom, leposlovjem in mladinsko literaturo. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je občina v ustreznem deležu 73,6% glede na delitveno 
pogodbo z Občino Šmartno pri Litiji zagotavljala mesečno po dvanajstinah sredstva za nakup 
knjižničnega gradiva za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti javnega zavoda splošne 
knjižnice Knjižnice Litija. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena proračunska sredstva so namenjena JZ Knjižnica Litija za nabavo nove opreme v 
skladu z njihovim letnim finančnim načrtom. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije na projektu. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Običajno se projekt novih nabav v knjižnici realizira v drugi polovici leta. 

 

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 in Zakonom o knjižničarstvu 
zagotavljati sredstva za njeno delovanje, vključno z zagotavljanjem ustreznih prostorov. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

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 
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poslovnega prostora se zagotavljajo ustrezni prostori za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti s 
strani uporabnika. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

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

Letni cilji: 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. Sredstva se razdelijo na podlagi 
javnega razpisa in javnega poziva. Programi in projekti ter višina sofinanciranja so vsako leto 
določeni s sprejetim lokalnim kulturnim programom. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) in v skladu 
z Lokalnim kulturnim programom v občini Litija za leto 2019, sprejetim dne 11. 3. 2019 na 3. 
seji Občinskega sveta Občine Litija, se je v letu 2019 celotna masa sredstev za kulturne 
dejavnosti in prireditve razdelila za naslednje namene: 
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TABELA 

Oznaka NAMEN - PODROČJE % Plan 2019 R/P 

Proračunska postavka: 1834      

A programi redne dejavnosti kulturnih društev* 24,6% 17.958,00 razpis 

B prireditve in projekti v javnem interesu (vključno z JSKD) 31,3% 22.849,00 razpis 

Izvedba večdnevnega filmskega festivala 2,3% 1.679,00 razpis 

C projekti založništva (največ 3 projekti) 4,0% 2.920,00 razpis 

D projekti nakupa opreme za izvajanje redne dejavnosti KD  1,8% 1.314,00 razpis 

E 
sofinanciranje materialnih stroškov za uporabo prostora 
KD** 

4,0% 2.920,00 razpis 

F posebni kulturni projekti, nadpovprečni dosežki KD 23,0% 16.790,00 poziv 

G 
mednarodni kult. projekti - udeležba na tekmovanjih in 
srečanjih 

4,0% 2.920,00 razpis 

H promocijske kulturne prireditve v javnem interesu*** 5,0% 3.650,00 poziv 

 

Obnova in invest. vzdrž. kult. domov in večnamenskih 
dvoran 

/ 7.000,00 poziv 

Obratovalni stroški PO Litija v Stari sodniji / 3.600,00 poziv 

SKUPAJ: 100,00% 83.600,00   

 

Na javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulture v občini Litija za 
leto 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/19, z dne  22. 3. 2019, se je prijavilo 33 
izvajalcev kulturnih programov. 

Komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa in javnega poziva na področju kulture v letu 
2019, imenovana z odločbo župana, št. 410-2/2019-3, z dne 18. 3. 2019, je v skladu s 
Pravilnikom in merili o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v 
Občini Litija, na svojem 2. sestanku dne 18. 6. 2019 ocenila in točkovala prispele vloge ter v 
skladu s prijavami izvajalcev kulturnih programov in glede na razpoložljiva proračunska sredstva 
razdelila prejemnikom sredstva za leto 2019. Prejemnike je o razdelitvi obvestila dne 26. 6. 
2019. 

Pogodbe do 30. 6. 2019 še niso bile podpisane. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom niso predvidena. 

 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 
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1836 Javna glasila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Storitev obveščanja in informiranja je namenjena občankam in občanom, obvešča se o delu 
občinskega sveta, župana in občinske uprave, javnih zavodov in javnih podjetji. 

 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev za  informiranja in obveščanja občank in občanov 
preko časopisa Občan , ATV Signala, ETV, Radia Geoss ter za vzdrževanje spletnega portala. 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Zaradi večjega obsega storitev predvidena sredstva verjetno ne bodo zadoščala za pokrivanje 
vseh stroškov v letu 2019. 

 

18039005 Drugi programi v kulturi 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Opis podprograma: v ta podprogram med drugim sodi sofinanciranje najemnin, upravljanje in 
tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov ter 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 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13); 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni list RS, št. 

79/12); 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejema Občinski svet Občine 

Litija;  
- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 

 

Dolgoročni cilj podprograma 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: 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. 
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1838 Kulturni domovi, objekti v KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi namenjena za obratovalne stroške 
kulturnih domov in dvoran ter za najnujnejše investicijsko vzdrževanje javne kulturne 
infrastrukture. Namembnost in višino sredstev podrobneje določa Lokalni kulturni program 
občine. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na tej postavki so v letu 2019 namenjena za obratovalne stroške v višini 12.800,00 
EUR. 

Sredstva za obratovalne stroške kulturnih domov in drugih dvoran so v letu 2019 namenjena za 
stroške dvoran Jevnica, Vače, Ribče, Polšnik, Konjšica in prostorov JSKD OI Litija. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom niso predvidena. 

 

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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na tej postavki so v letu 2019 namenjena za kulturne spomenike lokalnega pomena v 
višini 10.000,00 EUR. 

Sredstva so se razdelila na podlagi izvedenega javnega poziva, ki ustrezajo zgoraj navedenim 
pogojem. Na poziv sta se prijavila samo ZB NOB Litija in Župnija Kresnice, ki sta izpolnjevala 
vse pogoje, zato so jima bila dodeljena sredstva v skladu z oceno komisije. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom niso predvidena. 

 

1845 ZKMŠ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je s spojitvijo JZK Litija in MC Litija ustanovila nov Javni zavod za kulturo, 
mladino in šport Litija, ki je pričel delovati v letu 2013. 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. Podrobnejša opredelitev nalog, 
obseg programov in delovanja je določena s sprejetim lokalnim programom kulture ter na 
podlagi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju zavoda s strani občine. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Iz sredstev proračuna so se za nemoteno izvajanje zgoraj navedenega poslanstva zavoda ZKMŠ 
Litija nakazovala mesečno po dvanajstinah sredstva za plače, prispevke, davke in ostale 
prejemke zaposlenih po veljavni zakonodaji sedmim zaposlenim v zavodu za enoti Kulturni 
center in Mestni muzej. Višina sredstev za plače je bila nakazana na podlagi prejetih podatkov o 
plačnih razredih in ostalih pripadajočih prejemkih zaposlenih, stroški materiala in storitev pa so 
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znašali preostanek sredstev do dvanajstine, zagotovljene v proračunu občine za leto 2019, oboji 
pa so bili usklajeni v  finančnem načrtu, katerega del je tudi kadrovski načrt zavoda, in programu 
dela zavoda za tekoče leto. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1863 Stara sodnija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za tekoče obratovalne stroške objekta Stare Sodnije in delovanje 
muzejske dejavnosti v njem. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva se porabljajo za tekoče plačilo stroškov elektrike, ogrevanja, vode in komunale ter 
drugih stroškov povezanimi z upravljanjem objekta. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Bistvenih odstopanj od predvidenih stroškov trenutno ni. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V ta podprogram sodi dejavnost izvajalcev letnih programov športa za sofinanciranje programov 
na področju športa predšolskih in šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi 
potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, tekmovanj, investicijskega 
vzdrževanja športnih objektov in najemnin športnih objektov. 

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 postopku 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 Občine 

Litija. 

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

- povečanje števila otrok, mladine, študentov, žensk in starejših, ki se redno ukvarjajo s 
športom, 

- povečanje števila izvedenih športnih programov, 
- primerjava vloženih proračunskih sredstev v šport in sredstev, ki jih za to namenijo 

izvajalci športnih programov, 
- dvigovanje števila in ravni uspešnosti litijskih športnikov na državni in mednarodni ravni, 
- povečanje dinamike gradnje javnih športnih objektov, 
- oblikovanje ustreznejšega sistema izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja 

strokovnih kadrov v športu, 
- preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in drugih postopkov športnikov. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma: zagotavljanje sredstev za delovanje društev in za ohranjanje 
oz. povečanje obsega delovanja na področju športa glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se 
spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih športnih programov in projektov, število 
izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti. 

 

113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pričetek izgradnje novega športnega doma v Jevnici. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta se še ni pričelo z izvajanjem del, posledično v zvezi s tem projektom še ni 
bilo stroškov. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Izgradnja objekta je predvidena v dveh letih, pogodbena vrednost del znaša 302.000 EUR, 
občina in izvajalec del pa se v zvezi z razpoložljivimi sredstvi v proračunu še nista dogovorila o 
terminskem planu in začetku izvedbe del. 

 

1849 ZKMŠ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je s spojitvijo JZK Litija in MC Litija ustanovila nov Javni zavod za kulturo, 
mladino in šport Litija, ki je pričel delovati v letu 2013. 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. Podrobnejša opredelitev nalog, 
obseg programov in delovanja je določena s sprejetim lokalnim programom kulture ter na 
podlagi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju zavoda s strani občine. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Iz sredstev proračuna so se za nemoteno izvajanje zgoraj navedenega poslanstva zavoda ZKMŠ 
Litija nakazovala mesečno po dvanajstinah sredstva za plače, prispevke, davke in ostale 
prejemke zaposlenih po veljavni zakonodaji 1 zaposlenemu za polovični delovni čas v zavodu za 
enoto športa. Višina sredstev za plačo je bila nakazana na podlagi prejetih podatkov o plačnem 
razredu in ostalih pripadajočih prejemkih zaposlenega, stroški materiala in storitev pa so znašali 
preostanek sredstev do dvanajstine, zagotovljene v proračunu občine za leto 2019, oboji pa so 
bili usklajeni v  finančnem načrtu, katerega del je tudi kadrovski načrt zavoda, in programu dela 
zavoda za tekoče leto. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1850 Letni program športa in prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost na podlagi drugega odstavka 5. člena ZŠpo-1 uresničuje javni interes v športu 
z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, načrtovanjem, 
gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v 
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lasti lokalne skupnosti ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj 
športnih dejavnosti. 

Izvajanje nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno koledarsko leto določi na 
podlagi prvega odstavka 13. člena ZŠpo-1 občinski svet, po predhodnem mnenju občinske 
športne zveze, če ta obstaja, z letnim programom športa na lokalni ravni, ki določa programe in 
področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki 
se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri čemer upošteva strukturo in prednostne 
naloge, opredeljene v nacionalnem programu. 

Postopek sofinanciranja izvajanja letnega programa športa iz javnih sredstev se na podlagi 
drugega odstavka 17. člena ZŠpo-1 izvede kot javni razpis. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) in v skladu 
z Letnim programom športa v občini Litija za leto 2019, sprejetim dne 11. 3. 2019 na 3. seji 
Občinskega sveta Občine Litija, se je masa sredstev za šport v letu 2019 razdelila za naslednje 
namene: 

 

TABELA 

Oznaka ŠPORTNI PROGRAMI/PODROČJA % razd. Sredstva (€)

1 ŠPORTNI PROGRAMI 46,90% 128.975,00

1.1 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 9,70% 26.675,00

1.1.1 šport predšolskih otrok 0,50% 1.375,00

1.1.2 šport  šoloobveznih otrok in mladine 3,50% 9.625,00

1.1.3 šport mlajših otrok, vključenih v programe kakovostnega športa 5,70% 15.675,00

1.2 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 0,50% 1.375,00

1.3 obštudijske športne dejavnosti 0,00% 0,00

1.4 šp. vzgoja otrok in mladine, usmerjenih  v kakov. in vrh. šport 20,00% 55.000,00

1.5 kakovostni šport 12,00% 33.000,00

*1.6 vrhunski šport 0,00% 0,00

1.7 šport invalidov 1,30% 3.575,00

1.8 športna rekreacija 3,00% 8.250,00

1.9 šport starejših 0,40% 1.100,00

2 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 48,10% 132.275,00

2.1 investicije, obnova in vzdrževanje športnih objektov in površin 2,00% 5.500,00

2.2 nogometna igrišča za veliki nogomet 13,00% 35.750,00

2.3 najemnine, obratovalni stroški in stroški vzdrževanja 33,10% 91.025,00

2.3.1 najemnine    

  a) najemnine v javnih športnih objektih 22,80% 62.700,00

  b) najemnine za Kegljaški klub Litija 8,30% 22.825,00
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2.3.2 obratovalni stroški večnamenske dvorane Kresnice 2,00% 5.500,00

3 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 1,20% 3.300,00

3.1 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strok. kadrov 1,20% 3.300,00

3.2 statusne pravice športnikov 0,00% 0,00

3.3 založništvo 0,00% 0,00

3.4 znanstvenoraziskovalna dejavnost 0,00% 0,00

3.5 informacijsko-komunikacijske tehnologije 0,00% 0,00

4 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 0,00% 0,00

4.1 področje kakovostnega in vrhunskega športa 0,00% 0,00

4.2 področje rekreacije 0,00% 0,00

5 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 3,80% 10.450,00

5.1 športne prireditve 3,30% 9.075,00

5.1.1. športne prireditve 2,50% 6.875,00

5.1.2 Litijski tek 0,80% 2.200,00

5.2 javno obveščanje na področju športa 0,50% 1.375,00

5.3 športna dediščina 0,00% 0,00

6 DRUŽB. IN OKOLJ. ODGOVORNOST V ŠPORTU 0,00% 0,00

SKUPAJ   100,00% 275.000,00

 

Na javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Litija za leto 2019, ki je bil 
objavljen v listu RS, št. 17/19, z dne 22. 3. 2019, se je prijavilo 38 izvajalcev športnih 
programov. 

Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za šport v občini Litija za leto 2019, imenovana s 
sklepom župana, št. 410-1/2019-3, z dne 18. 3. 2019, je dne 20. 5. 2019 na svojem 2. sestanku v 
skladu z Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Litija ocenila in točkovala prispele vloge in glede na razpoložljiva proračunska sredstva razdelila 
prejemnikom sredstva. Dne 10. 6. 2019 so bile izvajalcem posredovane odločbe o razdelitvi 
sredstev in pogodbe o razdelitvi sredstev. 

Ugovorov na razdelitev sredstev ni bilo. S strani občine je bilo podpisanih 36 pogodb. 

Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil izvajalcev o izvedbi programov športa se 
izvajalcem sproti nakazujejo sredstva za sofinanciranje njihovih programov. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom niso predvidena. 
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1858 Kegljišče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi namenjena plačilu 
stroškov kegljišča v Litiji. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalne premije za opremo Kegljišča nad trgovino Spar v 
Litiji ter za investicijsko vzdrževanje kegljaške opreme. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom niso predvidena. 

 

1860 Nogometno igrišče Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt je namenjen izgradnji igrišča na umetni travi ter ureditvi spremljajoče infrastrukture na 
NK Litija. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Realizacija stroškov v prvi polovici leta predstavljajo izdatki za izvedbo gradbenih in obrtniških 
del povezanih z izgradnjo igrišča. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Dela so povečini že zaključena,predvidena proračunska sredstva za izvedbo projekta pa bodo 
porabljena v drugi polovici leta, pričakuje se manjše povečanje stroškov zaradi več del. 

 

1862 Nogometno igrišče Kresnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena plačilu stroškov za zamenjavo oken in nujno 
vzdrževanje igrišč - zapadli računi iz lanskega leta. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva v letošnjem letu so bila namenjena za projekt obnove fasade in strehe, vendar je projekt 
trenutno na čakanju. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Potrebno bo na novo opredeliti obseg investicije in morebitno izvedbo v drugi polovici leta. 

 

1867 Športni objekti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za modernizacijo športne infrastrukture in površin na Savi, Litiji in 
Jevnici, ki jih je občina dobila brezplačno od države, a mora izkazati, da zanje skrbi, jih vzdržuje 
in opremlja za športne namene. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta še ni bilo izdatkov za ta namen. 
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Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Realizacija je predvidena v drugi polovici leta. 

 

1868 Športno igrišče na Vačah 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup zemljišč za izgradnjo novega večnamenskega športnega igrišča 
na Vačah, vendar na željeni lokaciji pri POŠ Vače in GD Vače občina z lastniki zemljišč ni 
dogovorila sprejemljive cene za nakup. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva za nakup zemljišč niso bila realizirana, strošek nakupa predvidenega zemljišča bi bil 
bistveno večji od trenutno zagotovljenih sredstev občine. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Cena predmetnih zemljišč presega zagotovljena sredstva občine, zato se je projekt trenutno 
ustavil. 

 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

1846 ZKMŠ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je s spojitvijo JZK Litija in MC Litija ustanovila nov Javni zavod za kulturo, 
mladino in šport Litija, ki je pričel delovati v letu 2013. 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. Podrobnejša opredelitev nalog, 
obseg programov in delovanja je določena s sprejetim lokalnim programom kulture ter na 
podlagi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju zavoda s strani občine. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Iz sredstev proračuna so se za nemoteno izvajanje zgoraj navedenega poslanstva zavoda ZKMŠ 
Litija nakazovala mesečno po dvanajstinah sredstva za plače, prispevke, davke in ostale 
prejemke zaposlenih po veljavni zakonodaji 3 zaposlenim v zavodu za enoto mladinski center. 
Višina sredstev za plače je bila nakazana na podlagi prejetih podatkov o plačnih razredih in 
ostalih pripadajočih prejemkih zaposlenih, stroški materiala in storitev pa so znašali preostanek 
sredstev do dvanajstine, zagotovljene v proračunu občine za leto 2019, oboji pa so bili usklajeni 
v  finančnem načrtu, katerega del je tudi kadrovski načrt zavoda, in programu dela zavoda za 
tekoče leto. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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1861 Programi za mladino 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov delovanja nevladnih organizacij, mladinskih 
organizacij in mladinskega sveta Občine Litija, ki bodo v letu 2019 izvajali različne   dejavnosti 
in aktivnosti (športni dogodki, razne ustvarjalne delavnice, usposabljanje prostovoljcev, učne 
pomoči, itd.) v lokalnem okolju za mlade, stare od 15 do 29 let. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Javni razpis, preko katerega so se sredstva razdelila 8 različnim upravičencem za 10 projektov, 
bo predvidoma zaključen v mesecu juliju 2019 (sklenjene pogodbe). Zahtevkov za izplačilo 
upravičenci še niso posredovali občini. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Podprogram obsega dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in 
plačili staršev), nakup, gradnjo in vzdrževanje vrtcev. 

V vrtce je bilo v preteklem letu v poprečju vključenih okrog 690 otrok, kar pomeni približno 
80% vseh otrok iz občine Litija, ki izpolnjujejo starostni pogoj za vključitev v vrtec.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 
– ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 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, 51/16 – odl. US, 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, 

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. 10/19). 
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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: 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 

Sredstva na tej postavki se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih namenjena plačilu najemnin v 
prostorih, ki niso v lasti oz. upravljanju vrtca. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

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. V skladu s sklenjenimi 
pogodbami za najem teh prostorov se lastnikom objektov nakazujejo sredstva za najemnino:  

 

- prostori PGD Hotič – po 1 oddelek I. in II. starostne skupine,  

- stanovanjska hiša Majnardi (Litija) – 1 kombiniran oddelek,  

- stanovanjska hiša Pirc (Litija) – 2 kombinirana oddelka  

- prostori SVC Litija –1 oddelek I. in 2 oddelka II. starostne skupine. 

-  

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

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih namenjena plačilu razlike med 
ceno programov vrtcev in plačilom staršev. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

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, 
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- sredstva za subvencije varstva otrok, ki jim je bil zaradi prezasedenosti zavrnjen vpis v 
vrtec. 

V programe predšolske vzgoje v Vrtcu Čebelica je v šolskem letu 2018/19 vključenih okrog 70 
otrok iz občine Litija v 5 oddelkih (1 oddelek I. starostne skupine in 3 kombinirani oddelki v 
Gabrovki ter 1 kombiniran oddelek na Dolah).  

V skladu z Zakonom o vrtcih so se iz proračuna občine Vrtcu Čebelica zagotavljala sredstva za 
kritje stroškov izvajanja programov predšolske vzgoje (stroški dela zaposlenih, stroški materiala 
in storitev ter stroški živil). Starši otrok so k plačilu izvajanja predšolske vzgoje prispevali v 
povprečju 32,8% ekonomske cene programa, razliko do polne ekonomske cene pa je krila 
občina. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1922 VVZ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih namenjena plačilu razlike med 
ceno programov vrtcev in plačilom staršev. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

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 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. 

V programe predšolske vzgoje v javnem zavodu Vrtec Litija je v letu 2019 vključenih okrog 585 
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. 

V skladu z Zakonom o vrtcih so se iz proračuna občine Vrtcu Litija zagotavljala sredstva za 
kritje stroškov izvajanja programov predšolske vzgoje (stroški dela zaposlenih, stroški materiala 
in storitev ter stroški živil). Starši otrok so k plačilu izvajanja predšolske vzgoje prispevali v 
povprečju 34,9% ekonomske cene programa, preostanek do polne ekonomske cene programov 
pa je krila občina. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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1923 VVZ izven občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih namenjena plačilu razlike med 
ceno programov vrtcev in plačilom staršev otrok, ki obiskujejo vrtce v drugih občinah. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva 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. 

Takšnih otrok je letu 2019 okrog 65 in so vključeni v vrtce Mestne občine Ljubljana, Šmartno pri 
Litiji, Zagorje, Mirna, Trebnje, Novo Mesto, Slovenske Konjice, Kamnik, Kamnik, Domžale, ... 
Prispevek staršev teh otrok v povprečju znaša 35% od cene programa, preostanek do polne 
ekonomske cene, ki velja v teh vrtcih, pa se krije iz sredstev proračuna Občine Litija. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nabavo nove opreme 
za vrtec. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Večina del in nabav zavodi opravijo med poletnimi počitnicami, zato stroški zapadejo v drugi 
polovici leta. 

 

1926 Vrtec Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja ter nabavo nove opreme 
za vrtec. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije, sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Večina del in nabav zavodi opravijo med poletnimi počitnicami, zato stroški zapadejo v drugi 
polovici leta. 

 

1928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo investicije Rekonstrukcija POŠ Dole. 
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Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Prvi stroški v zvezi z izvedbo projekta so bili namenjeni za plačilo projektne in investicijske 
dokumentacije ter za gradbena dela, ki bodo obremenjevala proračun predvsem v drugi polovici 
leta. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Projekt se je komaj začel izvajati in bo povečini zapadel v plačilo v drugi polovici leta. 

 

1929 OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih namenjena plačilu razlike med 
ceno programov vrtcev in plačilom staršev. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Iz sredstev proračuna so se Vrtcu 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,  

- 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. 

V programe predšolske vzgoje v Vrtec Polhek Polšnik, ki deluje v objektu POŠ Polšnik, je v letu 
2019 vključenih 17 otrok v 1 kombiniranem oddelku. Starši otrok so k plačilu izvajanja 
predšolske vzgoje prispevali v povprečju 32,8% ekonomske cene programa, preostanek do polne 
ekonomske cene programov pa je krila občina. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za zaključek investicije ter poplačilo računov iz 
lanskega leta. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Stroški so bili za geodetske storitve - izdelavo elaborata katastra stavb in dobavo hišne številke. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanj od plana in predvidenih stroškov ni. 
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1967 Uporabnina - vrtec Najdihojca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov ekonomskih analiz in izdelave testa upravičenosti 
JZP ter plačilo zapadlih računov iz lanskega leta. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Projekt JZP za Vrtec Najdikojca ni bil sprejet, projekt bo potrebno reševati na drug način. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Projekt JZP za Vrtec Najdihojca je bil zaradi previsoke cene ponudnika zavrnjen, koncesija 
storitev za uporabo objekta ne bo podeljena. 

 

19670 Vrtec Najdihojca Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so bila planirana za potrebe priprave izvajanja programov vrtca v 
nadomestnih prostorih za časa gradnje novega objekta, a ker projekt JZP za podelitev koncesije 
ni uspel, je investicija trenutno preložena. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Investicija v nov vrtec se naj bi v prihodnje izvedla z lastnimi sredstvi občine, a je trenutno še v 
pripravi. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Občina je zavrnila izvedbo projekta preko podeltve koncesije storitve, druge dve možnosti sta še 
najem prostorov ali pa lastna gradnja na tradicionalen način, o čemer bo v drugi polovici leta 
odločal občinski svet glede na to, kateri projekt bo ekonomsko bolj upravičljiv. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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 – UPB, 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 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, 51/16 – odl. US, 61/17 – ZUPŠ in 75/17); 
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- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US); 

- 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, 77/17 in 10/19); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 

Cilji podprograma: 

- zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,  
- 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. 
 

1930 Športna dvorana Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja namenjena plačilu računov za izvajanje pouka športne vzgoje OŠ Litija (in POŠ s 
prilagojenim programom), ki nima svoje telovadnice. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

OŠ Litija koristi dvorano v skladu z urnikom pouka, povprečno vsak delovni dan od 8.00 do 
16.00 ure, okrog 40 ur tedensko. Občina Litija plačuje stroške za uporabo male in velike 
telovadnice ter pripadajočih prostorov (sanitarij in garderob), ostalih stroškov (uporaba tribun, 
odrov, sodniških garderob, semaforjev itd.) pa občina ne krije.  

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.  
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Cena najema v šolskem letu 2018/19 znaša 23,89 EUR za uro uporabe velike telovadnice oz. 
8,60 EUR v času počitnic. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1931 OŠ Gradec - najemnine 
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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov uporabe prostora za pouk športne vzgoje učencev OŠ 
Gradec v telovadnici Gimnazije Litija (do 29 ur uporabe ene vadbene enote tedensko)..  

Sredstva se v skladu s sklenjenimi pogodbami nakazujejo upravljavcu (Gimnaziji Litija) na 
podlagi njegovih izdanih zahtevkov. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

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  in Knjigo najboljših dosežkov. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V zlato knjigo se vpišejo učenci, ki so v vseh letih šolanja od 6. do 9. razreda dosegli povprečno 
oceno vsaj 4,53, ter učenci Glasbene šole Litija-Šmartno, ki so zaključili glasbeno šolanje na 
nižji oz. višji stopnji in so bili pri glavnem predmetu v vseh razredih ocenjeni z odlično oceno. 

V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate 
na različnih državnih tekmovanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti.  

Letošnja, že 40. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, je bila 
dne 20. 6. 2019 v prostorih Osnovne šole Litija. Kulturni program je pripravila Osnovna šola 
Litija.  

V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bilo v šolskem letu 2018/19 vpisano naslednje 
število učencev oziroma skupin po posameznih šolah: 

Osnovna /  
glasbena šola 

Št. vpisanih 
v ZK 

Št. vpisanih v KND Skupno št. 
vpisov v KND 

Št. vseh 
 vpisov Posamezniki Skupine 

OŠ LITIJA 5 12 (3 Z, 9 Š) 7 (1 Z, 6 Š) 19 (4 Z, 15 Š) 24
OŠ LITIJA – PPP / 7 (3 Z, 4Š) 1 (1Z) 8 (4 Z, 4 Š) 8
OŠ GRADEC 10 17 (7 Z, 10Š) 14 (1Z, 13Š) 31 (8Z,23 Š) 41
OŠ GABROVKA – DOLE 6 2( 2 Š) 2 (2Š) 4 (4 Š) 10
GŠ LITIJA-ŠMARTNO 7 5 (5  Z) 0 5 (5 Z) 12
SKUPAJ: 28 43(18 Z, 25 Š) 24 (3 Z, 21 Š) 67 (21 Z in 46 Š) 95
Z – znanje 
Š - šport 
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Občina Litija je učencem, ki so bili vpisani v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, 
podelila knjižne nagrade.  

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. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1934 Doplačila za šolo v naravi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka Doplačila za šolo v naravi je namenjena dodatnemu sofinanciranju stroškov osnovnih 
šol za izvedbo šole v naravi. Prejeti znesek iz proračuna občine šole odštejejo od plačil staršev. 
Šolam se sredstva nakažejo po predložitvi dokazil o namenski porabi sredstev. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Prejeti znesek iz proračuna občine namenijo šole za znižanje plačila staršev za udeležbo njihovih 
otrok v šoli  v naravi. Šolam se sredstva nakažejo po predložitvi dokazil o namenski porabi 
sredstev. 

Razdelitev sredstev za šolo v naravi se med matične osnovne šole se opravi glede na število 
učencev 5. in 6. razreda. Razdelitev sredstev med zimsko in letno šolo v naravi, v kolikor imajo 
obe, šole opravijo same glede na število udeležencev. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

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 ministrstvo, vendar ta sredstva ne zadoščajo za 
pokritje vseh potreb po regresiranju prehrane učencev, zlasti za sofinanciranje toplega obroka 
(šolskega kosila). 

Občina Litija zato že več let namenja dodatna proračunska sredstva za regresiranje prehrane 
učencev. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V letu 2019 je do polovice sredstev na tej postavki upravičena OŠ Litija za učence Podružnice s 
prilagojenim programom, preostala polovica pa se je na predlog komisije za OŠ izobraževanje 
razdelila med šole na podlagi števila učencev, ki so bili v skladu z odločbami CSD upravičeni do 
regresirane malice. Sredstva se šolam nakažejo po predložitvi dokazil o namenski porabi 
sredstev. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, 
komunalnih storitev in zavarovanja šolskih objektov. Del materialnih stroškov za izvedbo 
programa pa osnovnim šolam glede na število oddelkov in število učencev prispeva tudi država. 

 

Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno (po dvanajstinah), na podlagi letne 
pogodbe in zahtevka s predložitvijo specifikacije stroškov  oz. računov. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, 
komunalnih storitev in zavarovanja šolskih objektov. Del materialnih stroškov za izvedbo 
programa pa osnovnim šolam glede na število oddelkov in število učencev prispeva tudi država. 

 

Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno (po dvanajstinah), na podlagi letne 
pogodbe in zahtevka s predložitvijo specifikacije stroškov  oz. računov. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, 
komunalnih storitev in zavarovanja šolskih objektov. Del materialnih stroškov za izvedbo 
programa pa osnovnim šolam glede na število oddelkov in število učencev prispeva tudi država. 
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Iz te postavke se plačujejo tudi fiksni stroški(za investicijo) za ogrevanja po koncesijski pogodbi 
med občino in koncesionarjem (Istrabenz Plini d.o.o.) 

Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno (po dvanajstinah), na podlagi letne 
pogodbe in zahtevka s predložitvijo specifikacije stroškov  oz. računov. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1945 Osnovna šola Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov osnovne šole 
ter za nabavo nove opreme. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije stroškov,  v drugi polovici leta pa se predvideva, 
da bodo realizirane tudi nove nabave opreme in ostala predvidena dela po finančnem načrtu 
osnovne šole. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Večina del in nabav zavodi opravijo med poletnimi počitnicami, zato stroški zapadejo v drugi 
polovici leta. 

 

1946 Osnovna šola Gradec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov osnovne šole 
ter za nabavo nove opreme. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije, medtem ko se v drugi polovici leta  predvideva, 
da bodo realizirane tudi nove nabave opreme in ostala predvidena dela v skladu s finančnim 
načrtom osnovne šole. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Večina del in nabav zavodi opravijo med poletnimi počitnicami, zato stroški zapadejo v drugi 
polovici leta. 

 

1947 Osnovna šola Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov osnovne šole 
ter za nabavo nove opreme. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta 2019 so bili realizirani stroški za sanacijo sistema za pripravo tople vode, v 
drugi polovici leta pa se predvideva, da bodo realizirane tudi nove nabave opreme in ostala 
predvidena dela po finančnem načrtu osnovne šole. 
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Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Večina del in nabav zavodi opravijo med poletnimi počitnicami, zato stroški zapadejo v drugi 
polovici leta. 

 

1948 Intervencije v osnovne šole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za odpravo posledic nepredvidenih nesreč in strojelomov v osnovnih 
šolah ter za odpravo nepravilnosti na opremi po inšpekcijskih odločbah. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Največji strošek v prvem poletju leta 2019 predstavlja strojelom Toplotne črpalke v OŠ Litija, 
vendar bo popravila delno pokrila tudi zavarovalnica. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Večina stroškov nujnih popravil, ki se izvedejo v osnovnih šolah praviloma med poletnimi 
počitnicami zapade v drugo polovico leta 2019. 

 

1952 Osnovne šole  - brezžična omrežja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nabavo in vzpostavitev brezžičnih internetnih omrežij na vseh 
osnovnih šolah, občina sofinancira del sredstev, večji del pa jih prispeva šolsko ministrstvo. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Stroški so vezani na obseg nabav nove računalniške opreme, ki so jo zavodi pridobili na javnem 
razpisu šolskega ministrstva ter so usklajeni med njimi za leto 2019. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Zavodi večino aktivnosti realizirajo med poletnimi šolskimi počitnicami, zato večina stroškov 
zapade v drugo polovico leta. 

 

1963 LEK energetski monitoring javnih objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izvajanju energetskega knjigovodstva za javne objekte v Občini Litija v 
skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju, manjši del tudi za izvajanje nalog in 
ukrepov v skladu z LEK za Občino Litija. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Stroški so vezani na obseg dejavnosti - ki je skrčen na minimum in na zunanje izvajalce, ki so 
bili izbrani na javnem razpisu. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

V prvi polovici leta 2019 občina ne prejme še vseh stroškov za izvajanje predmetnih aktivnosti, 
zato je realizacija sorazmerno majhna. 
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1965 Izobraževalni center Hotič 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo nove investicije v POŠ Hotič, vrtec, 
večnamensko dvorano in zunanje športno igrišče s pripadajočo zunanjo ureditvijo. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V prvi polovici leta so bili stroški realizirani za geodetske in projektantske storitve, za  izdelavo 
geodetskega posnetka in idejne zasnove objekta. 

Glede obsega oz. velikosti projekta pa se trenutno še iščejo najboljše rešitve. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Za izvedbo tako velikega projekta na tem območju primanjkuje zemljišč in predvsem prometne 
infrastrukture v bližnji okolici, zato se iščejo še druge rešitve za izvedbo projekta. 

 

19039002 Glasbeno šolstvo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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 47/17); 
- 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. 

Dolgoročni cilji podprograma: 

- 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 cilji podprograma: 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 se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja namenjajo 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 
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opreme. Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji jih glede na veljavno sistemizacijo prispevata 
v razmerju po ustanoviteljskem deležu 73,6% : 26,4%. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva na tej postavki se v skladu z zakonodajo namenjajo za nadomestila stroškov delavcem v 
skladu s kolektivno pogodbo, to za glasbene šole predstavlja stroške prevoza zaposlenih na delo 
in prehrane med delom. 

Ostale stroške za plače zaposlenih prispeva državni proračun, medtem ko druge stroške za tekoče 
delo v zavodu zavod pridobi iz naslova šolnin oz. s plačili staršev. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

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%. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov najema prostorov za delovanje GŠ Litija-
Šmartno v prostorih SVC Litija d.o.o. na Ljubljanski cesti v Litiji.  

Sredstva se zavodu izplačajo na podlagi letne pogodbe med Občino Litija, Občino Šmartno pri 
Litiji, SVC Litija d.o.o. in Glasbeno šolo Litija-Šmartno ter po predložitvi računov SVC Litija 
d.o.o. za najemnino. Mesečni strošek najemnine v letu 2019 znaša 5.749 EUR. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

1906 Pomoči šolajočim 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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, 
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- 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 podprograma: zagotovitev sredstev za prevoze učencev, ki so do njih 
upravičeni na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli. 

 

1933 Šolski prevozi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za 
prevoze učencev osnovnih šol. 

Šolski prevozi učencev predstavljajo obvezen in velik proračunski strošek občine na področju 
zagotavljanja sredstev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Zaradi specifične 
poseljenosti geografskega območja naše občine se s pogodbenimi avtoprevozniki oz. s šolskimi 
kombiji prevaža v šolo in domov preko 500 učencev, ki so po 56. členu Zakona o osnovni šoli 
upravičeni do brezplačnega prevoza. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na javnem razpisu za OŠ prevoze za obdobje 2019-2022 je bilo izbranih 7 pogodbenih 
prevoznikov. Poleg teh šolske prevoze za svoje učence vozače opravlja tudi OŠ Gabrovka-Dole.  

V stroške prevozov so vključena tudi povračila prevozov za starše tistih otrok, ki jim Občina ni 
uspela zagotoviti javnih oz. šolskih prevozov in so do brezplačnega prevoza upravičeni. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

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 
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 
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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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Občina Litija je VDC Zagorje ob Savi mesečno nakazovala subvencijo v višini 533,64 EUR, 
torej vseh nakazil skupaj v prvi polovici leta 2019 je bilo v višini 3.201,84 EUR.  

Upoštevaje dejstvo, da so v letošnjem letu na predmetnem stroškovnem nosilcu sredstva 
zagotovljena v višini 6.500,00 EUR, menimo, da bodo načrtovana sredstva v letošnjem 
proračunu zadoščala za plačilo vseh zahtevkov, ki bodo zapadli v letošnjem letu. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni relevantnih odstopanj. 

2007 SVC Litija d.o.o. -  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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Ugotavljamo, da je bila mesečna subvencija v višini 9.569,33 EUR Domu Tisje s strani Občine 
Litija nakazana za meseca januar in februar 2019, medtem ko je bila za mesece marec, april, maj 
in junij 2019 nakazana v nižji višini 7.447,10 EUR, torej vse skupaj v prvi polovici leta 2019 v 
višini 48.927,06 EUR.  

Upoštevaje dejstvo, da so v letošnjem letu na predmetnem stroškovnem nosilcu sredstva 
zagotovljena v višini 94.000 EUR, menimo, da bodo načrtovana sredstva v letošnjem proračunu 
zadoščala za plačilo vseh zahtevkov, ki bodo zapadli v letošnjem letu. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni relevantnih odstopanj. 

 

2002 Varstvo otrok in družine 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

2020 Darilo ob rojstvu otroka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi občinskega akta - Odloka o denarni pomoči za novorojence v občini Litija se staršem 
- upravičencem (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 s 
slovenskim državljanstvom in prijavljenim stalnim prebivališčem na območju občine Litija od 
rojstva dalje dodeli 160 EUR neto denarne pomoči. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Starši so ob izpolnjevanju pogojev v skladu z Odlokom o denarni pomoči za novorojence v 
Občini Litija v prvi polovici leta 2019 prejeli denarno pomoč v višini 160,00 EUR na otroka. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

2052 Družinski pomočnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težje gibalno ovirane osebe (invalidne 
osebe), ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, lahko 
uveljavljajo tudi pravico do družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki je 
zaposlena 40 ur ali manj na teden in upravičencu nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravico z odločbo 
dodeli CSD na podlagi predhodnega mnenja pristojne komisije, določene z Zakonom o 
socialnem varstvu. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva za plačilo stroškov družinskega pomočnika so se izplačevala v višini minimalne plače v 
bruto znesku, ki znaša od januarja 2019 dalje 886,63  EUR skupaj s prispevki. Sredstva za kritje 
stroškov dela družinskega pomočnika se v skladu z Zakonom o socialnem varstvu 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 zagotavlja iz sredstev proračuna. Družinski pomočniki 
pa so upravičeni do plače iz naslova dela tudi še 3 mesece po smrti invalidne osebe.  

V Občini Litija v letu 2019 opravljajo na podlagi odločbe CSD Litija delo družinskega 
pomočnika 2 osebi s polnim delovnim časom (to je 40 ur/teden). 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

2053 Dom invalidov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te proračunske postavke so se plačala zaključna dela  in drugi stroški pri izgradnji novega 
Doma invalidov v Litiji. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Realizacija stroškov predstavljajo plačila izvajalcu del in drugih stroškov za dokončanje objekta 
in zunanje ureditve. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Realizacija stroškov projekta je nekaj nižja od planiranih stroškov v proračunu, pri čemer občina 
za objekt v dogovoru z uporabniki ni nabavljala nove opreme, 
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20049003 Socialno varstvo starih 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

2044 Oskrbnine v domovih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v socialno varstvenih zavodih, v drugi družini 
ali v drugi organizirani obliki (stanovanjska skupnost). Namen takega varstva je, da se odrasli 
osebi, ki varstvo potrebuje, nadomesti ali dopolni funkcija doma in lastne družine, in sicer 
predvsem z bivanjem, prehrano, varstvom in zdravstvenim varstvom, mlajši polnoletni osebi pa 
predvsem vzgoja in priprava na življenje v družbi (osebe, ki zaradi problemov v družini ali 
osebnih problemov začasno bivajo v stanovanjskih skupnostih), osebe z motnjami v duševnem 
razvoju pa tudi usposabljanje, oskrbo in vodenje. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Občina Litija doplačuje delno ali v celoti oskrbne stroške za 54 oskrbovancev (svojih občanov) v 
domovih za ostarele. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

2051 Pomoč na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za izvajanje javne službe socialno varstvene pomoči 
»pomoč družini na domu«, ki jo po 49. členu Zakona o socialnem varstvu za občino lahko 
opravlja tudi javni socialno varstveni zavod. V Občini Litija v letu 2019 tovrstno storitev izvaja 
Dom Tisje Šmartno pri Litiji. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Socialna varstvena storitev »pomoč družini na domu« je sestavljena iz dveh delov in sicer iz 
prvega dela storitve tj. vodenje in koordinacija storitve, ki je za občane brezplačna in jo je dolžna 
v celoti financirati občina, in iz neposredne oskrbe upravičencev na domu. Domu Tisje Šmartno 
pri Litiji, kot izvajalcu prvega dela storitve, se v skladu s predpisanimi normativi in standardi 
določenimi glede na število prebivalstva v občini, tako zagotavlja sredstva za delo (plačo s 
prispevki in davki) za 0,30 strokovnega delavca v višini, ki jo na predlog izvajalca storitev (Dom 
Tisje) obravnava in potrdi občinski svet enkrat letno.  

Drugi del socialno varstvene pomoči »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. 

V Občini Litija storitev pomoči na domu po pogodbi izvaja Dom Tisje Šmartno pri Litiji. 
Sredstva na tej postavki se izplačujejo na podlagi določil sklenjene letne pogodbe in po prejemu 
zahtevkov Doma Tisje Šmartno pri Litiji.  
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V skladu s predpisi in metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev daje svoje 
soglasje k višini cene občinski svet, ki ima zakonsko zavezo, da le-to subvencionira najmanj v 
višini 50% cene, lahko pa tudi več. Na podlagi sprejetega Sklepa o soglasju k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 29/18), ki velja od 
1.5.2018 dalje in na podlagi katerega znaša cena storitve 16,01 EUR na uro - Občina Litija 
subvencionira ceno v višini 70%, to je  11,21 EUR. 

Občinski svet Občine Litija je na 2. redni seji dne 11.2.2019 sprejel nov Sklep o soglasju k ceni 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 10/19), ki 
velja od 16.2.2019 dalje in na podlagi katerega znaša cena storitve 16,81 EUR na uro - Občina 
Litija subvencionira ceno v višini 75%, to je  12,61 EUR. 

Socialno varstveno storitev »pomoč na domu« (v večini primerov gospodinjsko pomoč in nego) 
je v prvi polovici leta 2019 prejemalo v povprečju 31 upravičencev iz območja Občine Litija. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

 

2045 Plačilo pogrebnin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s 16. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora stroške pogreba 
poravnati občina v primeru, da ni naročnika pogreba. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

V primeru, da ni naročnika pogreba mora v skladu s 16. členom Zakona o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti stroške pogreba poravnati občina. Če je plačnik pokopa občina se v 
skladu s 17. členom Odloka o pokopališkem redu v Občini Litija pokop opravi z žaro. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

2046 Pomoč pri uporabi stanovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. Subvencija se določi največ v višini 80% neprofitne najemnine. Odločbe 
izdaja Center za socialno delo. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Sredstva so namenjena lastnikom tistih neprofitnih stanovanj oz. njihovim pooblaščencem, 
katerih najemniki so upravičenci do subvencionirane neprofitne najemnine. Namembnost 
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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. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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 Občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 
cilj podprograma je izboljšati socialni in materialni status občanov ter kvalitetnejše življenje 
ranljivih skupin prebivalstva. Temeljni pogoj urejene socialne varnosti državljanov je usklajen 
gospodarski in socialni razvoj. 

Letni izvedbeni cilji podprograma: 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 na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ter Pravilnika o 
postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija 
razdelijo upravičencem na podlagi 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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19), PU 20 
socialno varstvo, PPP 2048 Humanitarna društva, ter Lokalnega programa socialnega varstva v 
občini Litija za leto 2019, sprejetega dne 11. 3. 2019 na 3. seji Občinskega sveta Občine Litija, 
so se sredstva za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva razdelila preko javnega 
razpisa in neposrednega poziva za naslednje namene: 

  2048 - HUMANITARNA DRUŠTVA % razd. 2019 Plan 2019 (€)

1. Programi na področju humanitarne dejavnosti    

  a) programi društev v javnem interesu 54,0% 12.960,00

      (MDI Litija-Šmartno, DD Litija, Karitas, Sožitje, DU Litija)    

  b) informativna pisarna za invalide in starejše / 4.000,00

  c) programi ostalih društev  19,5% 4.680,00

2. Programi za delo z zasvojenimi 2,0% 480,00

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 105



 

 

  2048 - HUMANITARNA DRUŠTVA % razd. 2019 Plan 2019 (€)

3. Preventivni programi 12,0% 2.880,00

4. Programi za starejše in programi društev upokojencev 4,5% 1.080,00

5.  Programi obnove prostorov DU Litija 2,0% 480,00

6. Programi za mlade 6,0% 1.440,00

  Festival za medgeneracijsko povezovanje / 2.400,00

  Prevozi za starejše / 10.000,00

  Humanitarna društva skupaj: 100,0% 40.400,00

Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov/projektov 
socialnega varstva v Občini Litija za leto 2019 je bil objavljen dne 22. 3. 2019 v Uradnem listu 
RS, št.17/19. Nanj se je prijavilo 30 izvajalcev programov/projektov s področja socialnega 
varstva, od tega 22 humanitarnih društev (ostalih 8 je veteranskih društev).  

Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za socialno varstvo za leto 2019, imenovana z 
odločbo župana, št. 410-3/2019-6, z dne 18. 3. 2019, je v skladu s Pravilnikom o postopkih in 
merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija (Uradni list 
RS, št. 76/08)  na svojem 2. sestanku dne 20. 6. 2019 ocenila in točkovala prispele vloge ter v 
skladu s prijavami izvajalcev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva dodelila 
prejemnikom sredstva. Prejemnike je o razdelitvi obvestila dne 28. 6. 2019. 

Do 30. 6. 2019 ni bilo podpisanih pogodb. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom niso predvidena. 

 

2049 Rdeči križ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se na podlagi 27. člena Zakona o rdečem križu Slovenije namenijo 
delovanju območne organizacije Rdečega križa in za letovanje otrok. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

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: 

- krvodajalstvo in motiviranje ljudi za darovanje delov človeškega telesa; 
- prva pomoč in izvajanje tečajev prve pomoči; 
- pripravljenost in ukrepanje v primerih naravnih in drugih nesreč; 
- izvajanje usposabljanja ter preverjanje znanja in usposobljenosti pripadnikov ekip za PP, 

RK in CZ; 
- poizvedovalna služba za iskanje pogrešanih; 
- programi varovanja in krepitve zdravja; 
- socialna dejavnost (pomoč ljudem v socialnih stiskah in težavah); 
- organiziranje in izvajanje programov za mlade (letovanje, prva pomoč za osnovnošolce, 

Drobtinica in druge oblike dela z mladimi); 
- programi dela s prostovoljci. 

Del sredstev na tej  postavki je namenjen letovanju predšolskih in šoloobveznih otrok do 15. leta 
starosti, predvsem tistih z zdravstvenimi indikacijami in iz socialno ogroženih družin 

Sredstva se izvajalcu nakazujejo na podlagi letne pogodbe ter po prejemu poročil in dokazil o 
izvedbi programov. 
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2049 Rdeči križ Plan 2019 (€)

Letovanje otrok 5.000,00

Programi OZ RK Litija 11.000,00

Rdeči križ skupaj 16.000,00

V skladu z zakonodajo se RK Litija ne prijavlja na razpis; na podlagi sprejetega programa se z 
organizacijo sklene neposredna letna pogodba v višini razpoložljivih sredstev za ta namen.  

Pogodba do 30. 6. 2019 še ni bila podpisana. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom niso predvidena. 

 

2054 Veteranska društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ter Pravilnika o 
postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija 
razdelijo upravičencem na podlagi 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. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19), PU 20 
socialno varstvo, PPP 2048 Humanitarna društva, ter Lokalnega programa socialnega varstva v 
občini Litija za leto 2018, sprejetega dne 11. 3. 2019 na 3. seji Občinskega sveta Občine Litija, 
so se sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev razdelila preko javnega poziva za 
naslednje namene: 

2054 Veteranska društva Plan 2019 (€) 

Programi veteranskih društev 3.000,00 

Javni razpis in javni poziv za sofinanciranje programov/projektov na področju socialnega varstva 
v občini Litija v letu 2019 je bil objavljen dne 22. 3. 2019 v Uradnem listu RS, št. 17/19. Nanj se 
je prijavilo 30 izvajalcev programov/projektov s področja socialnega varstva, od tega 8 
veteranskih društev.  

Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za socialno varstvo za leto 2019, imenovana z 
odločbo župana, št. 410-3/2019-6, z dne 18. 3. 2019, je v skladu s Pravilnikom o postopkih in 
merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija (Uradni list 
RS, št. 76/08)  na svojem 2. sestanku dne 20. 6. 2019 ocenila in točkovala prispele vloge ter v 
skladu s prijavami izvajalcev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva razdelila 
prejemnikom sredstva. Prejemnike je o razdelitvi obvestila dne 28. 6. 2019. 

Do 30. 6. 2019 ni bilo podpisanih pogodb. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Odstopanja v primerjavi s sprejetim proračunom niso predvidena. 

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 Servisiranje javnega dolga 
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 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. 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. 

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna – domačega zadolţevanja, in sicer se nanaša na odplačilo glavnice dolgoročnih 
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala 

2215 krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija odplačuje obresti po štirih dolgoročnih kreditih za sofinanciranje investicijskega 
dela proračuna (izgradnja POŠ Vače in vodovoda Ribče ter asfaltiranje cest). 

2216 krediti, najeti v letu 2011 in 2012 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija odplačuje obresti po dveh dolgoročnih kreditih za sofinanciranje investicijskega 
dela proračuna  (izgradnja POŠ Vače in vodovoda Ribče ter asfaltiranje cest). 

2217 krediti, najeti v letu 2013 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija odplačuje obresti po dveh dolgoročnih kreditih za sofinanciranje investicijskega 
dela proračuna  (izgradnja OŠ Litija in čistilne naprave). 

2220 krediti, najeti v letu 2016 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je odplačuje obresti za kredite, najete v letu 2016 (izgradnja Čistilne naprave - 
lokalna GJI in OŠ Litija). 

 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 
nesreč 

23029001 Rezerva občine 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Glavni program 2302 - Splošna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih 
nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski 
plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive 
človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in 
ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki 
niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

2320 Proračunska rezerva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta je bila izvedena sanacija plazu Trinkavs s pilotno steno na javni poti JP 708291 
G2-108 - Trinkavs - Ognjišar. Sanacija je bila sofinancirana s sredstvi Ministrstva za okolje in 
prostor. Prav tako se je naročal del tehnične dokumentacije za sanacijo občinskih cest po neurju 
13.7.2018. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

2303 Splošna proračunska rezervacija 

23039001 Splošna proračunska rezervacija 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Na podlagi 42. člen Zakona o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov 
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu 
posebej izkazuje.  Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile 
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

2330 Splošna proračunska rezervacija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. 

Datum dok. 
NRP 
(na) 

NRP opis (na) 
Konto 
(na) 

Konto opis (na) 
Znesek 

15.04.2019 
OB060-
16-0013 

1660 Geodetske storitve, cenitve in 
odškodnine 

420600 
Nakup zemljišč  - za sklenitev 
prodajane pogodbe za Oglarski dom 
na Dolah 

6.000,00 

15.04.2019 
OB060-
16-0003 

1349 Odmera občinskih cest 420600 
Nakup zemijišč - za sklenitev 
menjalne pogodbe za bencinski 
servis Petrol 

10.000,00 

30.04.2019 
OB060-
17-0001 

1133 LC 208071 Most Sava 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 29.500,00 

09.05.2019 
OB060-
19-0022 

132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

2.100,00 

16.05.2019 
OB060-
17-0001 

1133 LC 208071 Most Sava 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 12.600,00 

03.06.2019 
OB060-
19-0022 

132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

16.000,00 
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Datum dok. 
NRP 
(na) 

NRP opis (na) 
Konto 
(na) 

Konto opis (na) 
Znesek 

13.06.2019 
OB060-
15-0005 

1528 Rudnik Sitarjevec 402199 Drugi posebni materiali in storitve 8.600,00 

01.07.2019 
OB060-
18-0018 

2320 Proračunska rezerva - sanacija 
posledic naravnih nesreč 

420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

20.000,00 

17.07.2019 
OB060-
19-0022 

132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

402113 
Geodetske storit., parcelac., cenitve 
in druge pod.storit 

1.800,00 

17.07.2019 
OB060-
19-0022 

132092 Sanacija občinskih cest po 
neurju 13.7.2018 

420804 
Načrti in druga projektna 
dokumentacija 

27.000,00 

Stanje prostih rezervacij na SN 2330 za leto 2019 znaša na današnji dan 66.400 €.  

 

 

601 Krajevna skupnost Breg - Tenetiše 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6010601 KS Breg-Tenetiše  - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

6011301 KS Breg-Tenetiše  - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

14 GOSPODARSTVO 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

6011401 KS Breg-Tenetiše - prireditve 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6011803 KS Breg-Tenetiše  - novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 

 

602 Krajevna skupnost Dole pri Litiji 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6020601 KS Dole - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6021301 KS Dole - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Promocijske prireditve in aktivnosti. 

6021401 KS Dole - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v 
krajevni skupnosti. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic 
vsakega posameznika. 

6021602 KS Dole - vodovod Sopota 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za izdatke na vodovodu. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

6021603 KS Dole - mrliška vežica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za plačilo električne energije. 
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6021604 KS Dole - pokopališče Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za pokritje stroškov odvoza smeti na pokopališču Dole. 

6021605 KS Dole - pokopališče Goba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za plačilo stroškov vode za potrebe pokopališča. 

6021606 KS Dole - pokopališče Prelesje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila odvozu odpadkov iz pokopališča ter plačilu električne energije. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6021803 KS Dole - novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 

 

603 Krajevna skupnost Gabrovka 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6030601 KS Gabrovka - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

6031301 KS Gabrovka - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic 
vsakega posameznika. 

6031605 KS Gabrovka - vodovodni odbor Brezovo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za izdatke na vodovodu. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

6031603 KS Gabrovka - mrliška vežica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

6031604 KS Gabrovka - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za plačilo stroškov za pokopališče v Gabrovki. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6031803 KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 

 

604 Krajevna skupnost Hotič 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6040601 KS Hotič - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 
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6041301 KS Hotič - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Promocijske prireditve in aktivnosti. 

6041401 KS Hotič - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v 
krajevni skupnosti. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

6041604 KS Hotič - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za plačilo stroškov za pokopališče v Zgornjem Hotiču. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Preventivni ukrepi na področju osnovnega zdravstvenega varstva so tudi zagotavljanje pokritosti 
z nujnimi medicinskimi pripomočki zaradi zelo razpršene poselitve in težje hitre dostopnosti do 
zdravstvenih ustanov do centra občine oziroma mest, kjer se nahajajo zdravstvene ustanove. 
Občina s pomočjo krajevnih skupnosti tako pomaga pri zagotovitvi pogojev za medicinske 
pripomočke - defibrilatorje. 
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6041701 KS Hotič - defibrilator 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nakup in vzdrževanje defibrilatorja. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6041803 KS Hotič-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 

605 Krajevna skupnost Jevnica 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6050601 KS Jevnica - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 
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6051301 KS Jevnica - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Promocijske prireditve in aktivnosti. 

6051401 KS Jevnica - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v 
krajevni skupnosti. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

6051501 KS Jevnica - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokrivanju izdatkom ob izvedbi čistilne akcije. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic 
vsakega posameznika. 

6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za izdatke na vodovodu. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Preventivni ukrepi na področju osnovnega zdravstvenega varstva so tudi zagotavljanje pokritosti 
z nujnimi medicinskimi pripomočki zaradi zelo razpršene poselitve in težje hitre dostopnosti do 
zdravstvenih ustanov do centra občine oziroma mest, kjer se nahajajo zdravstvene ustanove. 
Občina s pomočjo krajevnih skupnosti tako pomaga pri zagotovitvi pogojev za medicinske 
pripomočke - defibrilatorje. 

6051701 KS Jevica - defibrilator 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje defibrilatorja. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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, pomemben vpliv in poslanstvo pa tudi pri Slovencih 
po svetu. Najznačilnejša funkcija ljubiteljstva je kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost. 
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) ter sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih 
ljubiteljskih ustvarjalcev. 

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 iz več vidikov pomembne tudi za širšo družbeno skupnost. 
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6051801 KS Jevnica - kulturni dom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokrivanju obratovalnih stroškov kulturnega doma. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6051803 KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 

 

606 Krajevna skupnost Konjšica 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

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

6060601 KS Konjšica - poslovanje KS 
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Podprogram zajema redno letno občinskih cest in intervencijsko vzdrževanje cest. Na področju 
upravljanja in vzdrževanja občinskih lokalnih in javnih poti nam je cilj stalno izboljševanje 
prometne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu. 

6061301 KS Konjšica - občinske ceste 
Sredstva so namenjena za vzdrževanje cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela, saj 
planirana višina odhodkov ne zadošča za opravljanje javne službe. Redno vzdrževanje javnih 
cest je obvezna gospodarska javna služba - 16. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
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48/12, 36/14-odl.US, 46/15 in 10/18). Način izvajanja gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja državnih cest določi vlada, občinskih cest pa občina - 16. člen Zakona o cestah. 

Župan lahko sprejme odločitev, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest 
zagotavljajo na svojem območju ožji deli občine. Za stanje občinskih cest je Občina Litija 
subsidiarno odgovorna. - 24. člen Odloka o občinskih cestah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 
50/12) 

Občina Litija in Krajevna skupnost Konjšica sta sklenili pogodbo o financiranju dejavnosti 
urejanja javnih poti v krajevni skupnosti v letu 2019. Občina je krajevni skupnosti namenila 
212,414 eurov z ddv-jem za 1 kilometer javne poti. 

Občinsko javno podjetje JP KSP Litija d.o.o. opravlja javno službo rednega vzdrževanja 
občinskih cest. Za redno letno enkratno ureditev makadamskega cestišča v dolžini 1.000 metrov 
je po ceniku JP KSP iz junija 2019 potrebno: 

  naziv enota cena količina
znesek 

brez ddv 
znesek z ddv

5 
Brazdanje in profiliranje makadamskega vozišča 
s traktorjem + GD 

m2 0,09 4.000,00 360,00 360,00

7 
Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v 
makadamsko vozišča 

m3 22,40 20,00 672,00 819,84

 
skupaj potrebno za enkratno ureditev 

makadamskega cestišča   
1.259,04 

eurov

Zgornji znesek za ureditev 1.000 m ceste je šestkrat večji od zneska za 1 kilometer javne poti, ki 
ga bo krajevna skupnost do konca leta prejela od občine. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

6061602 KS Konjšica - pokopališče 
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov pokopališča. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

6061805 KS Konjšica - objekt POŠ 
Sredstva so namenjena za pokritje obratovalnih stroškov objekta podružnične šole. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 
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6061803 KS Konjšica - miklavževanje 
Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

 

607 Krajevna skupnost Kresnice 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6070601 KS Kresnice - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6071301 KS Kresnice - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Promocijske prireditve in aktivnosti. 

6071401 KS Kresnice - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v 
krajevni skupnosti. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

6071501 KS Kresnice - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokrivanju izdatkom ob izvedbi čistilne akcije. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

6071603 KS Kresnice - mrliška vežica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za plačilo električne energije. 

6071604 KS Kresnice - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokritju stroškov pokopališča v Kresnicah. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6071803 KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 

 

608 Mestna skupnost Litija 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6080601 MS Litija - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov poštnine, telefona, sejnin, pisarniškega materiala, 
tiska koledarjev, plačilu po podjemnih pogodbah,  

plačilu stroškov overitve pogodbe in odvetniških storitev, plačilu stroškov za razne donacije. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1306 Telekomunikacije in pošta 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6081302 MS Litija - brezžična IKT 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 100,00 € so se namenila pokrivanju stroškov ob izvedbi brezžične IKT. 
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Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6081401 MS Litija - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili stroški za nakup krofov ob prireditvi Litijski pustni karneval. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6081801 MS Litija - javna glasila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trenutno na postavki ni realizacije. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6081805 MS Litija - sakralni objekti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trenutno na postavki ni realizacije. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6081802 MS Litija - športna dvorana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili stroški za ureditev: 

- wifi omrežja v športni dvorani Litija, 

- ozvočenja v športni dvorani Litija, 

- novoletne okrasitve športne dvorane Litija. 

Poleg tega je bila MS Litija deležna prihodkov iz naslova objav na LED zaslonu. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6081803 MS Litija-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Plačani so bili stroški za izdelavo vabil ter za nakup daril za potrebe novoletne obdaritve otrok v 
MS Litija. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

20 SOCIALNO VARSTVO 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6082001 MS Litija - humanitarna društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Trenutno na postavki ni realizacije. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

 

609 Krajevna skupnost Polšnik 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6090601 KS Polšnik - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 
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6091301 KS Polšnik - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Promocijske prireditve in aktivnosti. 

6091401 KS Polšnik - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v 
krajevni skupnosti. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

6091501 KS Polšnik - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokrivanju izdatkom ob izvedbi čistilne akcije. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic 
vsakega posameznika. 

6091601 KS Polšnik - vodovod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za izdatke na vodovodu. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

6091604 KS Polšnik - pokopališče,vežica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za plačilo električne energije, vode, odvoza odpadkov ter ostalih 
stroškov mrliške vežice in pokopališča. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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, pomemben vpliv in poslanstvo pa tudi pri Slovencih 
po svetu. Najznačilnejša funkcija ljubiteljstva je kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost. 
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) ter sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih 
ljubiteljskih ustvarjalcev. 

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 iz več vidikov pomembne tudi za širšo družbeno skupnost. 

6091801 KS Polšnik - dvorana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokrivanju obratovalnih stroškov dvorane. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6091803 KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 

 

610 Krajevna skupnost Ribče 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6100601 KS Ribče - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6101301 KS Ribče - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
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14039001 Promocija občine 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6101401 KS Ribče - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

6101501 KS Ribče - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokrivanju izdatkom ob izvedbi čistilne akcije. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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, pomemben vpliv in poslanstvo pa tudi pri Slovencih 
po svetu. Najznačilnejša funkcija ljubiteljstva je kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost. 
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) ter 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 iz več vidikov pomembne tudi za širšo družbeno skupnost. 

6101801 KS Ribče - dom krajanov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokrivanju obratovalnih stroškov doma krajanov. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6101803 KS Ribče-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 

 

611 Krajevna skupnost Sava 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6110601 KS Sava - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

6111301 KS Sava - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

6111501 KS Sava - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokrivanju izdatkom ob izvedbi čistilne akcije. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od temeljnih pravic 
vsakega posameznika. 

6111602 KS Sava - vodovod Sava-Ponoviče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za izdatke na vodovodu. 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

6111604 KS Sava - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za pokritje stroškov pokopališča na Savi. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Preventivni ukrepi na področju osnovnega zdravstvenega varstva so tudi zagotavljanje pokritosti 
z nujnimi medicinskimi pripomočki zaradi zelo razpršene poselitve in težje hitre dostopnosti do 
zdravstvenih ustanov do centra občine oziroma mest, kjer se nahajajo zdravstvene ustanove. 
Občina s pomočjo krajevnih skupnosti tako pomaga pri zagotovitvi pogojev za medicinske 
pripomočke - defibrilatorje. 

6111701 KS Sava - defibrilator 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje defibrilatorja. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6111803 KS Sava-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 

 

612 Krajevna skupnost Sp. Log 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6120601 KS Sp. Log - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 

6121301 KS Sp. Log - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6121803 KS Sp.Log-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

613 Krajevna skupnost Vače 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
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0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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

6130601 KS Vače - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se porabila za pokritje stroškov pri poslovanju krajevne skupnosti. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

6131301 KS Vače - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Promocijske prireditve in aktivnosti. 

6131401 KS Vače - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v 
krajevni skupnosti. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč. 

6131604 KS Vače - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila za pokritje stroškov pokopališča na Vačah. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039003 Ljubiteljska kultura 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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, pomemben vpliv in poslanstvo pa tudi pri Slovencih 
po svetu. Najznačilnejša funkcija ljubiteljstva je kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost. 
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) ter sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih 
ljubiteljskih ustvarjalcev. 

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 iz več vidikov pomembne tudi za širšo družbeno skupnost. 

6131801 KS Vače - dvorana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila pokrivanju obratovalnih stroškov dvorane. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 Programi za mladino 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

V podprogram med drugim sodijo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti 
društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in 
mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za 
mladinsko dejavnost ter sofinanciranje programov ob prihodu »treh dobrih mož« v 
prednovoletnem času. 

6131803 KS Vače-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so se namenila novoletni obdaritvi otrok. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB 

065 Občina Litija - Župan 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 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 je 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. Nadalje o Občinski svet sprejel skleo o  subvenciji tudi 
od 1.4.2019 dalje.  Sredstva subvencije so zagotovljena na tej postavki. 

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. 
Postavko bodo bremenili tudi stroški zunanjih izvajalcev sanacijskega programa, pravnih mnenj, 
... 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

 

Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

065 Občina Litija - Župan 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 Servisiranje javnega dolga 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
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Kratek opis podprograma, opredelitev zastavljenih ciljev ob sprejetem proračunu, kako se jih dosega in ocena 
realizacije do konca leta 

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. 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. 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. 

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 
proračuna - domačega zadolţevanja, in sicer se nanaša na odplačilo glavnice dolgoročnih 
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na 
domačem trgu kapitala, in obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala 

2255 krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Občina Litija odplačuje glavnice po najetih posojilih skladno z amortizacijskimi načrti (izgradnja 
POŠ Vače in vodovoda Ribče ter asfaltiranje cest). 

2256 krediti, najeti v letu 2011 in 2012 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Občina Litija odplačuje glavnice po najetih posojilih skladno z amortizacijskimi načrti (izgradnja 
POŠ Vače in vodovoda Ribče ter asfaltiranje cest). 

2257 krediti, najeti v letu 2013 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Občina Litija odplačuje glavnice po najetih posojilih skladno z amortizacijskimi načrti za 
kredite, najete v letu 2013 (izgradnja OŠ Litija in čistilne naprave). 

2260 krediti, najeti v letu 2016 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Občina Litija odplačuje glavnice po najetih posojilih skladno z amortizacijskimi načrti za 
kredite, najete v letu 2016 (izgradnja Čistilne naprave - lokalna GJI in OŠ Litija). 
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2261 krediti, najeti v letu 2017 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Občina Litija odplačuje glavnice po najetih posojilih skladno z amortizacijskimi načrti za 
kredite, najete v letu 2017 (izgradnja Vrtca Gabrovka in asfaltiranje cest). 

2262 krediti, najeti v letu 2018 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

Obrazložitev posameznih vrst izdatkov in ocena realizacije do konca leta 

Občina Litija odplačuje glavnice po najetih posojilih skladno z amortizacijskimi načrti za 
kredite, najete v letu 2018 (izgradnja vodovoda Hotič, Mrliške vežice Vače, Vodovoda Tihaboj) 

 
 

III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

OB060-16-0034 0182_420238 Nakup telekomunikacijske opreme 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

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 

Namen in cilj projekta je izvedba potrebnih del in oprema večnamenskih prostorov za 
funkcionalno rabo mansarde nad vrtcem v Gabrovki. 
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Stanje projekta 

Projekt vodi KS Gabrovka v sodelovanju z OŠ Gabrovka in je še v pripravi. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni prišlo do realizacije, posledično tudi stroškov še ni bilo. 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

OB060-16-0031 0637 Medobčinski inšpektorat 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

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 licenčne programske 
opreme potrebne za izdelavo varnostnih kopij podatkov, s katerim se zagotavlja boljša varnost 
njihovega shranjevanja. Poleg tega se zamenjuje tiskalnike, 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. 

Stanje projekta 

V prvi polovici leta so bili izvedeni postopki zbiranja ponudb za dobavo iztrošenih delovnih 
postaj, monitorjev in tiskalnikov, prenosnih računalnikov za svetnike ter za dobavo strežnika. 
Slednji še ni dostavljen, saj je potrebno poleg namestitve programske opreme izvesti migracijo 
podatkov z vmesnim preverjanjem njene uspešnosti. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Poraba sredstev predvidenih v NRP po posameznih proračunskih podpostavkah, ne odstopa od 
predvidenih proračunskih sredstev. 

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 
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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 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Na podlagi sprejetega finančnega načrta GZ Litija, se v letošnjem letu sredstva namenijo za: 

- sofinanciranje nakupa vozila GVV1 in elektroagregata PGD Sava: 62.000€, 

- sofinanciranje nakupa vozila GVZ GZ Litija: 28.500€, 

- sofinanciranje nakupa prostorov bivše pošte na Polšniku PGD Polšnik 6.000€ 

- sofinanciranje nakupa opreme za nudenje prve pomoči PGD: 8.000€. 

V prvi polovici leta so bile izvedene prve tri investicije. 

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 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0009 1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0010 1137 Ureditev krajevnega središča Polšnik 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0011 1138 Ureditev krajevnega središča Jevnica 
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Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0020 1139 Ureditev krajevnega središča Vače 
Namen in cilj 

Zaradi onesnaženja Ude (staro perišče - kulturna znamenitist) s fekalijami, se je pristopilo k 
zamenjavi 15 metrov dotrajanih kanalizacijskih cevi in dveh jaškov. 

Stanje projekta 

Po sanaciji je bilo ugotovljeno, da cilj še ni dosežen, saj so poškodbe še na drugih delih 
kanalizacijskih cevi, ki jih bo potrebno prav tako zamenjati. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

 

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 

Geodetske odmere in nakupi 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. Nepremičnine so razvidne iz Načrta pridobivanja 
nepremičninskega premoženja občine za leto 2019 in 2020, ki je priloga proračunu 

Stanje projekta 

Ureditev lastništva nepremičnin, ki v naravi predstavljajo kategorizirane občinske ceste, ki bodo 
nastale na podlagi pravnomočno izvedenih geodetskih postopkov. Naročene so bile geodetske 
odmere. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Projekt se izvaja, saj so bile naročeni geodetski postopki ureditve meje in parcelacije. Nekateri 
postopki so še v teku. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB060-15-0007 1338 Most Jevnica - Senožeti 
Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za vzdrževalna dela. 

Stanje projekta 

Povozna površina in vsi dotrajani nosilni elementi so bili v celoti obnovljeni leta 2016. 
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Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni bilo izvajanja. 

OB060-16-0006 1344 JP v KS Konjšica 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava 
Namen in cilj 

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.  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 se izvajalski pogodbi podpišeta 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. Sofinancerska pogodba je bila 
podpisana aprila, tako da je sledil podpis izvajalskih pogodb. 

Stanje projekta 

Izvedba je v teku. Za namen dostopa za gradbeno mehanizacijo je bila že izvedena poglobitev 
podvoza pod železnico na levem bregu reke Save. Pričela so se dela na prvem oporniku. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Izvajanje je po planu. 

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 LC 213071 Slap - Jevnica - Kresnice - Litija med 
Litijo in Pogonikom, 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 

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 144



 

 

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. 

Stanje projekta 

Za predvideno traso je bila v letu 2018 že pridobljena idejna zasnova, izdelan je tudi že geodetski 
posnetek. Trenutno se urejajo lastniška razmerja. Prav tako je v pripravi razpis za izbor 
najugodnejšega izvajalca za izdelavo tehnične dokumentacije (PZI). 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Izvajanje je po planu. 

OB060-18-0004 1380 JP Spodnji Log 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-18-0005 1381 JP v KS Jevnica 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0004 13760 JP v KS Polšnik 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0008 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0016 134001 Semaforiziran prehod za pešce in podaljšanje 
pločnika na Zasavski cesti v Litiji 
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Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0017 134001 Rekon. obstoječega križišča s semaforizacijo in 
ureditev avtobusnega postajališča pri Šmelcu 

Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0021 13601 LC in JP v KS Dole 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0022 132092 Sanacija občinskih cest po neurju 13.7.2018 
Namen in cilj 

Po sprejetju rebalansa je bila naročena tehnična dokumentacija za sanacijo poškodovanega ali 
uničenega cestišča, propustov, mostičkov ter sanacijo plazov na naslednjih cestah: 

-LC 208821 Kunšt. Mlin-Kobiljek-Sava; 

-JP 708161 Mačkovna-Cirkuše; 

-LC 208011 G2 108-Zapodje-Hrib. 

Navendene poškodbe na infrastrukturi so nastale ob neurju z močnim deževjem 13. 7. 2018. 

Stanje projekta 

Tehnična dokumentacija je bila posredovana na Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za 
zmanjševanje posledic naravnih nesreč, od koder se čaka odgovor po nepovratnih sredstvih. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Izvajanje je po planu. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

OB060-19-0018 134003 Pločnik Petrol 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-19-0019 134004 Meteorna kanalizacija 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

13029004 Cestna razsvetljava 
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OB060-18-0011 136201 Investicije v javno razsvetljavo 
Namen in cilj 

Na podlagi veljavnih predpisov je dne 1.6.2019 Občina Litija s podjetjem KSP Litija sklenila 
pogodbo o opravljanju izbirne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini 
Litija za obdobje 1.6.2019 do 31.12.2020. V to področje spada tudi gradnja nove javne 
razsvetljave na območju Občine Litija. 

Stanje projekta 

Sem spadajo stroški, ki nastanejo pri gradnji nove javne razsvetljave na območju Občine Litija. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

1306 Telekomunikacije in pošta 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

OB060-17-0013 1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 
Namen in cilj 

Na postavki trenutno ni realizacije, vendar pa je bil na občinskem svetu junija 2017 potrjen 
izdelan načrt razvoja gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
Občini Litija. Tako, da je v načrtu da se s projektom nadaljuje. 

Stanje projekta 

Sem spadajo stroški, ki bodo nastali pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo odprtega 
širokopasovnega omrežja. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

OB060-18-0001 1423 Komunalno opremljanje zemljišč 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

OB060-19-0014 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in 
promocije 
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Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB060-17-0004 14340 Dediščina nas povezuje 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta Dediščina nas povezuje je revitalizacija Stare sodnije in funkcioniraje 
dela stavbe kot muzeja. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Izvajanje projekta v praksi poteka, realizacija plačil pa bo pretežno zapadla v drugo polovico leta 
2019. 

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 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-16-0009 1537 Zapiranje deponije Širjava 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-17-0005 1522 Zbirni center za odpadke 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB060-16-0008 1536 Kanalizacija Litija 
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Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-16-0017 1538 Kanalizacija Kresnice 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 
Namen in cilj 

Januarja 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. 

Stanje projekta 

Izvedba investicije v okviru Interregovega projekta MINE TOUR  bo potekala skozi celotno leto 
2019 do konca januarja 2021. 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. 

V okviru letošnjega proračuna so izvedena sledeča dela: 

-pripravljalna dela zunaj in v jami; 
-oblikovanje obstoječih profilov; 
-oprema in zaščita sipke; 
-izdelava AB stene v vznožju vpadnika; 
-izdelava kamnitih zložb; 
-izdelava kovinskih ograj in brvi; 
-izvedba podgradnje in druga dela z uporabo lesa; 
-montaža rudarskih križev; 
-odstranitev materiala in rekonstrukcija proge v nadaljevanju sipke. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Izvajanje je po planu. 

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 149



 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

OB060-07-0015 1633 Vodovod Dole 
Namen in cilj 

Trenutno na postavki ni realizacije. Sklenjena je pogodba za izdelavo projektne dokumentacije 
PGD/PZI za pridobitev gradbenega dovoljenja pri gradnji vodovoda Gorenje Jelenje-Zagozd-
Dobovica-Prelesje-Gradišče ter sočasna izvedba obnove-reambulacije geodetskega posnetka za 
predmetno traso.  

Cilj projekta je ureditev vodooskrbe na predmetnem območju. 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in 
PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja ter novelacijo geodetskega načrta. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

OB060-07-0070 1648 Vodovod Hotič 
Namen in cilj 

Občina Litija je pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo podaljška oskrbovalnega voda Bitiče 
(sekundarni vodovod) v dolžini 87 m. Za izvedbo predmetnega projekta je bila izdelana 
projektna dokumentacija PZI ter tudi podpisana gradbena pogodba s podjetjem KSP Litija d.o.o.. 

Poleg tega so bili plačani stroški izdelave spremembe projektne dokumentacije PGD in PZI za 
gradnjo sekundarnega vodovoda Bitiče ter tudi stroški izvedbe strokovnega nadzora ob gradnji 
vodovoda. Cilj projekta je ureditev vodooskrbe na predmetnem območju. 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe sekundarnega vodovoda v 
naselju Bitiče ter pridobitvi uporabnega dovoljenja. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

OB060-07-0112 1637 Vodovod Golišče 
Namen in cilj 

Občina Litija je pridobila gradbeno dovoljenje za širitev vodovoda Litija-Šmartno, transportni 
vodovod Beden-Veliki Vrh-Golišče, faza II, Litija-Veliki Vrh.  

Za izvedbo predmetnega projekta je bila izdelana projektna dokumentacija PZI ter tudi 
podpisana gradbena pogodba s podjetjem KSP Litija d.o.o..  

Poleg tega so bili plačani stroški izvedbe strokovnega nadzora ob gradnji vodovoda. Cilj projekta 
je ureditev vodooskrbe na predmetnem območju. 

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 150



 

 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe investicije pri širitvi 
javnega vodovodnega sistema Litija-Šmartno, transportni vodovod Beden-Veliki Vrh-Golišče. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

OB060-08-0006 1657 Vodovod Mamolj 
Namen in cilj 

Občina Litija je plačala strošek izdelave projektne dokumentacije PZI za gradnjo vodovoda 
Mamolj-1. Faza (Sp. Mamolj). Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja je v letu 2019 
predviden pričetek gradnje vodovoda Mamolj-1. faza. 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izdelave projektne dokumentacije 
PGD in PZI ter pričetku gradnje vodovoda Mamolj-1. faza. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

OB060-16-0012 1650 Vodovod Kresnice 
Namen in cilj 

Izdelana je bila projektna dokumentacija DGD in PZI za gradnjo oz. širitev vodovoda Kresnice 
vključno z izgradnjo novega 100 m3 vodohrana na podlagi katerega je Občina Litija v letu 2018 
pridobila gradbeno dovoljenje. Za izvedbo predmetnega projekta je Občina Litija podpisala 
gradbeno pogodbo s podjetjem KSP Litija d.o.o.. Plačani so bili stroški gradnje omenjenega 
vodovoda ter stroški izvedbe  strokovnega nadzora ob gradnji vodovoda. Cilj projekta je ureditev 
vodooskrbe na predmetnem območju. 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena zaključku izvedbe projekta širitev vodovoda 
Kresnice z novim vodohranom vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom 

OB060-16-0035 1674 Vodovod Tihaboj 
Namen in cilj 

Občina Litija je na podlagi sklenjene gradbene pogodbe za gradnjo vodovoda Gabrovka-Tihaboj-
1.faza plačala stroške gradbenih del ter stroške izvedbe strokovnega nadzora ob gradnji 
vodovoda. Cilj projekta je ureditev vodooskrbe na predmetnem območju. 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena izgradnji vodovoda Gabrovka-Tihaboj - 1. 
faza. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

OB060-17-0006 1677 Vodovod Gabrovka 
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Namen in cilj 

Občina Litija je izvedla nakup zemljišča s parc. št. 1871 k.o. Moravče na katerem se nahaja 
zajetje Hohovica I. Poleg tega je v planu tudi ograditev in postavitev vrat na predmetnem 
območju. Cilj projekta je ureditev vodooskrbe na predmetnem območju. 

Stanje projekta 

Na tej postavi so sredstva planirana za odpravo pomanjkljivosti na vodovodu Gabrovka. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

OB060-17-0007 1678 Vodovod Leše 
Namen in cilj 

Sredstva so porabljena za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Občina Litija je sklenila prodajno pogodbo za nakup zemljišča na katerem je 
predviden novi vodohran Leše.   

Cilj projekta je ureditev vodooskrbe na predmetnem območju. 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in 
PZI za gradnjo vodovoda Tirna-Leše s čemer bi se naselje Tirna oskrbelo s pitno vodo. 

Poleg tega je tudi predviden nakup zemljišča na katerem bo stal nov 100 m3 vodohran Leše. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

OB060-17-0018 1647 Vodovod Litija 
Namen in cilj 

Trenutno na postavki ni realizacije. Cilj projekta je ureditev vodooskrbe na predmetnem 
območju. 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe investicijsko vzdrževalnih 
del (rekonstrukcije in adaptacije)  na vodovodnem sistemu Litija-Šmartno. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

OB060-19-0007 6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica 
Namen in cilj 

Trenutno na postavki ni realizacije. 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe investicijsko vzdrževalnih 
del (rekonstrukcije in adaptacije)  na vodovodnem sistemu Jevnica-Kresniške Poljane. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

OB060-19-0015 6021602 KS Dole - vodovod Sopota 
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Namen in cilj 

Trenutno na postavki ni realizacije. 

Stanje projekta 

Na tej postavki so sredstva v letu 2019 namenjena za plačilo izvedbe investicijsko vzdrževalnih 
del (rekonstrukcije in adaptacije)  na vodovodnem sistemu Dole. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ni predvidenih bistvenih odstopanj realizacije v primerjavi s sprejetim proračunom. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB060-16-0014 1673 Mrliška vežica Vače 
Namen in cilj 

V letu 2018 je bilo preko portala javnih naročil izveden razpis za izbor najugodnejšega izvajalca, 
s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba.  

V sklopu gradnje nove mrliške vežice se izvaja razširitev obstoječega pokopališča, tako da bo 
možno na novo urediti 2 dvojna grobova, 32 enojnih grobov in 59 žarnih grobov. Urejena bo tudi 
površina za posip pepela in odlaganje starih spomenikov. 

Stanje projekta 

Razširitev je 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.  

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na objektu so v zaključni fazi dodelave. Zunanja 
ureditev in parkirišče je izdelano do izvedbe finega planuma z odvodnjavanjem. Prestavljen je 
NN električni vod izven območja pokopališča. V fazi odkupa je zemljišče za razširitev dostopne 
ceste. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Izvajanje je po planu. 

16039003 Objekti za rekreacijo 

OB060-17-0017 1643 Otroška igrišča 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

OB060-19-0013 16490 Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob 
reki 
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Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih pros 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

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 

Na podlagi zagotovljenih sredstev urediti lastništvo na nepremičninah, potrebnih za delovanje 
občine. Nepremičnine so razvidne iz Načrta pridobivanja nepremičninskega premoženja občine 
za leto 2019 in 2020, ki je priloga proračunu. 

Stanje projekta 

Ureditev lastništva na nepremičninah, potrebnih za delovanje občine ter naročilo geodetskih 
postopkov namenjenih ureditvi mej nepremičnin. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Projekt se izvaja, saj so bile naročeni geodetski postopki ureditve meje in parcelacije. Nekateri 
postopki so še v teku. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

OB060-16-0018 1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je nakup novega reševalnega vozila za izvajanje NMP za ZD Litija, ki je 
ocenjeno na caa 130.000 EUR, nabava pa se bo realizirala z lastnimi sredstvi zavoda in s 
sofinanciranjem države. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 
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Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Realizacija v prvi polovici leta 2019 predstavlja strošek priprave in izdelave dokumentacije, 
ostalo je predvideno v drugi polovici leta. 

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 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-16-0020 1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 
Namen in cilj 

Projekt je namenjen zamenjavi stare in nabavi nove opreme za potrebe izvajanja knjižnične 
dejavnosti. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Realizacije projekta v prvi polovici leta 2019 še ni bilo, predvidena je v drugi polovici leta. 

18039003 Ljubiteljska kultura 

OB060-17-0008 1834 Razst. Prostor, dimnik, M.Pregelj, P.Jereb 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

18039005 Drugi programi v kulturi 

OB060-17-0009 1845 ZKMŠ Litija - KC 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nabavo opreme za izvedbo dejavnosti zavoda ter za investicijsko 
vzdrževanje prostorov. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije, posledično tudi ni bilo stroškov. 
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OB060-17-0020 1841 Vzdrževanje kult. spomenikov lokalnega pomena 
Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

OB060-18-0014 1863 Stara sodnija - sanacija vlage 
Namen in cilj 

Sredstva so bila namenjena za plačilo zapadlih računov iz leta 2018. 

Stanje projekta 

Projekt obnove kletnih prostorov in sanacije vlage je bil zaključen v letu 2018. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V letu 2019 se projekt nadaljuje z nabavo opreme in postavitvijo muzejskih zbirk, vendar pod 
drugim imenom in postavko. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

OB060-16-0033 113291 Športni objekt Jevnica 
Namen in cilj 

Namen in cilj izvedbe projekta je izgradnja novega športnega doma v Jevnici. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije, izvajanje projekta je predvideno v drugi polovici 
leta. 

OB060-17-0021 1860 Nogometno igrišče Litija 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je izgradnja novega nogometnega igrišča na umetni travi v Litiji. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju in tik pred zaključkom. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Dela na projektu so bila povečini že izvedena v prvi polovici leta 2019, v drugi polovici leta 
bodo zapadla le še v plačilo. 

OB060-17-0023 1862 Nogometno igrišče Kresnice 
Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je bil začetek del pri obnovi fasade in strehe večnamenske dvorane v 
Kresnicah, a se še ni pričel izvajati. 
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Stanje projekta 

Projekt je sicer dvoletni in je v stanju priprave. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Ker so v letošnje leto zapadli še neplačani računi iz leta 2018, se predvideni projekt nadalnje 
obnove v letu 2019 zaradi pomanjkanja lastnih sredstev še ni pričel. 

OB060-18-0017 1867 Športni objekti 
Namen in cilj 

Osnovni namen projekta je modernizacija športne infrastrukture in površin na Savi, Litiji in 
Jevnici, ki jih je občina dobila brezplačno od države, a mora izkazati, da zanje skrbi, jih vzdržuje 
in opremlja za športne namene. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni prišlo do izvedbe projekta, realizacija je predvidena v drugi 
polovici leta. 

OB060-19-0012 1868 Športno igrišče na Vačah 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je nakup potrebnih zemljišč za izgradnjo večnamenskega športnega 
igrišča, ki je bil prvotno lociran pri POŠ Vače in GD Vače. 

Stanje projekta 

Projekt je na čakanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta ni bilo realizacije, ker se občina in lastniki zemljišč niso dogovorili o 
primerni ceni za nakup oz prodajo. 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotovitev sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov ter 
za nabavo nove opreme za izvajanje dejavnosti. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije stroškov, le ti pa bodo zapadli v drugo polovico 
leta. 
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OB060-16-0028 1966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 
Namen in cilj 

Projekt izgradnje vrtca v Gabrovki je bil izveden in zaključen v lanskem letu, v leto 2019 pa je 
bil predviden še nakup nekaterih novih igral na zunanjem igrišču vrtca. 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V zvezi novih stroškov za vrtec v letu 2019 so le ti predvideni za nabavo nove opreme in igral na 
zunanjem igrišču. 

OB060-17-0010 1967 Uporabnina - vrtec Najdihojca 
Namen in cilj 

Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov ekonomskih analiz in testa upravičenosti modela 
JZP za podelitev koncesije storitve uporabnine objekta. 

Stanje projekta 

Projekt je zaključen, občina ni podelila koncesije zaradi previsoke ponudbene cene. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Projekt koncesije po modelu JZP je zaključen, v bodoče bo potrebno poiskati druge možnosti za 
izvedbo projekta. 

OB060-18-0009 1928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je obnova prostorov in statična sanacija stare šole, izgradnja dvigala in 
manjšega prizidka za vrtec ter zunanja ureditev okolice šole. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo večje realizacije, bodo pa plačila zapadla v drugo polovico 
leta. 

OB060-18-0015 1926 Vrtec Litija 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotovitev sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov ter 
za nabavo nove opreme za izvajanje dejavnosti. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije stroškov, bodo pa ti pa zapadli v drugo polovico 
leta. 

OB060-18-0016 19670 Vrtec Najdihojca Litija 
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Namen in cilj 

Prvotni namen sredstev na tej postavki je bil planirana za potrebe priprave izvajanja programov 
vrtca v nadomestnih prostorih za časa gradnje novega objekta, a ker projekt JZP za podelitev 
koncesije ni uspel, je lastna investicija občine trenutno do uvrstitve potrebnih sredstev v 
proračun v pripravi. 

Stanje projekta 

Projekt je na čakanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta se nov projekt po modelu JZP  ni pričel izvajati, zato ni bilo stroškov za 
realizacijo. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

OB060-16-0023 1945 Osnovna šola Gabrovka 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotovitev sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov ter 
za nabavo nove opreme za izvajanje dejavnosti. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije stroškov, le ti pa bodo zapadli v drugo polovico 
leta. 

OB060-16-0024 1946 Osnovna šola Gradec 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotovitev sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov ter 
za nabavo nove opreme za izvajanje dejavnosti. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije stroškov, le ti pa bodo zapadli v drugo polovico 
leta. 

OB060-16-0025 1947 Osnovna šola Litija 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotovitev sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov ter 
za nabavo nove opreme za izvajanje dejavnosti. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 
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Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 je bila realizacija stroškov povezana s sanacijo sistem priprave tople 
vode za šolsko kuhinjo, večji del stroškov novih nabav in investicijskega vzdrževanja pa bodo 
zapadli v drugo polovico leta. 

OB060-16-0026 1948 Intervencije v osnovne šole 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je zagotoviti nujna sredstva za odpravo strojelomov ipd.popravil v 
osnovnih šolah ter za odpravo nepravilnosti po inšpekcijskih odločbah. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije stroškov, a bodo le ti zapadli v drugo polovico 
leta. 

OB060-16-0027 1965 Izobraževalni center Hotič 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je izgradnja ustreznega objekta za potrebe osnovne šole in vrtca v Hotiču 
ter večnamenske dvorane in zunanjega športnega igrišča, ki bi služila tako potrebam otrok in 
učencev kot ostalim krajanom. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta so na projektu nastali le manjši stroški v zvezi z izdelavo geodetskih in 
projektantskih storitev, večji del stroškov za izvedbo projekta pa je predviden v prihodnje. 

OB060-18-0010 1952 Osnovne šole - brezžična omrežja 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je nabava opreme in vzpostavitev brezžičnih internetnih omrežij na vseh 
osnovnih šolah, občina sofinancira del sredstev, večji del pa jih prispeva šolsko ministrstvo v 
skalu z izvedenim javnim razpisom. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

V prvi polovici leta 2019 še ni bilo realizacije stroškov, le ti pa bodo zapadli v drugo polovico 
leta. 

1906 Pomoči šolajočim 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 

OB060-19-0003 1933 Šolski prevozi 
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Namen in cilj 

Stanje projekta 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

OB060-16-0015 2053 Dom invalidov 
Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je bil dokončanje del na objektu Dom invalidov v Litiji in pridobitev 
uporabnega dovoljenja. 

Stanje projekta 

Projekt je uspešno zaključen. 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 

Realizacija sredstev v prvi polovici leta 2019 je nekaj manjša od predvidenih stroškov, prihranek 
je bil na uporabi stare opreme. 

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. 

Stanje projekta 

 

Obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov za obdobje januar – junij 
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OB060-16-0034 0182_420238 Nakup telekomunikacijske opreme 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 793,48 2.206,52

OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže. 113.100,00 110.100,00 23.894,07 0,00 1.375,57 21.659,78 63.170,58

OB060-16-0031 0637 Medobčinski inšpektorat 10.000,00 10.000,00 392,28 0,00 0,00 3.868,35 5.739,37

OB060-16-0016 0738 Občinska gasilska zveza - gasil. vozila, gas 104.500,00 104.500,00 2.000,00 0,00 6.000,00 88.500,00 8.000,00

OB060-16-0033 113291 Športni objekt Jevnica 80.000,00 80.000,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 72.400,00

OB060-17-0025 113294 Razvojni projekti podeželja 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava 505.000,00 547.100,00 514.605,95 0,00 5.734,00 1.769,00 24.991,05

OB060-19-0009 1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00

OB060-19-0010 1137 Ureditev krajevnega središča Polšnik 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

OB060-19-0011 1138 Ureditev krajevnega središča Jevnica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

OB060-19-0020 1139 Ureditev krajevnega središča Vače 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 1.951,00 0,00 49,00

OB060-19-0022 132092 Sanacija občinskih cest po neurju 13.7.2018 160.000,00 178.100,00 115.154,60 0,00 60.075,56 0,00 2.869,84

OB060-19-0008 13300 JP IN LC v KS Gabrovka 60.000,00 89.000,00 8.003,20 0,00 0,00 0,00 80.996,80

OB060-18-018 133318 Asfaltiranje cest v letu 2018 464.700,00 399.590,00 5.370,00 0,00 98.569,70 282.771,81 12.878,49

OB060-15-0007 1338 Most Jevnica - Senožeti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

OB060-19-0017 134001 Rekon. obstoječega križišča pri Šmelcu 220.360,00 220.360,00 152.951,88 0,00 390,40 7.050,00 59.967,72

OB060-19-0016 134001 Semaforiziran prehod na Zasavski cesti v Litiji 230.940,00 230.940,00 216.352,98 0,00 390,40 7.400,00 6.796,62

OB060-19-0018 134003 Pločnik Petrol 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

OB060-19-0019 134004 Meteorna kanalizacija 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

OB060-16-0006 1344 JP v KS Konjšica 5.000,00 5.000,00 1.732,40 0,00 0,00 0,00 3.267,60

OB060-16-0003 1349 Odmera občinskih cest 70.000,00 80.000,00 5.750,00 0,00 0,00 40.256,26 33.993,74

OB060-19-0021 13601 LC in JP v KS Dole 29.300,00 29.300,00 29.155,30 0,00 0,00 0,00 144,70

OB060-18-0011 136201 Investicije v javno razsvetljavo 10.000,00 10.000,00 7.020,05 0,00 0,00 0,00 2.979,95

OB060-17-0013 1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

OB060-19-0004 13760 JP v KS Polšnik 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 703,45 0,00 29.296,55

OB060-18-0002 1379 LC 213070 Litija - Kresnice: državne kolesarske povezave 113.000,00 113.000,00 0,00 0,00 28.432,10 3.904,00 80.663,90

OB060-18-0004 1380 JP Spodnji Log 12.000,00 12.000,00 1.525,00 0,00 1.110,20 0,00 9.364,80

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 162



NRP
Sprejeti 
rebalans

Veljavni plan
Obveznosti iz 

pogodb in 
naročilnic

Računi v 
kontaciji

Neplačani 
računi

Plačani računi
Prosta 

sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OB060-18-0005 1381 JP v KS Jevnica 0,00 47.910,00 47.269,60 0,00 0,00 0,00 640,40

OB060-18-0001 1423 Komunalno opremljanje zemljišč 57.000,00 57.000,00 6.867,00 0,00 48,80 0,00 50.084,20

OB060-19-0014 14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije 2.000,00 4.476,00 976,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

OB060-17-0004 14340 Dediščina nas povezuje 69.000,00 84.000,00 5.446,89 8.568,26 32.699,08 0,00 37.285,77

OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkov 42.000,00 42.000,00 0,00 5.456,81 5.463,56 5.968,52 25.111,11

OB060-17-0005 1522 Zbirni center za odpadke 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00

OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 295.500,00 304.100,00 141.154,03 0,00 2.376,41 80.400,65 80.168,91

OB060-16-0008 1536 Kanalizacija Litija 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

OB060-16-0009 1537 Zapiranje deponije Širjava 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

OB060-16-0017 1538 Kanalizacija Kresnice 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 1.236,80 109.763,20

OB060-07-0015 1633 Vodovod Dole 10.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

OB060-07-0112 1637 Vodovod Golišče 354.850,00 354.850,00 307.471,77 0,00 46.357,04 1.850,00 -828,81

OB060-17-0017 1643 Otroška igrišča 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2.992,44 12.007,56

OB060-17-0018 1647 Vodovod Litija 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 653,12 10.346,88

OB060-07-0070 1648 Vodovod Hotič 12.570,00 12.570,00 1.778,88 0,00 4.326,36 5.563,68 901,08

OB060-19-0013 16490 Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob reki 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

OB060-16-0012 1650 Vodovod Kresnice 251.000,00 250.000,00 53.066,68 0,00 90.252,46 104.951,47 1.729,39

OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih pros 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 54.394,25 45.605,75

OB060-08-0006 1657 Vodovod Mamolj 30.250,00 30.250,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00 11.500,00

OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine 50.000,00 59.600,00 2.885,00 590,65 20.815,00 3.560,84 31.748,51

OB060-16-0014 1673 Mrliška vežica Vače 251.000,00 251.000,00 133.138,48 0,00 18.891,00 96.223,05 2.747,47

OB060-16-0035 1674 Vodovod Tihaboj 261.700,00 261.700,00 163.642,81 0,00 90.546,32 53.064,60 -45.553,73

OB060-17-0006 1677 Vodovod Gabrovka 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 3.415,00 11.585,00

OB060-17-0007 1678 Vodovod Leše 21.500,00 18.900,00 0,00 0,00 1.864,00 15.060,00 1.976,00

OB060-16-0018 1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 976,00 24,00

OB060-16-0019 1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva 37.700,00 37.700,00 0,00 3.120,56 5.419,13 9.659,48 19.500,83

OB060-16-0020 1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Realizacija projektov v načrtu razvojnih programov
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naročilnic

Računi v 
kontaciji

Neplačani 
računi

Plačani računi
Prosta 

sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OB060-17-0008 1834 Razst. Prostor, dimnik, M.Pregelj, P.Jereb 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

OB060-17-0020 1841 Vzdrževanje kult. spomenikov lokalnega pomena 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

OB060-17-0009 1845 ZKMŠ Litija - KC 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

OB060-17-0021 1860 Nogometno igrišče Litija 40.000,00 41.950,00 2.803,56 15.318,32 0,00 23.826,97 1,15

OB060-17-0023 1862 Nogometno igrišče Kresnice 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 8.345,01 11.654,99

OB060-18-0014 1863 Stara sodnija - sanacija vlage 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.016,49 83,51

OB060-18-0017 1867 Športni objekti 10.000,00 8.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.050,00

OB060-19-0012 1868 Športno igrišče na Vačah 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00

OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

OB060-18-0015 1926 Vrtec Litija 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 16.230,55 0,00 8.769,45

OB060-18-0009 1928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole 650.000,00 650.000,00 854,00 0,00 19.256,13 18.076,49 611.813,38

OB060-19-0003 1933 Šolski prevozi 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 39.100,00 10.900,00

OB060-16-0023 1945 Osnovna šola Gabrovka 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

OB060-16-0024 1946 Osnovna šola Gradec 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 16.223,31 0,00 25.776,69

OB060-16-0025 1947 Osnovna šola Litija 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 6.535,47 18.464,53

OB060-16-0026 1948 Intervencije v osnovne šole 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 3.496,51 0,00 9.503,49

OB060-18-0010 1952 Osnovne šole - brezžična omrežja 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 7.900,72 0,00 22.099,28

OB060-16-0027 1965 Izobraževalni center Hotič 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 14.426,00 35.574,00

OB060-16-0028 1966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 4.206,49 915,30 878,21

OB060-17-0010 1967 Uporabnina - vrtec Najdihojca 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00 50,00

OB060-18-0016 19670 Vrtec Najdihojca Litija 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

OB060-16-0015 2053 Dom invalidov 97.500,00 97.500,00 0,00 18,30 3.108,56 74.349,75 20.023,39

OB060-18-0018 2320 Proračunska rezerva - sanacija posledic naravnih nesreč 280.000,00 280.000,00 3.904,00 8.039,80 17.757,10 247.904,06 2.395,04

OB060-19-0015 6021602 KS Dole - vodovod Sopota 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

OB060-18-0012 6030601 0625 Ureditev prostorov KS Gabrovka 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 98,92 40.901,08

OB060-19-0007 6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

5.907.173,00 6.019.350,00 1.967.771,41 44.618,70 616.977,91 1.354.345,04 2.035.667,94

Realizacija projektov v načrtu razvojnih programov
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pregled prejetih računov in realizacije vzdrževanja občinskih javnih poti po krajevnih skupnostih v letu 2019

Komunalno stanovanjsko podjetje 
d.o.o.
območje

jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 maj.19 jun.19

Komunalno 
stanovanjsko 

podjetje d.o.o.
skupaj

KS BREG - TENETIŠE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KS DOLE PRI LITIJI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KS GABROVKA 0,00 0,00 2.337,52 0,00 0,00 141,03 2.478,55

KS HOTIČ 0,00 0,00 249,87 0,00 0,00 17.878,47 18.128,33

KS JEVNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 952,21 0,00 952,21

KS KONJŠICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KS KRESNICE 0,00 0,00 3.275,93 0,00 0,00 0,00 3.275,93

MS LITIJA 0,00 0,00 0,00 113,83 868,64 498,00 1.480,47

KS POLŠNIK 0,00 0,00 0,00 0,00 2.721,36 0,00 2.721,36

KS RIBČE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716,95 0,00 1.716,95

KS SAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KS SPODNJI LOG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KS VAČE 0,00 0,00 0,00 1.201,94 355,02 0,00 1.556,96

prireditve, proslave, praznovanja 23.351,09 1.760,63 1.171,20 4.799,39 824,61 3.320,07 35.227,00
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6010601 poslovanje KS -1.891,91 1.282,48 714,57 -1.324,00

6011301 občinske ceste 5.173,12 700,95 700,95 5.173,12

6011302 IKT - brezžično omrežje -120,00 -120,00

6011401 prireditve -109,88 -109,88

6011501 čistilna akcija -169,35 -169,35

6011606 otroška igrišča -458,11 -458,11

6011801 kultura 0,00 0,00

6011803 novoletna obdaritev otrok -984,00 130,10 -1.114,10

SKUPAJ 1.439,87 1.983,43 0,00 1.545,62 1.877,68

proračunski lastni

6010601 poslovanje KS -1.324,00 1.398,68 466,11 -391,43

6011301 občinske ceste 5.173,12 700,95 5.874,07

6011302 IKT - brezžično omrežje -120,00 -120,00

6011401 prireditve -109,88 -109,88

6011501 čistilna akcija -169,35 -169,35

6011606 otroška igrišča -458,11 -458,11

6011801 kultura 0,00 0,00

6011803 novoletna obdaritev otrok -1.114,10 336,83 -1.450,93

SKUPAJ 1.877,68 2.099,63 0,00 802,94 3.174,37

proračunski lastni

6010601 poslovanje KS -391,43 157,51 -548,94

6011301 občinske ceste 5.874,07 855,16 5.018,91

6011302 IKT - brezžično omrežje -120,00 -120,00

6011401 prireditve -109,88 78,69 -188,57

6011501 čistilna akcija -169,35 -169,35

6011606 otroška igrišča -458,11 -458,11

6011801 kultura 0,00 0,00

6011803 novoletna obdaritev otrok -1.450,93 145,78 -1.596,71

SKUPAJ 3.174,37 0,00 0,00 1.237,14 1.937,23

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 
30.6.

24.07.2019

Krajevna skupnost Breg Tenetiše

Breg pri Litiji 2

1270 Litija

Šifra proračunskega uporabnika: 89001

TRR: SI56 0126 0600 0000 331

Davčna št.: 83565221

REALIZACIJA leto 2017
saldo

1.1.
prihodki saldo 

31.12.
odhodki 

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 

31.12.
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proračunski lastni

6020601 poslovanje KS -124,13 5.059,74 9.138,33 -4.202,72

6021301 občinske ceste -1.303,54 13.503,78 12.214,40 -14,16

6021401 prireditve -3.706,92 885,23 -4.592,15

6021501 čistilna akcija -256,05 -256,05

6021602 vodovod Sopota 14.562,95 33.094,17 24.041,27 23.615,85

6021603 mrliška vežica -3.296,72 346,13 607,30 -3.557,89

6021604 pokopališče Dole 5.887,27 3.255,03 3.114,28 6.028,02

6021605 pokopališče Goba 705,22 647,73 530,93 822,02

6021606 pokopališče Prelesje 700,44 728,07 386,00 1.042,51

6021607 vodovod Prelesje -150,69 -150,69

6021803 novoletna obdaritev otrok 1.300,51 870,00 997,18 1.173,33

SKUPAJ 14.318,34 18.563,52 38.941,13 51.914,92 19.908,07

proračunski lastni

6020601 poslovanje KS -4.202,72 5.543,04 598,36 16.597,82 -14.659,14

6021301 občinske ceste -14,16 13.503,78 17.201,94 -3.712,32

6021401 prireditve -4.592,15 669,79 -5.261,94

6021501 čistilna akcija -256,05 -256,05

6021602 vodovod Sopota 23.615,85 30.899,10 26.523,65 27.991,30

6021603 mrliška vežica -3.557,89 840,97 590,28 -3.307,20

6021604 pokopališče Dole 6.028,02 3.212,81 1.803,20 7.437,63

6021605 pokopališče Goba 822,02 631,71 323,11 1.130,62

6021606 pokopališče Prelesje 1.042,51 915,06 360,92 1.596,65

6021607 vodovod Prelesje -150,69 -150,69

6021803 novoletna obdaritev otrok 1.173,33 540,00 993,50 719,83

SKUPAJ 19.908,07 19.046,82 37.638,01 65.064,21 11.528,69

proračunski lastni

6020601 poslovanje KS -14.659,14 384,00 3.056,87 -17.332,01

6021301 občinske ceste -3.712,32 -3.712,32

6021401 prireditve -5.261,94 264,29 -5.526,23

6021501 čistilna akcija -256,05 -256,05

6021602 vodovod Sopota 27.991,30 13.790,76 4.891,82 36.890,24

6021603 mrliška vežica -3.307,20 68,71 192,25 -3.430,74

6021604 pokopališče Dole 7.437,63 111,67 305,17 7.244,13

6021605 pokopališče Goba 1.130,62 71,67 51,16 1.151,13

6021606 pokopališče Prelesje 1.596,65 205,49 1.391,16

6021607 vodovod Prelesje -150,69 -150,69

6021803 novoletna obdaritev otrok 719,83 681,19 38,64

SKUPAJ 11.528,69 0,00 14.426,81 9.648,24 16.307,26

odhodki 
saldo 
30.6.

odhodki 
saldo 

31.12.

saldo 
31.12.

24.07.2019

ID DDV št.: SI81597894
TRR: SI56 0126 0645 0817 919

Šifra proračunskega uporabnika: 81795

Dole pri Litiji 8a
1273 Dole pri Litiji

Krajevna skupnost Dole pri Litiji

REALIZACIJA leto 2018

pregled po posameznih postavkah

saldo
1.1.

prihodki

saldo
1.1.

saldo
1.1.

prihodki
odhodki 

REALIZACIJA leto 2017
prihodki

REALIZACIJA polletje 2019
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6030601 KS Gabrovka - poslovanje KS 19.772,19 6.468,02 1.307,10 24.933,11

6030701 KS Gabrovka - gasilstvo -3.000,00 -3.000,00

6031301 KS Gabrovka - občinske ceste 8,81 13.123,59 9.116,82 4.015,58

6031401 KS Gabrovka - prireditve -5.071,00 -5.071,00

6031601 KS Gabrovka - vodovod Gabrovka 7.268,15 129,45 7.397,60

6031602 KS Gabrovka - vodovod Vodice -8.164,98 -8.164,98

6031604 KS Gabrovka - pokopališče 8.598,89 10.161,88 6.977,58 11.783,19

6031803 KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok -6.119,49 480,00 1.961,99 -7.601,48

KS Gabrovka skupaj 13.292,57 19.591,61 10.771,33 19.363,49 24.292,02

6031605 vodovodni odbor BREZOVO 12.815,15 6.822,72 3.298,93 16.338,94

SKUPAJ 26.107,72 19.591,61 17.594,05 22.662,42 40.630,96

proračunski lastni

6030601 KS Gabrovka - poslovanje KS 24.933,11 23.073,64 17.795,71 30.211,04

6030701 KS Gabrovka - gasilstvo -3.000,00 -3.000,00

6031301 KS Gabrovka - občinske ceste 4.015,58 13.123,59 13.964,47 3.174,70

6031401 KS Gabrovka - prireditve -5.071,00 649,69 -5.720,69

6031601 KS Gabrovka - vodovod Gabrovka 7.397,60 7.397,60

6031602 KS Gabrovka - vodovod Vodice -8.164,98 -8.164,98

6031604 KS Gabrovka - pokopališče 11.783,19 11.488,52 5.755,11 17.516,60

6031803 KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok -7.601,48 434,20 -8.035,68

KS Gabrovka skupaj 24.292,02 36.197,23 11.488,52 38.599,18 33.378,59

6031605 vodovodni odbor BREZOVO 16.338,94 5.685,20 3.359,70 18.664,44

SKUPAJ 40.630,96 36.197,23 17.173,72 41.958,88 52.043,03

proračunski lastni

6030601 KS Gabrovka - poslovanje KS 30.211,04 10,20 828,98 29.392,26

6030701 KS Gabrovka - gasilstvo -3.000,00 -3.000,00

6031301 KS Gabrovka - občinske ceste 3.174,70 1.415,20 1.759,50

6031401 KS Gabrovka - prireditve -5.720,69 -5.720,69

6031601 KS Gabrovka - vodovod Gabrovka 7.397,60 7.397,60

6031602 KS Gabrovka - vodovod Vodice -8.164,98 -8.164,98

6031604 KS Gabrovka - pokopališče 17.516,60 1.049,80 2.944,36 15.622,04

6031803 KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok -8.035,68 250,00 2.030,86 -9.816,54

KS Gabrovka skupaj 33.378,59 0,00 1.310,00 7.219,40 27.469,19

6031605 vodovodni odbor BREZOVO 18.664,44 2.737,35 1.533,52 19.868,27

SKUPAJ 52.043,03 0,00 4.047,35 8.752,92 47.337,46

odhodki 
saldo 

31.12.

prihodki
odhodki 

prihodki

saldo 
31.12.

odhodki 
saldo 
30.6.

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.

REALIZACIJA leto 2017
saldo

1.1.

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

Krajevna skupnost Gabrovka

Davčna št.: ID za ddv SI 78160901

Šifra proračunskega uporabnika: 81809

24.07.2019

Gabrovka 23

1274 Gabrovka

TRR: SI56 0126 0645 0818 016
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6040601 KS Hotič - poslovanje KS 8.965,22 2.618,84 1.281,97 10.302,09

6040701 KS Hotič - gasilstvo 0,00 5.000,00 -5.000,00

6041301 KS Hotič - občinske ceste -68,34 1.931,46 1.903,20 -40,08

6041401 KS Hotič - prireditve -1.263,86 204,88 -1.468,74

6041501 KS Hotič - čistilna akcija -67,00 33,69 -100,69

6041601 KS Hotič - vodovod 6.112,00 6.112,00

6041604 KS Hotič - pokopališče 11.032,15 4.922,96 1.833,30 14.121,81

6041701 KS Hotič - defibrilator 1.143,00 234,00 1.377,00

6041803 KS Hotič-novoletna obdaritev otrok -1.148,02 457,49 -1.605,51

SKUPAJ 24.705,15 4.550,30 5.156,96 10.714,53 23.697,88

proračunski lastni

6040601 KS Hotič - poslovanje KS 10.302,09 2.875,70 2.190,64 10.987,15

6040701 KS Hotič - gasilstvo -5.000,00 1.112,00 -6.112,00

6041301 KS Hotič - občinske ceste -40,08 1.931,46 1.526,83 364,55

6041401 KS Hotič - prireditve -1.468,74 249,97 -1.718,71

6041501 KS Hotič - čistilna akcija -100,69 -100,69

6041601 KS Hotič - vodovod 6.112,00 6.112,00

6041604 KS Hotič - pokopališče 14.121,81 4.786,00 1.964,77 16.943,04

6041701 KS Hotič - defibrilator 1.377,00 392,00 1.769,00

6041803 KS Hotič-novoletna obdaritev otrok -1.605,51 441,68 -2.047,19

SKUPAJ 23.697,88 4.807,16 5.178,00 7.485,89 26.197,15

proračunski lastni

6040601 KS Hotič - poslovanje KS 10.987,15 731,53 10.255,62

6040701 KS Hotič - gasilstvo -6.112,00 -6.112,00

6041301 KS Hotič - občinske ceste 364,55 2.273,48 2.638,03

6041401 KS Hotič - prireditve -1.718,71 446,96 -2.165,67

6041501 KS Hotič - čistilna akcija -100,69 -100,69

6041601 KS Hotič - vodovod 6.112,00 6.112,00

6041604 KS Hotič - pokopališče 16.943,04 3.916,52 1.032,63 19.826,93

6041701 KS Hotič - defibrilator 1.769,00 1.814,14 -45,14

6041803 KS Hotič-novoletna obdaritev otrok -2.047,19 577,81 -2.625,00

SKUPAJ 26.197,15 0,00 6.190,00 4.603,07 27.784,08

Krajevna skupnost Hotič

Spodnji Hotič 26

1270 Litija

TRR: SI56 0126 0645 0818 113

Davčna št.: 20893418

Šifra proračunskega uporabnika: 81817

24.07.2019

REALIZACIJA leto  2017

REALIZACIJA leto  2018

REALIZACIJA polletje 2019

saldo
1.1.

saldo
1.1.

saldo
1.1.

prihodki
odhodki 

saldo 
31.12.

prihodki
odhodki 

saldo 
30.6.

odhodki 
saldo 

31.12.
prihodki
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6050601 KS Jevnica - poslovanje KS -6.499,53 5.349,24 4.029,68 -5.179,97

6051301 KS Jevnica - občinske ceste 1.758,37 3.149,50 1.803,16 3.104,71

6051401 KS Jevnica - prireditve -2.277,76 399,26 -2.677,02

6051501 KS Jevnica - čistilna akcija -646,73 102,58 -749,31

6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica 39.204,73 17.513,60 20.067,45 36.650,88

6051701 KS Jevnica - defibrilator 1,00 1,00

6051801 KS Jevnica - kult.dom -10.620,19 5.572,29 2.855,00 7.087,35 -9.280,25

6051803 KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok -792,28 222,82 -1.015,10

SKUPAJ 20.127,61 14.071,03 20.368,60 33.712,30 20.854,94

proračunski lastni

6050601 KS Jevnica - poslovanje KS -5.179,97 6.539,83 4.829,74 -3.469,88

6051301 KS Jevnica - občinske ceste 3.104,71 3.149,50 3.120,83 3.133,38

6051401 KS Jevnica - prireditve -2.677,02 497,77 -3.174,79

6051501 KS Jevnica - čistilna akcija -749,31 120,47 -869,78

6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica 36.650,88 19.897,71 24.724,17 31.824,42

6051701 KS Jevnica - defibrilator 1,00 580,00 3.657,56 -3.076,56

6051801 KS Jevnica - kult.dom -9.280,25 10.486,34 2.620,00 12.563,57 -8.737,48

6051803 KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok -1.015,10 285,26 -1.300,36

SKUPAJ 20.854,94 20.175,67 23.097,71 49.799,37 14.328,95

proračunski lastni

6050601 KS Jevnica - poslovanje KS -3.469,88 3.140,26 -6.610,14

6051301 KS Jevnica - občinske ceste 3.133,38 3.133,38

6051401 KS Jevnica - prireditve -3.174,79 495,51 -3.670,30

6051501 KS Jevnica - čistilna akcija -869,78 131,55 -1.001,33

6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica 31.824,42 9.274,75 6.817,98 #REF!

6051701 KS Jevnica - defibrilator -3.076,56 59,78 -3.136,34

6051801 KS Jevnica - kult.dom -8.737,48 3.899,02 5.824,44 -10.662,90

6051803 KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok -1.300,36 295,00 -1.595,36

SKUPAJ 14.328,95 0,00 13.173,77 16.764,52 10.738,20

Šifra proračunskega uporabnika: 81825

TRR: SI56 0126 0645 0818 210

1281 Kresnice

Davčna številka: 69696209, Matična številka: 5029376

24.07.2019

Krajevna skupnost Jevnica

Jevnica 36

REALIZACIJA leto 2017
saldo 

31.12.
saldo

1.1.

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 

saldo 
30.6.

saldo 
31.12.

prihodki
odhodki 

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6060601 KS Konjšica - poslovanje KS 1.475,13 958,52 180,00 415,12 2.198,53
6060701 KS Konjšica - gasilstvo -100,00 -100,00

6061301 KS Konjšica - občinske ceste 2.308,44 4.075,44 3.369,78 3.014,10

6061601 KS Konjšica - vodovod 63,23 63,23

6061602 KS Konjšica - pokopališče 2.067,29 900,00 28,32 2.938,97
6061801 KS Konjšica - kultura 0,00 0,00
6061802 KS Konjšica - šport 0,00 0,00
6061803 KS Konjšica - miklavževanje -1.151,08 328,62 -1.479,70
6061805 KS Konjšica - objekt POŠ -502,02 2.025,25 1.908,15 -384,92

SKUPAJ 4.160,99 7.059,21 1.080,00 6.049,99 6.250,21

proračunski lastni

6060601 KS Konjšica - poslovanje KS 2.198,53 1.041,88 120,00 178,84 3.181,57
6060701 KS Konjšica - gasilstvo -100,00 -100,00

6061301 KS Konjšica - občinske ceste 3.014,10 4.075,44 4.517,19 2.572,35

6061601 KS Konjšica - vodovod 63,23 63,23

6061602 KS Konjšica - pokopališče 2.938,97 760,00 732,00 2.966,97
6061801 KS Konjšica - kultura 0,00 0,00
6061802 KS Konjšica - šport 0,00 0,00
6061803 KS Konjšica - miklavževanje -1.479,70 -1.479,70
6061805 KS Konjšica - objekt POŠ -384,92 2.333,95 1.771,75 177,28

SKUPAJ 6.250,21 7.451,27 880,00 7.199,78 7.381,70

proračunski lastni

6060601 KS Konjšica - poslovanje KS 3.181,57 84,00 262,98 3.002,59
6060701 KS Konjšica - gasilstvo -100,00 -100,00

6061301 KS Konjšica - občinske ceste 2.572,35 2.511,70

6061601 KS Konjšica - vodovod 63,23 63,23

6061602 KS Konjšica - pokopališče 2.966,97 2.966,97
6061801 KS Konjšica - kultura 0,00 0,00
6061802 KS Konjšica - šport 0,00 0,00
6061803 KS Konjšica - miklavževanje -1.479,70 83,45 -1.563,15
6061805 KS Konjšica - objekt POŠ 177,28 464,97 -287,69

SKUPAJ 7.381,70 0,00 84,00 872,05 6.593,65

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 
30.6.

TRR: SI56 0126 0645 0818 307

24.07.2019

1272 Polšnik

Šifra proračunskega uporabnika: 81833

Krajevna skupnost Konjšica

Konjšica 14

Davčna številka: 54065950, Matična številka: 5917379

saldo 
31.12.

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 

REALIZACIJA leto 2017
saldo

1.1.
prihodki saldo 

31.12.
odhodki 

60,65
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6070601 KS Kresnice - poslovanje KS 1.775,59 2.976,71 1.872,84 2.879,46

6071301 KS Kresnice - občinske ceste 6.572,97 2.674,07 5.865,63 3.381,41

6071401 KS Kresnice - prireditve -935,34 227,46 -1.162,80

6071501 KS Kresnice - čistilna akcija -1.210,70 428,74 -1.639,44

6071602 KS Kresnice - vodovod 0,00 0,00

6071603 KS Kresnice - mrliška vežica 1.901,51 1.110,00 962,80 2.048,71

6071604 KS Kresnice - pokopališče 10.117,84 14.372,10 8.107,39 16.382,55

6071701 KS Kresnice - defibrilator 175,68 -175,68

6071803 KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok -404,08 463,69 -867,77

SKUPAJ 17.817,79 5.650,78 15.482,10 18.104,23 20.846,44

proračunski lastni

6070601 KS Kresnice - poslovanje KS 2.879,46 3.305,69 1.155,78 5.029,37

6071301 KS Kresnice - občinske ceste 3.381,41 2.674,07 2.058,60 3.996,88

6071401 KS Kresnice - prireditve -1.162,80 413,01 -1.575,81

6071501 KS Kresnice - čistilna akcija -1.639,44 370,79 -2.010,23

6071602 KS Kresnice - vodovod 0,00 0,00

6071603 KS Kresnice - mrliška vežica 2.048,71 1.541,00 336,25 3.253,46

6071604 KS Kresnice - pokopališče 16.382,55 12.903,96 16.797,72 12.488,79

6071701 KS Kresnice - defibrilator -175,68 -175,68

6071803 KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok -867,77 -867,77

SKUPAJ 20.846,44 5.979,76 14.444,96 21.132,15 20.139,01

proračunski lastni

6070601 KS Kresnice - poslovanje KS 5.029,37 252,28 4.777,09

6071301 KS Kresnice - občinske ceste 3.996,88 488,00 3.508,88

6071401 KS Kresnice - prireditve -1.575,81 693,00 802,91 -1.685,72

6071501 KS Kresnice - čistilna akcija -2.010,23 212,49 -2.222,72

6071602 KS Kresnice - vodovod 0,00 0,00

6071603 KS Kresnice - mrliška vežica 3.253,46 1.069,20 286,80 4.035,86

6071604 KS Kresnice - pokopališče 12.488,79 1.352,45 4.138,25 9.702,99

6071701 KS Kresnice - defibrilator -175,68 -175,68

6071803 KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok -867,77 219,35 -1.087,12

SKUPAJ 20.139,01 0,00 3.114,65 6.400,08 16.853,58

saldo 
31.12.

saldo
1.1.

odhodki 
prihodki

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 

31.12.

REALIZACIJA leto 2017

24.07.2019

Krajevna skupnost Kresnice

TRR: SI56 0126 0645 0818 210

Kresnice 19

1281 Kresnice

Šifra proračunskega uporabnika: 81850

Davčna številka: 10624236, Matična številka: 5027063

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 
30.6.
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proračunski lastni

6080601 MS Litija - poslovanje KS 66.468,09 19.881,30 4.392,19 81.957,20

6080701 MS Litija - gasilstvo -30.843,33 -30.843,33

6081301 MS Litija - občinske ceste -4.944,65 -4.944,65

6081302 MS Litija - brezžična IKT -1.807,44 100,00 -1.907,44

6081401 MS Litija - prireditve -14.877,63 5.965,58 -20.843,21

6081402 MS Litija - turistično usmerjevalni sistem -19.171,71 -19.171,71

6081501 MS Litija - čistilna akcija -1.406,31 -1.406,31

6081601 MS Litija - otroška igrišča -1.041,77 -1.041,77

6081801 MS Litija - javna glasila -12.103,37 1.049,20 -13.152,57

6081802 MS Litija - športna dvorana 164.569,48 38.907,00 40.941,50 162.534,98

6081803 MS Litija-novoletna obdaritev otrok -5.304,99 2.544,59 -7.849,58

6081804 MS Litija - športna društva -3.831,07 -3.831,07

6081805 MS Litija - sakralni objekti -2.690,52 4.019,32 -6.709,84

6081806 MS Litija - muzej -7.581,94 -7.581,94

6082001 MS Litija - humanitarna društva -1.750,00 250,00 -2.000,00

SKUPAJ 123.682,84 19.881,30 38.907,00 59.262,38 123.208,76

proračunski lastni

6080601 MS Litija - poslovanje KS 81.957,20 21.998,17 2.302,02 51.112,24 55.145,15

6080701 MS Litija - gasilstvo -30.843,33 -30.843,33

6081301 MS Litija - občinske ceste -4.944,65 -4.944,65

6081302 MS Litija - brezžična IKT -1.907,44 100,00 -2.007,44

6081401 MS Litija - prireditve -20.843,21 2.136,34 -22.979,55

6081402 MS Litija - turistično usmerjevalni sistem -19.171,71 -19.171,71

6081501 MS Litija - čistilna akcija -1.406,31 -1.406,31

6081601 MS Litija - otroška igrišča -1.041,77 -1.041,77

6081801 MS Litija - javna glasila -13.152,57 530,70 -13.683,27

6081802 MS Litija - športna dvorana 162.534,98 38.260,00 42.297,35 158.497,63

6081803 MS Litija-novoletna obdaritev otrok -7.849,58 2.354,34 -10.203,92

6081804 MS Litija - športna društva -3.831,07 -3.831,07

6081805 MS Litija - sakralni objekti -6.709,84 45.293,50 -52.003,34

6081806 MS Litija - muzej -7.581,94 -7.581,94

6082001 MS Litija - humanitarna društva -2.000,00 -2.000,00

SKUPAJ 123.208,76 21.998,17 40.562,02 143.824,47 41.944,48

proračunski lastni

6080601 MS Litija - poslovanje KS 55.145,15 968,07 6.828,03 49.285,19

6080701 MS Litija - gasilstvo -30.843,33 -30.843,33

6081301 MS Litija - občinske ceste -4.944,65 -4.944,65

6081302 MS Litija - brezžična IKT -2.007,44 100,00 -2.107,44

6081401 MS Litija - prireditve -22.979,55 402,71 -23.382,26

6081402 MS Litija - turistično usmerjevalni sistem -19.171,71 -19.171,71

6081501 MS Litija - čistilna akcija -1.406,31 -1.406,31

6081601 MS Litija - otroška igrišča -1.041,77 -1.041,77

6081801 MS Litija - javna glasila -13.683,27 -13.683,27

6081802 MS Litija - športna dvorana 158.497,63 19.121,40 986,41 176.632,62

6081803 MS Litija-novoletna obdaritev otrok -10.203,92 2.263,37 -12.467,29

6081804 MS Litija - športna društva -3.831,07 -3.831,07

6081805 MS Litija - sakralni objekti -52.003,34 752,00 -52.755,34

6081806 MS Litija - muzej -7.581,94 -7.581,94

6082001 MS Litija - humanitarna društva -2.000,00 -2.000,00

SKUPAJ 41.944,48 0,00 20.089,47 11.332,52 50.701,43

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.

prihodki
REALIZACIJA leto 2017

saldo
1.1.

prihodki

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.

odhodki 

odhodki 

prihodki

saldo 
31.12.

saldo 
31.12.

odhodki 
saldo 
30.6.

Mestna skupnost Litija
Ulica Mire Pregljeve 1
1270 Litija

24.07.2019
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6090601 KS Polšnik - poslovanje KS -9.391,22 5.592,51 10.272,47 10.483,87 -4.010,11

6090701 KS Polšnik - gasilstvo -500,00 -500,00

6091301 KS Polšnik - občinske ceste 15.450,66 9.093,26 13.304,47 11.239,45

6091401 KS Polšnik - prireditve -2.806,26 274,69 -3.080,95

6091501 KS Polšnik - čistilna akcija -595,50 -595,50

6091601 KS Polšnik - vodovod 26.080,65 25.564,43 20.675,70 30.969,38

6091604 KS Polšnik - pokopališče,vežica 10.308,30 3.682,01 2.998,89 10.991,42

6091801 KS Polšnik - dvorana -2.217,44 949,40 147,54 3.833,98 -4.954,48

6091803 KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok -261,97 2.186,76 1.244,41 680,38

SKUPAJ 36.067,22 15.635,17 41.853,21 52.816,01 40.739,59

proračunski lastni

6090601 KS Polšnik - poslovanje KS -4.010,11 4.494,42 5.780,53 13.725,82 -7.460,98

6090701 KS Polšnik - gasilstvo -500,00 -500,00

6091301 KS Polšnik - občinske ceste 11.239,45 9.093,26 19.715,94 616,77

6091401 KS Polšnik - prireditve -3.080,95 816,74 -3.897,69

6091501 KS Polšnik - čistilna akcija -595,50 -595,50

6091601 KS Polšnik - vodovod 30.969,38 27.062,63 11.636,89 46.395,12

6091604 KS Polšnik - pokopališče,vežica 10.991,42 5.117,62 3.061,38 13.047,66

6091701 KS Polšnik - defibrilator 0,00 300,00 150,00 150,00

6091801 KS Polšnik - dvorana -4.954,48 876,28 147,54 5.847,74 -9.778,40

6091803 KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok 680,38 1.410,00 1.396,84 693,54

SKUPAJ 40.739,59 14.463,96 39.818,32 56.351,35 38.670,52

proračunski lastni

6090601 KS Polšnik - poslovanje KS -7.460,98 1.135,67 8.641,46 -14.966,77

6090701 KS Polšnik - gasilstvo -500,00 -500,00

6091301 KS Polšnik - občinske ceste 616,77 5.532,33 -4.915,56

6091401 KS Polšnik - prireditve -3.897,69 43,13 -3.940,82

6091501 KS Polšnik - čistilna akcija -595,50 220,00 -815,50

6091601 KS Polšnik - vodovod 46.395,12 12.526,06 8.218,42 50.702,76

6091604 KS Polšnik - pokopališče,vežica 13.047,66 790,00 5.105,85 8.731,81

6091701 KS Polšnik - defibrilator 150,00 150,00

6091801 KS Polšnik - dvorana -9.778,40 84,00 1.481,90 -11.176,30

6091803 KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok 693,54 1.395,91 -702,37

SKUPAJ 38.670,52 0,00 14.535,73 30.639,00 22.567,25

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 
30.6.

Polšnik 25B

ID DDV št.: SI68514808, Matična številka: 5021464

Krajevna skupnost Polšnik

TRR: SI56 0126 0645 0818 889

1272 Polšnik

Šifra proračunskega uporabnika: 81884

24.07.2019

saldo 
31.12.

REALIZACIJA leto 2017
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 

31.12.
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6100601 KS Ribče - poslovanje KS 1.200,04 941,30 630,47 1.510,87

6100701 KS Ribče - gasilstvo 0,00 0,00

6101301 KS Ribče - občinske ceste 2.334,42 410,70 409,92 2.335,20

6101401 KS Ribče - prireditve 0,00 0,00

6101501 KS Ribče - čistilna akcija -245,59 143,74 -389,33

6101601 KS Ribče - vodovod -44,96 -44,96

6101701 KS Ribče - defibrilator -300,00 -300,00

6101801 KS Ribče - dvorana 5.275,37 4.124,62 1.306,71 9.475,32 1.231,38

6101803 KS Ribče-novoletna obdaritev otrok -156,66 246,16 -402,82

SKUPAJ 8.062,62 5.476,62 1.306,71 10.905,61 3.940,34

proračunski lastni

6100601 KS Ribče - poslovanje KS 1.510,87 981,38 503,79 1.988,46

6100701 KS Ribče - gasilstvo 0,00 0,00

6101301 KS Ribče - občinske ceste 2.335,20 410,70 444,08 2.301,82

6101401 KS Ribče - prireditve 0,00 0,00

6101501 KS Ribče - čistilna akcija -389,33 168,81 -558,14

6101601 KS Ribče - vodovod -44,96 -44,96

6101701 KS Ribče - defibrilator -300,00 -300,00

6101801 KS Ribče - dvorana 1.231,38 2.751,36 2.057,85 5.097,83 942,76

6101803 KS Ribče-novoletna obdaritev otrok -402,82 255,07 -657,89

SKUPAJ 3.940,34 4.143,44 2.057,85 6.469,58 3.672,05

proračunski lastni

6100601 KS Ribče - poslovanje KS 1.988,46 76,82 1.911,64

6100701 KS Ribče - gasilstvo 0,00 0,00

6101301 KS Ribče - občinske ceste 2.301,82 2.301,82

6101401 KS Ribče - prireditve 0,00 95,05 -95,05

6101501 KS Ribče - čistilna akcija -558,14 132,03 -690,17

6101601 KS Ribče - vodovod -44,96 -44,96

6101701 KS Ribče - defibrilator -300,00 -300,00

6101801 KS Ribče - dvorana 942,76 1.434,76 2.285,40 92,12

6101803 KS Ribče-novoletna obdaritev otrok -657,89 299,08 -956,97

SKUPAJ 3.672,05 0,00 1.434,76 2.888,38 2.218,43

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 
30.6.

Davčna št.: 55221386, Matična številka: 5030315

Šifra proračunskega uporabnika: 81906

24.07.2019

Krajevna skupnost Ribče

Ribče 14

1281 Kresnice

TRR: SI56 0126 0645 0819 083

odhodki 
saldo 

31.12.
prihodki

REALIZACIJA leto 2017
saldo

1.1.

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 

31.12.
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6110601 KS Sava - poslovanje KS 127,88 1.936,69 100,00 1.532,16 632,41

6111301 KS Sava - občinske ceste -795,99 1.648,37 1.967,15 -1.114,77

6111501 KS Sava - čistilna akcija -1.216,04 357,48 -1.573,52

6111602 KS Sava - vodovod 30.605,83 24.674,69 19.315,24 35.965,28

6111604 KS Sava - pokopališče 2.408,10 2.105,00 1.378,89 3.134,21

6111701 KS Sava - defibrilator 181,36 181,36

6111803 KS Sava-novoletna obdaritev otrok 402,10 935,00 977,63 359,47

SKUPAJ 31.713,24 3.585,06 27.814,69 25.528,55 37.584,44

proračunski lastni

6110601 KS Sava - poslovanje KS 632,41 2.135,83 1.119,25 1.648,99

6111301 KS Sava - občinske ceste -1.114,77 1.648,37 5.048,97 -4.515,37

6111501 KS Sava - čistilna akcija -1.573,52 108,94 -1.682,46

6111602 KS Sava - vodovod 35.965,28 26.895,64 15.133,46 47.727,46

6111604 KS Sava - pokopališče 3.134,21 1.937,00 814,61 4.256,60

6111701 KS Sava - defibrilator 181,36 312,32 312,32 181,36

6111803 KS Sava-novoletna obdaritev otrok 359,47 575,00 52,22 882,25

SKUPAJ 37.584,44 3.784,20 29.719,96 22.589,77 48.498,83

proračunski lastni

6110601 KS Sava - poslovanje KS 1.648,99 752,96 896,03

6111301 KS Sava - občinske ceste -4.515,37 927,20 -5.442,57

6111501 KS Sava - čistilna akcija -1.682,46 114,34 -1.796,80

6111602 KS Sava - vodovod 47.727,46 14.327,08 4.442,28 57.612,26

6111604 KS Sava - pokopališče 4.256,60 268,00 288,09 4.236,51

6111701 KS Sava - defibrilator 181,36 190,93 -9,57

6111803 KS Sava-novoletna obdaritev otrok 882,25 613,70 268,55

SKUPAJ 48.498,83 0,00 14.595,08 7.329,50 55.764,41

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 
30.6.

Šifra proračunskega uporabnika: 81914

24.07.2019

Krajevna skupnost Sava

Sava 21B

1222 Sava

TRR: SI56 0126 0645 0819 180

Davčna št.: 88231712, Matična številka: 5029813

REALIZACIJA leto 2017
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 

31.12.

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 

31.12.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 176



pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6120601 KS Sp. Log - poslovanje KS 4.740,23 1.070,51 180,00 277,54 5.713,20

6121301 KS Sp. Log - občinske ceste 2.670,03 1.915,28 2.376,15 2.209,16

6121602 KS Sp. Log - vodovod -1.053,40 -1.053,40

6121701 KS Sp. Log - defibrilator 0,00 0,00

6121803 KS Sp. Log-novoletna obdaritev otrok -1.533,36 212,32 -1.745,68

SKUPAJ 4.823,50 2.985,79 180,00 2.866,01 5.123,28

proračunski lastni

6120601 KS Sp. Log - poslovanje KS 5.713,20 1.155,93 180,00 221,59 6.827,54

6121301 KS Sp. Log - občinske ceste 2.209,16 1.915,28 1.499,99 2.624,45

6121602 KS Sp. Log - vodovod -1.053,40 800,00 -253,40

6121701 KS Sp. Log - defibrilator 0,00 0,00

6121803 KS Sp. Log-novoletna obdaritev otrok -1.745,68 395,55 -2.141,23

SKUPAJ 5.123,28 3.071,21 980,00 2.117,13 7.057,36

proračunski lastni

6120601 KS Sp. Log - poslovanje KS 6.827,54 84,00 227,54 6.684,00

6121301 KS Sp. Log - občinske ceste 2.624,45 699,94 1.924,51

6121602 KS Sp. Log - vodovod -253,40 -253,40

6121701 KS Sp. Log - defibrilator 0,00 0,00

6121803 KS Sp. Log-novoletna obdaritev otrok -2.141,23 -2.141,23

SKUPAJ 7.057,36 0,00 84,00 927,48 6.213,88

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 
30.6.

saldo 
31.12.

odhodki 

Krajevna skupnost Sp. Log

Sp. Log 16

1282 Sava

TRR: SI56 0126 0645 0869 814

Davčna št.: 89398408, Matična številka: 1332830

Šifra proračunskega uporabnika: 86983

24.07.2019

prihodki
REALIZACIJA leto 2017

saldo
1.1.

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 

31.12.
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni

6130601 KS Vače - poslovanje KS 8.607,19 4.011,68 2.726,18 9.892,69

6130701 KS Vače - gasilstvo 0,00 500,00 -500,00

6131301 KS Vače - občinske ceste 3.676,50 7.773,60 11.477,76 -27,66

6131401 KS Vače - prireditve -3.282,13 20,00 641,62 -3.903,75

6131501 KS Vače - čistilna akcija -459,78 140,52 -600,30

6131604 KS Vače - pokopališče 19.674,26 6.290,63 3.927,97 22.036,92

6131701 KS Vače - defibrilator 384,66 384,66

6131801 KS Vače - dvorana 2.962,95 3.990,29 647,50 3.632,86 3.967,88

6131803 KS Vače-novoletna obdaritev otrok -688,21 500,79 -1.189,00

SKUPAJ 30.875,44 15.775,57 6.958,13 23.547,70 30.061,44

proračunski lastni

6130601 KS Vače - poslovanje KS 9.892,69 4.428,34 200,00 9.054,59 5.466,44

6130701 KS Vače - gasilstvo -500,00 -500,00

6131301 KS Vače - občinske ceste -27,66 7.773,60 10.623,41 -2.877,47

6131401 KS Vače - prireditve -3.903,75 1.720,43 -5.624,18

6131501 KS Vače - čistilna akcija -600,30 153,15 -753,45

6131604 KS Vače - pokopališče 22.036,92 7.407,84 5.353,34 24.091,42

6131701 KS Vače - defibrilator 384,66 384,66

6131801 KS Vače - dvorana 3.967,88 2.930,96 803,75 3.612,47 4.090,12

6131803 KS Vače-novoletna obdaritev otrok -1.189,00 -1.189,00

SKUPAJ 30.061,44 15.132,90 8.411,59 30.517,39 23.088,54

proračunski lastni

6130601 KS Vače - poslovanje KS 5.466,44 916,82 4.549,62

6130701 KS Vače - gasilstvo -500,00 -500,00

6131301 KS Vače - občinske ceste -2.877,47 5.224,16 2.346,69

6131401 KS Vače - prireditve -5.624,18 847,90 -6.472,08

6131501 KS Vače - čistilna akcija -753,45 -753,45

6131604 KS Vače - pokopališče 24.091,42 6.410,48 1.376,68 29.125,22

6131701 KS Vače - defibrilator 384,66 384,66

6131801 KS Vače - dvorana 4.090,12 412,00 2.815,34 1.686,78

6131803 KS Vače-novoletna obdaritev otrok -1.189,00 491,75 -1.680,75

SKUPAJ 23.088,54 0,00 12.046,64 6.448,49 28.686,69

REALIZACIJA polletje 2019
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 
30.6.

Krajevna skupnost Vače

Vače 28

1252 Vače

TRR: SI56 0126 0645 0819 568

Davčna št.: 66858429, Matična številka: 5021448

Šifra proračunskega uporabnika: 81957

24.07.2019

saldo 
31.12.

odhodki 
prihodki

REALIZACIJA leto 2017
saldo

1.1.

REALIZACIJA leto 2018
saldo

1.1.
prihodki

odhodki 
saldo 

31.12.
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proračunski lastni

KS Breg - Tenetiše 3.174,37 0,00 0,00 1.237,14 1.937,23

KS Dole 11.528,69 0,00 14.426,81 9.648,24 16.307,26

KS Gabrovka 52.043,03 0,00 4.047,35 8.752,92 47.337,46

KS Hotič 26.197,15 0,00 6.190,00 4.603,07 27.784,08

KS Jevnica 14.328,95 0,00 13.173,77 16.764,52 10.738,20

KS Konjšica 7.381,70 0,00 84,00 872,05 6.593,65

KS Kresnice 20.139,01 0,00 3.114,65 6.400,08 16.853,58

Mestna skupnost Litija 41.944,48 0,00 20.089,47 11.332,52 50.701,43

KS Polšnik 38.670,52 0,00 14.535,73 30.639,00 22.567,25

KS Ribče 3.672,05 0,00 1.434,76 2.888,38 2.218,43

KS Sava 48.498,83 0,00 14.595,08 7.329,50 55.764,41

KS Spodnji Log 7.057,36 0,00 84,00 927,48 6.213,88

KS Vače 23.088,54 0,00 12.046,64 6.448,49 28.686,69

skupaj KS 297.724,68 0,00 103.822,26 107.843,39 293.703,55

REALIZACIJA 
polletje 2019

saldo
1.1.

prihodki
odhodki 

saldo 
30.6.
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OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, Litija

Sprejeti
REBALANS I

Veljavni
proračun:

prerazporeditve realizacija
30.6.2019

Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EUR

15.705.573,00 15.705.573,00 0,00 6.235.892,43 39,70I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)
12.590.500,00 12.590.500,00 0,00 5.649.266,39 44,87 TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

70 11.017.000,00 11.017.000,00 0,00 5.147.624,17 46,72 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)
700 9.685.000,00 9.685.000,00 0,00 4.842.812,00 50,00 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
700020 9.685.000,00 9.685.000,00 0,00 4.842.812,00 50,00 Dohodnina-odstop.vir občinam-r.27010
703 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 166.699,10 15,27 DAVKI NA PREMOŽENJE
703000 13.000,00 13.000,00 0,00 29.498,43 226,91 Davek od stavb-FO-r. 25003
703001 2.000,00 2.000,00 0,00 3.304,40 165,22 Davek od vikendov-r. 25019
703002 0,00 0,00 0,00 19,44 0,00 Zam.obr.od dav.na neprem.-del r.1723
703003 350.000,00 350.000,00 0,00 -168,03 -0,05 Nadom. stavb. zem. -PO -r.62179
703004 500.000,00 500.000,00 0,00 12.824,49 2,56 Nadom.stavb. zem. -FO - r.62184
703005 0,00 0,00 0,00 1.061,19 0,00 Zam.obr.od NSZ - r. 62207
703100 2.000,00 2.000,00 0,00 1.619,52 80,98 Davek na vod.plov.- r.25120
703101 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 Zam.obr.od dav.na neprem-r.25130
703200 25.000,00 25.000,00 0,00 23.522,63 94,09 Davek na ded.in darila-r. 2533
703202 0,00 0,00 0,00 89,60 0,00 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila
703300 22.000,00 22.000,00 0,00 2.279,33 10,36 Davek na promet nepr.-PO-r.2400
703301 178.000,00 178.000,00 0,00 92.569,43 52,01 Davek na promet nepr.-FO- r.2416
703303 0,00 0,00 0,00 77,77 0,00 Zam. obr.od DPN -r.1739
704 240.000,00 240.000,00 0,00 146.325,31 60,97 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
704403 4.000,00 4.000,00 0,00 26.709,79 667,74 Davek na dobitke od iger na srečo-r.2528
704405 0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 Zam.obr.od dav.na dob.od iger na srečo-r.
704700 215.000,00 215.000,00 0,00 105.558,61 49,10 Taksa za obrem.okolja-odpad.vode- r.32083
704704 500,00 500,00 0,00 273,64 54,73 Turistična taksa - r.32062
704706 1.500,00 1.500,00 0,00 4.278,00 285,20 Komunalne takse - od PO - r.3247
704707 1.000,00 1.000,00 0,00 681,00 68,10 Komunalne takse - od FO- r. 3268
704708 18.000,00 18.000,00 0,00 8.822,70 49,02 Pristojb.za vzdrž. gozdnih cest- r.3205
706 0,00 0,00 0,00 -8.212,24 - DRUGI DAVKI
706099 0,00 0,00 0,00 -8.212,24 0,00 Drugi davki
71 1.573.500,00 1.573.500,00 0,00 501.642,22 31,88 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)
710 1.330.500,00 1.330.500,00 0,00 352.477,40 26,49 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
710003 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Prih.iz naslova presežka prih.nad odh.posrednih PU
710004 700,00 700,00 0,00 730,36 104,34 Prih.od udel.na dobičku in divid.nefin.družb
710215 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Drugi prihodki od obresti
710300 3.000,00 3.000,00 0,00 3.035,49 101,18 Prih.od najem.za kmet.zem.in gozdove
710301 40.500,00 40.500,00 0,00 24.137,12 59,60 Prih.od najem.za PP (MIR)
7103010 18.000,00 18.000,00 0,00 8.875,81 49,31 Prih.od najem.-min.idr.za PP
7103012 40.000,00 40.000,00 0,00 2.934,82 7,34 Prihodki od najemnin za poslovne prostore KSP

Stran 1
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Sprejeti
REBALANS I

Veljavni
proračun:

prerazporeditve realizacija
30.6.2019

Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto
v EUR

7103022 156.000,00 156.000,00 0,00 51.459,43 32,99 Prihodki od najemnin za stanovanja KSP
710304 54.000,00 54.000,00 0,00 17.898,96 33,15 Prih.od drugih najem.(SZ, grob.,objekti)
710306 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Prih.od podel. koncesij-r.62303
710312 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Prih.od podel. konc.za vod.pr.-r.62375
710313 15.000,00 15.000,00 0,00 4.890,83 32,61 Prih.od danih služn.in stavb.pravic
710399 683.000,00 683.000,00 0,00 238.514,58 34,92 Drugi prihodki od premoženja
71039900 287.000,00 287.000,00 0,00 0,00 0,00 Drugi prihodki od premoženja - Ceroz
711 12.000,00 12.000,00 0,00 7.222,90 60,19 TAKSE IN PRISTOJBINE
711100 12.000,00 12.000,00 0,00 7.222,90 60,19 Upravne takse (tar. št. 1-10, 36 + 96 a-98 ZUT)-r.3091
712 14.000,00 14.000,00 0,00 15.742,56 112,45 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
712001 14.000,00 14.000,00 0,00 10.611,29 75,79 Globe za prekrške- r. 5668
712007 0,00 0,00 0,00 5.131,27 0,00 Nadom.za degrad. in uzurp.prost.- r.5150
713 116.000,00 116.000,00 0,00 57.711,82 49,75 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
713000 110.000,00 110.000,00 0,00 54.548,67 49,59 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130001 6.000,00 6.000,00 0,00 3.163,15 52,72 Prih.od prod.storitev-pogrebne ipd.
714 101.000,00 101.000,00 0,00 68.487,54 67,81 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
714105 80.000,00 80.000,00 0,00 48.763,36 60,95 Prihodki od komunalnih prisp.- r. 62233
714106 0,00 0,00 0,00 2.310,43 0,00 Prisp.in doplačila občanov za tekoče progr.-oskrbn.
7141060 0,00 0,00 0,00 3.619,18 0,00 Prisp.in dopl.občanov-ref.za druž.pomočnika
714199 21.000,00 21.000,00 0,00 13.794,57 65,69 Drugi izredni nedavčni prihodki
72 1.237.850,00 1.237.850,00 0,00 59.911,84 4,84 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)
720 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
720000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Prih.od prod.poslov.objektov in prostorov
720099 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Prih.od prod.drugih zgradb in prost. (garaž ipd.)
721 0,00 0,00 0,00 0,00 - PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 1.235.850,00 1.235.850,00 0,00 59.911,84 4,85 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
722000 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Prih.od prodaje kmetijskih zemljišč
722001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Prih.od prodaje gozdov
722100 46.000,00 46.000,00 0,00 59.911,84 130,24 Prih.od prodaje stavbnih zemljišč
722100666 1.187.850,00 1.187.850,00 0,00 0,00 0,00 DDRugi 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 1.000,00 1.000,00 0,00 1.606,02 160,60 PREJETE DONACIJE  (730+731)
730 1.000,00 1.000,00 0,00 1.606,02 160,60 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
730000 0,00 0,00 0,00 1.606,02 0,00 Prejete donac.od PO
730100 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Prejete donac.od FO
731 0,00 0,00 0,00 0,00 - PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 1.876.223,00 1.876.223,00 0,00 525.108,18 27,99 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)
740 1.638.223,00 1.638.223,00 0,00 525.108,18 32,05 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
740000 309.000,00 309.000,00 0,00 154.548,00 50,02 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
740001 907.223,00 907.223,00 0,00 194.051,05 21,39 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
74000101 42.000,00 42.000,00 0,00 14.053,37 33,46 Prejeta sr.iz drž. pror. za požarno takso
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Veljavni
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30.6.2019
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740004 263.000,00 263.000,00 0,00 84.976,11 32,31 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
740100 105.000,00 105.000,00 0,00 74.817,08 71,25 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
7401001 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Prejeta sred.iz pror.KS za vod.povrač.
740101 5.000,00 5.000,00 0,00 2.662,57 53,25 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
741 238.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
741301 238.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 – 2020
78 0,00 0,00 0,00 0,00 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
786 0,00 0,00 0,00 0,00 - OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
787 0,00 0,00 0,00 0,00 - PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

16.246.890,00 16.246.890,00 0,00 5.827.517,72 35,87II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)
40 4.047.215,00 3.923.239,00 -123.976,00 1.620.671,15 41,31 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)
400 856.100,00 856.100,00 0,00 414.947,09 48,47 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
400000 686.200,00 679.900,00 -6.300,00 321.350,41 47,26 Osnovne plače
4000001 30.000,00 30.000,00 0,00 8.821,02 29,40 Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 42.900,00 42.900,00 0,00 20.135,27 46,94 Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 26.200,00 26.200,00 0,00 22.535,18 86,01 Regres za letni dopust
400202 23.300,00 23.300,00 0,00 9.893,14 42,46 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 17.300,00 17.300,00 0,00 7.098,55 41,03 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400302 18.000,00 18.000,00 0,00 9.821,30 54,56 Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalog
400400 10.000,00 10.000,00 0,00 7.861,88 78,62 Sredstva za nadurno delo
400900 2.200,00 2.200,00 0,00 1.155,02 52,50 Jubilejne nagrade
400901 0,00 6.300,00 6.300,00 6.275,32 99,61 Odpravnine
401 148.000,00 148.000,00 0,00 65.513,26 44,27 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
401001 72.000,00 72.000,00 0,00 33.122,46 46,00 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 53.600,00 53.600,00 0,00 24.551,76 45,81 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 5.900,00 5.900,00 0,00 1.983,57 33,62 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 1.950,00 1.950,00 0,00 224,52 11,51 Prispevek za zaposlovanje
401300 1.950,00 1.950,00 0,00 374,34 19,20 Prispevek za starševsko varstvo
401500 12.600,00 12.600,00 0,00 5.256,61 41,72 Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
402 2.563.815,00 2.524.639,00 -39.176,00 1.019.237,76 40,37 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
402000 16.500,00 16.350,00 -150,00 5.598,06 34,24 Pisarniški material in storitve
402001 37.340,00 36.850,00 -490,00 17.837,30 48,41 Čistilni material in storitve
402002 6.600,00 2.865,00 -3.735,00 1.194,38 41,69 Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 14.650,00 13.650,00 -1.000,00 7.113,25 52,11 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 6.600,00 6.650,00 50,00 4.835,63 72,72 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 86.900,00 85.017,30 -1.882,70 36.170,91 42,55 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 17.400,00 8.400,00 -9.000,00 2.315,64 27,57 Računalniške storitve
402008 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402009 6.305,00 5.835,00 -470,00 2.058,64 35,28 Izdatki za reprezentanco
402010 800,00 800,00 0,00 1.764,45 220,56 Hrana, storitve menz in restavracij
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402011 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 Storitve informacij.podpore uporabnikom
402099 19.500,00 17.550,00 -1.950,00 12.594,90 71,77 Drugi splošni material in storitve
402100 2.000,00 2.000,00 0,00 450,18 22,51 Uniforme in službena obleka
402102 500,00 300,00 -200,00 0,00 0,00 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material
402107 8.000,00 8.000,00 0,00 2.144,90 26,81 Laboratorijski materiali
402108 4.510,00 4.510,00 0,00 0,00 0,00 Drobni inventar
402111 3.000,00 2.500,00 -500,00 280,00 11,20 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402112 12.400,00 13.279,51 879,51 5.594,37 42,13 Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402113 120.300,00 129.100,00 8.800,00 35.140,90 27,22 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402199 267.550,00 258.288,19 -9.261,81 61.938,57 23,98 Drugi posebni materiali in storitve
402200 120.700,00 122.700,00 2.000,00 69.969,48 57,02 Električna energija
402201 45.100,00 45.600,00 500,00 32.693,87 71,70 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 11.750,00 12.350,00 600,00 6.166,07 49,93 Voda in komunalne storitve
402204 12.350,00 12.350,00 0,00 6.527,39 52,85 Odvoz smeti
402205 9.620,00 10.420,00 800,00 6.034,86 57,92 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 23.730,00 23.940,00 210,00 14.922,56 62,33 Poštnina in kurirske storitve
402299 56.500,00 56.500,00 0,00 47.777,89 84,56 Druge storitve komunikacij in komunale
402300 6.500,00 6.500,00 0,00 2.439,94 37,54 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 4.000,00 3.300,00 -700,00 451,54 13,68 Vzdrževanje in popravila vozil
402302 1.500,00 1.500,00 0,00 492,66 32,84 Nadomestni deli za vozila
402304 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Pristojbine za registracijo vozil
402305 2.000,00 2.000,00 0,00 1.547,29 77,36 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 600,00 510,00 -90,00 440,00 86,27 Stroški nakupa vinjet in urbane
402399 63.000,00 63.000,00 0,00 29.673,81 47,10 Drugi prevozni in transportni stroški
402400 2.000,00 1.600,00 -400,00 0,00 0,00 Dnevnice za službena potovanja v državi
402401 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 4.050,00 4.050,00 0,00 927,84 22,91 Stroški prevoza v državi
402403 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Stroški prevoza v tujini
402499 1.700,00 1.700,00 0,00 45,50 2,68 Drugi izdatki za službena potovanja
402500 20.300,00 19.700,00 -600,00 4.405,95 22,37 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 15.000,00 14.750,00 -250,00 3.054,31 20,71 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402503 889.370,00 904.370,00 15.000,00 381.675,98 42,20 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402504 6.200,00 6.200,00 0,00 3.095,45 49,93 Zavarovalne premije za objekte
402510 700,00 700,00 0,00 80,15 11,45 Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402511 9.400,00 9.600,00 200,00 576,45 6,00 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 600,00 600,00 0,00 349,33 58,22 Zavarovalne premije za opremo
402513 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 Tekoče vzdržev.druge (nelicinčne) program.opreme
402514 30.600,00 33.550,00 2.950,00 6.365,24 18,97 Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme

Stran 4

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 183



Sprejeti
REBALANS I

Veljavni
proračun:

prerazporeditve realizacija
30.6.2019

Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto
v EUR

402515 19.400,00 19.400,00 0,00 5.856,89 30,19 Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402516 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Tekoče vzdrževanje operativ.informac.okolja
402599 228.250,00 201.650,00 -26.600,00 29.796,02 14,78 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 8.200,00 8.200,00 0,00 9.917,83 120,95 Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
402600 23.150,00 10.150,00 -13.000,00 3.848,98 37,92 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402601 100,00 100,00 0,00 60,00 60,00 Najemnine za stan. objekte - najem.VVZ in drugi
402603 9.600,00 2.624,00 -6.976,00 0,00 0,00 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604 3.100,00 5.100,00 2.000,00 1.067,62 20,93 Najem strojne računalniške opreme
402605 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402606 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402607 12.650,00 12.650,00 0,00 3.456,37 27,32 Najem programske računalniške opreme
402608 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Najem komunikac.opreme in podatkov.vodov
402699 4.400,00 3.000,00 -1.400,00 1.552,92 51,76 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402799 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Druge odškodnine in kazni
402900 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00 52,63 Plačila avtorskih honorarjev
402902 18.640,00 18.640,00 0,00 7.687,75 41,24 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 Plačila za delo preko študentskega servisa
402905 96.500,00 96.500,00 0,00 67.257,95 69,70 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402907 2.550,00 3.140,00 590,00 1.448,21 46,12 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402912 4.500,00 4.500,00 0,00 1.921,88 42,71 Posebni davek na določene prejemke
402920 26.600,00 26.600,00 0,00 5.717,70 21,50 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402922 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402930 15.280,00 15.280,00 0,00 6.453,28 42,23 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 8.300,00 8.300,00 0,00 3.691,36 44,47 Plačila bančnih storitev
402932 1.000,00 1.000,00 0,00 230,40 23,04 Stroški, povezani z zadolževanjem
402938 12.000,00 12.000,00 0,00 3.914,43 32,62 Prejemki zunanjih sodelavcev
402939 100,00 210,00 110,00 105,52 50,25 Stroški strokovnih komisij
402940 7.500,00 7.500,00 0,00 3.103,20 41,38 Prispev.za vzpodb.zaposl.inv.po ZZRZI
402941 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Izdatki za izobraž.z informacij.področja
402999 71.220,00 75.110,00 3.890,00 44.403,81 59,12 Drugi operativni odhodki
403 129.300,00 129.300,00 0,00 45.973,04 35,56 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
403101 99.500,00 99.500,00 0,00 35.559,75 35,74 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
403305 29.800,00 29.800,00 0,00 10.413,29 34,94 Plačila obresti od dolg.kred.-javnim skladom
409 350.000,00 265.200,00 -84.800,00 75.000,00 28,28 REZERVE
409000 200.000,00 115.200,00 -84.800,00 0,00 0,00 Splošna proračunska rezervacija
409100 150.000,00 150.000,00 0,00 75.000,00 50,00 Obvezna proračunska rezerva
41 6.554.650,00 6.572.400,00 17.750,00 2.951.855,51 44,91 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)
410 110.000,00 109.000,00 -1.000,00 38.846,11 35,64 SUBVENCIJE
410000 26.000,00 26.000,00 0,00 5.968,52 22,96 Subvenc.cen javnim podj.
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410211 25.000,00 25.000,00 0,00 8.342,86 33,37 Sredstva za izvajanje javnih del
410217 33.000,00 32.000,00 -1.000,00 2.584,73 8,08 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410218 22.000,00 22.000,00 0,00 17.950,00 81,59 Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
410299 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 3.709.500,00 3.706.370,00 -3.130,00 1.941.565,89 52,38 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
411103 25.000,00 25.000,00 0,00 6.400,00 25,60 Darilo ob rojstvu otroka
411900 600.000,00 600.000,00 0,00 326.050,54 54,34 Regresiranje prevozov v šolo
411903 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
411908 400,00 400,00 0,00 61,27 15,32 Denarne nagrade in priznanja
411909 420.000,00 420.000,00 0,00 207.881,93 49,50 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 70.000,00 70.000,00 0,00 20.924,78 29,89 Subvencioniranje stanarin
411921 2.525.100,00 2.520.100,00 -5.000,00 1.353.061,05 53,69 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
411922 30.000,00 30.000,00 0,00 10.265,82 34,22 Izplačila družinskemu pomočniku
411999 32.000,00 33.870,00 1.870,00 16.920,50 49,96 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 605.950,00 607.525,79 1.575,79 128.024,51 21,07 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
412000 605.950,00 607.525,79 1.575,79 128.024,51 21,07 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 2.129.200,00 2.149.504,21 20.304,21 843.419,00 39,24 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
413003 56.500,00 54.500,00 -2.000,00 26.954,79 49,46 Sredstva, prenesena drugim občinam
41300300 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 Sredstva, prenesena ožjim delom občin
413105 100.000,00 100.000,00 0,00 50.652,85 50,65 Prispevek v ZZZS za ZZ oseb, ki ga pl.občine
413300 543.100,00 543.100,00 0,00 234.711,35 43,22 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 69.600,00 69.600,00 0,00 20.842,59 29,95 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 1.222.300,00 1.244.604,21 22.304,21 508.065,76 40,82 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 7.700,00 7.700,00 0,00 2.191,66 28,46 Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
414 0,00 0,00 0,00 0,00 - TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42 4.550.725,00 4.643.201,00 92.476,00 1.071.274,39 23,07 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)
420 4.550.725,00 4.643.201,00 92.476,00 1.071.274,39 23,07 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
420099 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Nakup drugih zgradb in prostorov
420101 0,00 1.050,00 1.050,00 1.043,10 99,34 Nakup avtomobilov
420200 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Nakup pisarniškega pohištva
420201 10.100,00 10.100,00 0,00 2.124,00 21,03 Nakup pisarniške opreme
420202 27.000,00 25.950,00 -1.050,00 19.160,10 73,83 Nakup strojne računalniške opreme
420222 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420223 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420224 2.500,00 2.500,00 0,00 879,10 35,16 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 4.000,00 4.000,00 0,00 239,00 5,98 Nakup telekomunikacijske opreme
420239 3.500,00 3.500,00 0,00 677,45 19,36 Nakup audiovizuelne opreme
420241 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420299 74.200,00 74.200,00 0,00 3.753,35 5,06 Nakup druge opreme in napeljav
420300 2.500,00 1.476,00 -1.024,00 0,00 0,00 Nakup drugih osnovnih sredstev
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420400 120.500,00 120.500,00 0,00 0,00 0,00 Priprava zemljišča
420401 1.206.700,00 1.227.050,00 20.350,00 263.768,19 21,50 Novogradnje
420402 1.981.200,00 1.985.890,00 4.690,00 622.585,88 31,35 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 174.055,00 158.055,00 -16.000,00 31.866,98 20,16 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420501 0,00 0,00 0,00 1.356,02 0,00 Obnove
420600 152.400,00 168.000,00 15.600,00 13.328,00 7,93 Nakup zemijišč
420703 14.000,00 11.000,00 -3.000,00 2.059,36 18,72 Nakup licenčne programske opreme
420704 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme
420801 125.980,00 152.980,00 27.000,00 30.399,16 19,87 Investicijski nadzor
420804 581.390,00 626.550,00 45.160,00 78.034,70 12,45 Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 37.500,00 37.200,00 -300,00 0,00 0,00 Plačila drugih storitev in dokumentacije
43 1.094.300,00 1.108.050,00 13.750,00 183.716,67 16,58 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)
431 121.500,00 121.500,00 0,00 88.500,00 72,84 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
431000 121.500,00 121.500,00 0,00 88.500,00 72,84 Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
432 972.800,00 986.550,00 13.750,00 95.216,67 9,65 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
432000 4.000,00 4.000,00 0,00 1.233,49 30,84 Inv. transferi občinam
432300 968.800,00 982.550,00 13.750,00 93.983,18 9,57 Inv. transferi javnim zavodom

-541.317,00 -541.317,00 0,00 408.374,71 -75,44III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
75 0,00 0,00 0,00 424,60 -IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)
750 0,00 0,00 0,00 0,00 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 0,00 0,00 0,00 424,60 - PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751200 0,00 0,00 0,00 424,60 0,00 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
752 0,00 0,00 0,00 0,00 - KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
44 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)
440 0,00 0,00 0,00 0,00 - DANA POSOJILA
441 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
441000 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00 Povečanje kapit.del.v JP in družbah v lasti občin

-24.100,00 -24.100,00 0,00 424,60 -1,76VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)
50 1.460.263,00 1.460.263,00 0,00 0,00 0,00VII. ZADOLŽEVANJE  (500)
500 1.460.263,00 1.460.263,00 0,00 0,00 0,00 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
500305 1.123.040,00 1.123.040,00 0,00 0,00 0,00 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti
500307 337.223,00 337.223,00 0,00 0,00 0,00 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti

-329.766,00 -329.766,00 0,00 7.723,07 -2,34IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
235.651,00 235.651,00 0,00 -401.076,24 -170,20X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)
541.317,00 541.317,00 0,00 -408.374,71 -75,44XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)
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OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, Litija
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16.287.890,00 16.287.890,00 0,00 5.827.517,72 35,78A. BILANCA ODHODKOV
061 151.500,00 151.500,00 0,00 99.650,49 65,78Občina Litija - Občinski svet
01 151.500,00 151.500,00 0,00 99.650,49 65,78POLITIČNI SISTEM
0101 151.500,00 151.500,00 0,00 99.650,49 65,78Politični sistem
01019001 148.500,00 148.500,00 0,00 99.650,49 67,10Dejavnost občinskega sveta
0101 100.000,00 100.000,00 0,00 70.902,94 70,90Sejnine in prevozni stroški
402402 50,00 50,00 0,00 13,71 27,42Stroški prevoza v državi
402905 90.000,00 90.000,00 0,00 64.809,73 72,01Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402907 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402999 9.900,00 9.900,00 0,00 6.079,50 61,41Drugi operativni odhodki
0102 31.500,00 31.500,00 0,00 12.510,62 39,72Materialni stroški
402000 2.000,00 2.000,00 0,00 21,22 1,06Pisarniški material in storitve
402003 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 5.000,00 5.000,00 0,00 1.436,89 28,74Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402206 2.000,00 2.000,00 0,00 640,26 32,01Poštnina in kurirske storitve
402515 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402922 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Članarine v domačih neprofitnih institucijah
420202 15.000,00 15.000,00 0,00 10.412,25 69,42Nakup strojne računalniške opreme
0103 2.000,00 2.000,00 0,00 1.237,30 61,87Reprezentanca
402009 2.000,00 2.000,00 0,00 1.237,30 61,87Izdatki za reprezentanco
0122 15.000,00 15.000,00 0,00 14.999,63 100,00Politične stranke
412000 15.000,00 15.000,00 0,00 14.999,63 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
01019002 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Izvedba in nadzor volitev in referendumov
0152 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Povračilo stroškov volilne kampanje
412000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
062 1.333.000,00 1.333.000,00 0,00 588.467,44 44,15Občina Litija - Občinska uprava
02 16.700,00 16.700,00 0,00 5.619,21 33,65EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 16.700,00 16.700,00 0,00 5.619,21 33,65Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 16.700,00 16.700,00 0,00 5.619,21 33,65Urejanje na področju fiskalne politike
0220 16.700,00 16.700,00 0,00 5.619,21 33,65Plačila finančnih storitev in plačilnega prometa
402000 300,00 300,00 0,00 28,06 9,35Pisarniški material in storitve
402004 300,00 350,00 50,00 347,70 99,34Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402008 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402108 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402513 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.druge (nelicinčne) program.opreme
402514 600,00 550,00 -50,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402607 300,00 300,00 0,00 8,76 2,92Najem programske računalniške opreme
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402930 10.000,00 10.000,00 0,00 4.785,69 47,86Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 300,00 300,00 0,00 218,60 72,87Plačila bančnih storitev
402932 1.000,00 1.000,00 0,00 230,40 23,04Stroški, povezani z zadolževanjem
04 69.200,00 69.200,00 0,00 14.716,03 21,27SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 69.200,00 69.200,00 0,00 14.716,03 21,27Informatizacija uprave
04029001 69.200,00 69.200,00 0,00 14.716,03 21,27Informacijska infrastruktura
0420 69.200,00 69.200,00 0,00 14.716,03 21,27Nakup računalnikov in programov
402108 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402514 5.000,00 8.000,00 3.000,00 2.102,38 26,28Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 17.000,00 17.000,00 0,00 5.579,05 32,82Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402604 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Najem strojne računalniške opreme
402607 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
420202 6.000,00 6.000,00 0,00 5.930,96 98,85Nakup strojne računalniške opreme
420222 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420224 1.000,00 1.000,00 0,00 371,64 37,16Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420703 12.000,00 9.000,00 -3.000,00 732,00 8,13Nakup licenčne programske opreme
420704 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge (nelicenčne) programske opreme
06 1.247.100,00 1.247.100,00 0,00 568.132,20 45,56LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 1.247.100,00 1.247.100,00 0,00 568.132,20 45,56Dejavnost občinske uprave
06039001 1.081.100,00 1.081.100,00 0,00 507.932,14 46,98Administracija občinske uprave
0630 667.000,00 667.000,00 0,00 330.196,69 49,50Plače in drugi prejemki
400000 548.200,00 541.900,00 -6.300,00 259.018,96 47,80Osnovne plače
4000001 25.000,00 25.000,00 0,00 7.034,19 28,14Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 29.800,00 29.800,00 0,00 15.270,94 51,24Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 19.800,00 19.800,00 0,00 18.102,03 91,42Regres za letni dopust
400202 18.100,00 18.100,00 0,00 8.001,10 44,20Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 12.100,00 12.100,00 0,00 5.743,06 47,46Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400302 4.000,00 4.000,00 0,00 3.053,86 76,35Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalog
400400 9.000,00 9.000,00 0,00 7.264,10 80,71Sredstva za nadurno delo
400900 1.000,00 1.000,00 0,00 433,13 43,31Jubilejne nagrade
400901 0,00 6.300,00 6.300,00 6.275,32 99,61Odpravnine
0631 112.900,00 112.900,00 0,00 52.160,59 46,20Prispevki in davki delodajalca
401001 55.900,00 55.900,00 0,00 26.365,69 47,17Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 41.700,00 41.700,00 0,00 19.543,35 46,87Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 4.100,00 4.100,00 0,00 1.578,92 38,51Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 1.050,00 1.050,00 0,00 178,75 17,02Prispevek za zaposlovanje
401300 1.050,00 1.050,00 0,00 297,95 28,38Prispevek za starševsko varstvo
401500 9.100,00 9.100,00 0,00 4.195,93 46,11Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
0632 136.100,00 134.100,00 -2.000,00 59.079,40 44,06Materialni stroški
402000 8.000,00 8.000,00 0,00 2.656,06 33,20Pisarniški material in storitve
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402001 100,00 100,00 0,00 35,49 35,49Čistilni material in storitve
402003 8.000,00 8.000,00 0,00 4.888,71 61,11Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 3.000,00 3.000,00 0,00 1.836,44 61,21Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 500,00 500,00 0,00 465,82 93,16Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 500,00 500,00 0,00 491,02 98,20Računalniške storitve
402009 500,00 490,00 -10,00 150,03 30,62Izdatki za reprezentanco
402011 100,00 0,00 -100,00 0,00 -Storitve informacij.podpore uporabnikom
402099 500,00 500,00 0,00 255,17 51,03Drugi splošni material in storitve
402102 500,00 300,00 -200,00 0,00 0,00Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material
402111 1.500,00 1.500,00 0,00 240,00 16,00Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402199 2.500,00 2.500,00 0,00 782,30 31,29Drugi posebni materiali in storitve
402205 5.000,00 5.000,00 0,00 3.199,66 63,99Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 9.000,00 9.000,00 0,00 4.345,71 48,29Poštnina in kurirske storitve
402300 2.200,00 2.200,00 0,00 921,76 41,90Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 1.000,00 1.000,00 0,00 266,27 26,63Vzdrževanje in popravila vozil
402302 500,00 500,00 0,00 224,33 44,87Nadomestni deli za vozila
402304 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Pristojbine za registracijo vozil
402305 1.000,00 1.000,00 0,00 694,22 69,42Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 300,00 210,00 -90,00 209,00 99,52Stroški nakupa vinjet in urbane
402402 1.400,00 1.400,00 0,00 388,07 27,72Stroški prevoza v državi
402403 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v tujini
402404 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Hotelske in restavracijske storitve v tujini
402405 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevoza v tujini
402499 100,00 100,00 0,00 45,50 45,50Drugi izdatki za službena potovanja
402500 100,00 100,00 0,00 24,16 24,16Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402510 500,00 500,00 0,00 80,15 16,03Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402511 100,00 300,00 200,00 136,81 45,60Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 500,00 500,00 0,00 331,86 66,37Zavarovalne premije za opremo
402513 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.druge (nelicinčne) program.opreme
402514 10.000,00 10.000,00 0,00 1.811,92 18,12Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402516 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje operativ.informac.okolja
402599 1.000,00 1.200,00 200,00 1.144,70 95,39Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402604 1.600,00 1.600,00 0,00 782,40 48,90Najem strojne računalniške opreme
402607 6.000,00 6.000,00 0,00 1.383,31 23,06Najem programske računalniške opreme
402699 100,00 100,00 0,00 24,01 24,01Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402907 1.500,00 1.500,00 0,00 390,00 26,00Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402939 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Stroški strokovnih komisij
402940 7.000,00 7.000,00 0,00 3.103,20 44,33Prispev.za vzpodb.zaposl.inv.po ZZRZI
402941 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za izobraž.z informacij.področja
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402999 100,00 100,00 0,00 6,60 6,60Drugi operativni odhodki
411908 100,00 100,00 0,00 61,27 61,27Denarne nagrade in priznanja
413003 56.000,00 54.000,00 -2.000,00 26.469,96 49,02Sredstva, prenesena drugim občinam
432000 4.000,00 4.000,00 0,00 1.233,49 30,84Inv. transferi občinam
0637 165.100,00 167.100,00 2.000,00 66.495,46 39,79Medobčinski inšpektorat
400000 60.000,00 60.000,00 0,00 27.229,25 45,38Osnovne plače
4000001 4.000,00 4.000,00 0,00 1.786,83 44,67Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 4.000,00 4.000,00 0,00 1.375,49 34,39Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 3.000,00 3.000,00 0,00 2.659,89 88,66Regres za letni dopust
400202 3.000,00 3.000,00 0,00 1.145,80 38,19Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 3.000,00 3.000,00 0,00 878,59 29,29Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400302 14.000,00 14.000,00 0,00 6.767,44 48,34Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalog
400400 1.000,00 1.000,00 0,00 597,78 59,78Sredstva za nadurno delo
400900 900,00 900,00 0,00 433,13 48,13Jubilejne nagrade
401001 8.000,00 8.000,00 0,00 3.341,47 41,77Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 6.000,00 6.000,00 0,00 2.476,84 41,28Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 1.000,00 1.000,00 0,00 200,11 20,01Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 500,00 500,00 0,00 22,60 4,52Prispevek za zaposlovanje
401300 500,00 500,00 0,00 37,78 7,56Prispevek za starševsko varstvo
401500 1.500,00 1.500,00 0,00 540,54 36,04Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
402000 1.000,00 1.000,00 0,00 326,46 32,65Pisarniški material in storitve
402001 2.000,00 2.000,00 0,00 819,01 40,95Čistilni material in storitve
402002 100,00 100,00 0,00 31,14 31,14Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 1.000,00 1.000,00 0,00 257,33 25,73Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 100,00 100,00 0,00 6,57 6,57Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 100,00 100,00 0,00 126,06 126,06Računalniške storitve
402009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 0,00 40,50 40,50Drugi splošni material in storitve
402100 2.000,00 2.000,00 0,00 450,18 22,51Uniforme in službena obleka
402111 500,00 500,00 0,00 40,00 8,00Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402199 1.000,00 1.000,00 0,00 41,20 4,12Drugi posebni materiali in storitve
402200 700,00 700,00 0,00 215,24 30,75Električna energija
402201 2.000,00 2.000,00 0,00 912,55 45,63Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 500,00 500,00 0,00 193,55 38,71Voda in komunalne storitve
402204 200,00 200,00 0,00 84,59 42,30Odvoz smeti
402205 1.000,00 1.000,00 0,00 478,73 47,87Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 3.000,00 3.000,00 0,00 632,11 21,07Poštnina in kurirske storitve
402300 3.000,00 3.000,00 0,00 1.407,90 46,93Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 3.000,00 2.300,00 -700,00 185,27 8,06Vzdrževanje in popravila vozil
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402302 1.000,00 1.000,00 0,00 268,33 26,83Nadomestni deli za vozila
402304 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Pristojbine za registracijo vozil
402305 1.000,00 1.000,00 0,00 853,07 85,31Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 300,00 300,00 0,00 231,00 77,00Stroški nakupa vinjet in urbane
402401 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Hotelske in restavracijske storitve v državi
402402 300,00 300,00 0,00 67,05 22,35Stroški prevoza v državi
402499 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
402500 300,00 300,00 0,00 165,49 55,16Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402504 200,00 200,00 0,00 153,49 76,75Zavarovalne premije za objekte
402510 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402511 100,00 100,00 0,00 4,09 4,09Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 100,00 100,00 0,00 17,47 17,47Zavarovalne premije za opremo
402514 10.000,00 10.000,00 0,00 1.332,26 13,32Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 1.000,00 1.000,00 0,00 277,84 27,78Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402599 100,00 100,00 0,00 82,38 82,38Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 4.000,00 4.000,00 0,00 1.770,12 44,25Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402604 500,00 2.500,00 2.000,00 285,22 11,41Najem strojne računalniške opreme
402607 1.000,00 1.000,00 0,00 56,79 5,68Najem programske računalniške opreme
402699 500,00 500,00 0,00 24,01 4,80Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402907 500,00 1.090,00 590,00 1.058,21 97,08Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402939 0,00 110,00 110,00 105,52 95,93Stroški strokovnih komisij
402940 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Prispev.za vzpodb.zaposl.inv.po ZZRZI
402999 500,00 500,00 0,00 132,84 26,57Drugi operativni odhodki
420101 0,00 1.050,00 1.050,00 1.043,10 99,34Nakup avtomobilov
420200 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup pisarniškega pohištva
420202 5.000,00 3.950,00 -1.050,00 1.124,62 28,47Nakup strojne računalniške opreme
420224 1.000,00 1.000,00 0,00 373,27 37,33Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup telekomunikacijske opreme
420703 2.000,00 2.000,00 0,00 1.327,36 66,37Nakup licenčne programske opreme
06039002 166.000,00 166.000,00 0,00 60.200,06 36,27Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
0633 22.000,00 22.000,00 0,00 2.979,44 13,54Nakup nove opreme
420201 10.000,00 10.000,00 0,00 1.941,00 19,41Nakup pisarniške opreme
420238 2.000,00 2.000,00 0,00 239,00 11,95Nakup telekomunikacijske opreme
420299 10.000,00 10.000,00 0,00 799,44 7,99Nakup druge opreme in napeljav
0635 117.000,00 117.000,00 0,00 57.220,62 48,91Obratovalni stroški
402001 30.000,00 30.000,00 0,00 15.629,93 52,10Čistilni material in storitve
402002 1.500,00 1.500,00 0,00 591,06 39,40Storitve varovanja zgradb in prostorov
402108 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
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402200 8.000,00 8.000,00 0,00 4.252,61 53,16Električna energija
402201 30.000,00 30.000,00 0,00 17.339,78 57,80Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 8.000,00 8.000,00 0,00 3.676,62 45,96Voda in komunalne storitve
402204 2.500,00 2.500,00 0,00 1.607,05 64,28Odvoz smeti
402205 500,00 500,00 0,00 123,44 24,69Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402299 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Druge storitve komunikacij in komunale
402500 15.000,00 15.000,00 0,00 4.018,24 26,79Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 2.000,00 2.000,00 0,00 405,16 20,26Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402504 3.000,00 3.000,00 0,00 2.916,38 97,21Zavarovalne premije za objekte
402511 1.000,00 1.000,00 0,00 230,01 23,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 6.000,00 6.000,00 0,00 3.478,16 57,97Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 6.000,00 6.000,00 0,00 2.952,18 49,20Drugi operativni odhodki
0636 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
420223 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420299 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
420402 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420500 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
063 13.700,00 13.700,00 0,00 12.350,47 90,15Občina Litija - Občinska volilna komisija
01 13.700,00 13.700,00 0,00 12.350,47 90,15POLITIČNI SISTEM
0101 13.700,00 13.700,00 0,00 12.350,47 90,15Politični sistem
01019002 13.700,00 13.700,00 0,00 12.350,47 90,15Izvedba in nadzor volitev in referendumov
0150 13.700,00 13.700,00 0,00 12.350,47 90,15Materialni stroški
402000 1.700,00 1.700,00 0,00 1.567,56 92,21Pisarniški material in storitve
402003 1.800,00 1.800,00 0,00 1.620,00 90,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 700,00 100,00 -600,00 98,49 98,49Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402199 600,00 600,00 0,00 219,63 36,61Drugi posebni materiali in storitve
402206 8.000,00 8.000,00 0,00 7.929,89 99,12Poštnina in kurirske storitve
402600 500,00 500,00 0,00 120,00 24,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402601 100,00 100,00 0,00 60,00 60,00Najemnine za stan. objekte - najem.VVZ in drugi
402699 300,00 900,00 600,00 734,90 81,66Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
064 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Občina Litija - Nadzorni odbor
02 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Fiskalni nadzor
02039001 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Dejavnost nadzornega odbora
0230 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški
402000 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402006 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402008 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402206 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
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402400 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402499 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
402900 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402905 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
065 14.403.870,00 14.403.870,00 0,00 5.019.205,93 34,85Občina Litija - Župan
01 128.800,00 128.800,00 0,00 55.737,21 43,27POLITIČNI SISTEM
0101 128.800,00 128.800,00 0,00 55.737,21 43,27Politični sistem
01019003 128.800,00 128.800,00 0,00 55.737,21 43,27Dejavnost župana in podžupanov
0180 101.800,00 101.800,00 0,00 46.157,81 45,34Plača in drugi prejemki
400000 72.000,00 72.000,00 0,00 35.102,20 48,75Osnovne plače
4000001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 8.500,00 8.500,00 0,00 3.488,84 41,05Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 2.000,00 2.000,00 0,00 1.773,26 88,66Regres za letni dopust
400202 2.000,00 2.000,00 0,00 746,24 37,31Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 2.000,00 2.000,00 0,00 476,90 23,85Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400900 300,00 300,00 0,00 288,76 96,25Jubilejne nagrade
402938 12.000,00 12.000,00 0,00 3.914,43 32,62Prejemki zunanjih sodelavcev
402999 2.000,00 2.000,00 0,00 367,18 18,36Drugi operativni odhodki
0181 16.000,00 16.000,00 0,00 6.733,33 42,08Prispevki in davki delodajalca
401001 7.500,00 7.500,00 0,00 3.415,30 45,54Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 5.500,00 5.500,00 0,00 2.531,57 46,03Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 600,00 600,00 0,00 204,54 34,09Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 200,00 200,00 0,00 23,17 11,59Prispevek za zaposlovanje
401300 200,00 200,00 0,00 38,61 19,31Prispevek za starševsko varstvo
401500 2.000,00 2.000,00 0,00 520,14 26,01Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
0182 11.000,00 11.000,00 0,00 2.846,07 25,87Materialni stroški
402000 500,00 350,00 -150,00 99,39 28,40Pisarniški material in storitve
402003 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 500,00 500,00 0,00 67,90 13,58Računalniške storitve
402009 500,00 240,00 -260,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402111 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402112 500,00 510,00 10,00 503,21 98,67Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 500,00 500,00 0,00 384,30 76,86Drugi posebni materiali in storitve
402205 500,00 1.300,00 800,00 980,15 75,40Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402400 500,00 100,00 -400,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 500,00 500,00 0,00 17,64 3,53Stroški prevoza v državi
402499 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
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402902 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402907 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402912 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420202 1.000,00 1.000,00 0,00 720,29 72,03Nakup strojne računalniške opreme
420224 500,00 500,00 0,00 73,19 14,64Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup telekomunikacijske opreme
420300 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Nakup drugih osnovnih sredstev
02 13.000,00 13.000,00 0,00 5.102,66 39,25EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 13.000,00 13.000,00 0,00 5.102,66 39,25Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 13.000,00 13.000,00 0,00 5.102,66 39,25Urejanje na področju fiskalne politike
0222 13.000,00 13.000,00 0,00 5.102,66 39,25Občinska javna blagajna
402930 5.000,00 5.000,00 0,00 1.629,90 32,60Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 8.000,00 8.000,00 0,00 3.472,76 43,41Plačila bančnih storitev
04 21.000,00 21.000,00 0,00 6.682,72 31,82SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 21.000,00 21.000,00 0,00 6.682,72 31,82Druge skupne administrativne službe
04039002 3.000,00 3.000,00 0,00 988,20 32,94Izvedba protokolarnih dogodkov
0433 3.000,00 3.000,00 0,00 988,20 32,94Poroke
402199 3.000,00 3.000,00 0,00 988,20 32,94Drugi posebni materiali in storitve
04039003 18.000,00 18.000,00 0,00 5.694,52 31,64Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0437 18.000,00 18.000,00 0,00 5.694,52 31,64Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402920 18.000,00 18.000,00 0,00 5.694,52 31,64Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
06 125.000,00 125.000,00 0,00 2.950,00 2,36LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 14.000,00 14.000,00 0,00 2.950,00 21,07Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 14.000,00 14.000,00 0,00 2.950,00 21,07Povezovanje lokalnih skupnosti
0612 14.000,00 14.000,00 0,00 2.950,00 21,07Regionalni razvojni načrti
402199 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
410218 7.000,00 7.000,00 0,00 2.950,00 42,14Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
0602 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 111.000,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
0620 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00Izdatki in transferi krajevnim skupnostim za tekoče poslovanje
41300300 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00Sredstva, prenesena ožjim delom občin
0625 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00Ureditev prostorov KS Gabrovka
43000000 41.000,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski transferi ožjim delom občin
07 246.700,00 246.700,00 0,00 114.986,11 46,61OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 246.700,00 246.700,00 0,00 114.986,11 46,61Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 15.200,00 15.200,00 0,00 5.820,88 38,30Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
0730 9.200,00 11.000,00 1.800,00 5.731,65 52,11Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite
402000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402009 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
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402099 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402300 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402599 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
411999 5.000,00 6.800,00 1.800,00 5.606,78 82,45Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 2.500,00 2.500,00 0,00 124,87 4,99Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0731 4.000,00 2.200,00 -1.800,00 89,23 4,06Vzdrževanje in obratovalni stroški
402099 1.000,00 100,00 -900,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 1.000,00 100,00 -900,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402300 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402599 1.000,00 1.000,00 0,00 89,23 8,92Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
0732 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Vzdrževanje defibrilatorjev
402511 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
07039002 231.500,00 231.500,00 0,00 109.165,23 47,16Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
0735 49.000,00 49.000,00 0,00 19.483,30 39,76Občinska gasilska zveza
412000 49.000,00 49.000,00 0,00 19.483,30 39,76Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0736 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Prostovoljna gasilska društva
412000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0737 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Stroški intervencij PGD
412000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0738 104.500,00 104.500,00 0,00 88.500,00 84,69Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi
431000 104.500,00 104.500,00 0,00 88.500,00 84,69Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
0739 18.000,00 18.000,00 0,00 1.181,93 6,57Podporno jedro PGD Litija
412000 18.000,00 18.000,00 0,00 1.181,93 6,57Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
08 12.000,00 12.000,00 0,00 2.842,01 23,68NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 12.000,00 12.000,00 0,00 2.842,01 23,68Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 12.000,00 12.000,00 0,00 2.842,01 23,68Prometna varnost
0820 7.000,00 7.000,00 0,00 2.593,85 37,06Izboljšanje varnosti v cestnem prometu
402000 1.000,00 1.000,00 0,00 67,92 6,79Pisarniški material in storitve
402004 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 1.000,00 1.000,00 0,00 640,00 64,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 1.000,00 800,00 -200,00 130,00 16,25Izdatki za reprezentanco
402099 1.000,00 1.000,00 0,00 220,00 22,00Drugi splošni material in storitve
402199 2.000,00 2.200,00 200,00 1.535,93 69,82Drugi posebni materiali in storitve
0821 5.000,00 5.000,00 0,00 248,16 4,96Sejnine in prevozni stroški članom sveta
402400 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402905 2.000,00 2.000,00 0,00 226,87 11,34Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 1.000,00 1.000,00 0,00 21,29 2,13Drugi operativni odhodki
10 25.000,00 25.000,00 0,00 8.342,86 33,37TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
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1003 25.000,00 25.000,00 0,00 8.342,86 33,37Aktivna politika zaposlovanja
10039001 25.000,00 25.000,00 0,00 8.342,86 33,37Povečanje zaposljivosti
1030 25.000,00 25.000,00 0,00 8.342,86 33,37Sredstva za izvajanje javnih del
410211 25.000,00 25.000,00 0,00 8.342,86 33,37Sredstva za izvajanje javnih del
11 235.500,00 235.500,00 0,00 57.449,56 24,39KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 164.500,00 165.500,00 1.000,00 54.864,83 33,15Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 164.500,00 165.500,00 1.000,00 54.864,83 33,15Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
1122 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva
412000 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1123 36.000,00 37.000,00 1.000,00 19.990,00 54,03Programi razvoja podeželja
402099 0,00 1.000,00 1.000,00 990,00 99,00Drugi splošni material in storitve
410217 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410218 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 100,00Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
410299 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
113294 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Razvojni projekti podeželja
420899 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1135 35.500,00 35.500,00 0,00 34.874,83 98,24Ureditev krajevnega središča Dole
420402 33.000,00 33.000,00 0,00 32.459,23 98,36Rekonstrukcije in adaptacije
420801 2.500,00 2.500,00 0,00 2.415,60 96,62Investicijski nadzor
1136 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00Ureditev krajevnega središča Gabrovka
420402 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420804 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1137 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Ureditev krajevnega središča Polšnik
420400 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Priprava zemljišča
1138 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Ureditev krajevnega središča Jevnica
420400 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Priprava zemljišča
1139 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Ureditev krajevnega središča Vače
420402 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
1103 15.000,00 14.000,00 -1.000,00 2.395,38 17,11Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 15.000,00 14.000,00 -1.000,00 2.395,38 17,11Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1131 15.000,00 14.000,00 -1.000,00 2.395,38 17,11Stroški zapuščenih živali
410217 15.000,00 14.000,00 -1.000,00 2.395,38 17,11Kompleksne subvencije v kmetijstvu
1104 56.000,00 56.000,00 0,00 189,35 0,34Gozdarstvo
11049001 56.000,00 56.000,00 0,00 189,35 0,34Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
1140 56.000,00 56.000,00 0,00 189,35 0,34Vzdrževanje gozdnih cest
402599 55.000,00 36.200,00 -18.800,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
410217 1.000,00 1.000,00 0,00 189,35 18,94Kompleksne subvencije v kmetijstvu
420402 0,00 18.200,00 18.200,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
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420804 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
13 2.973.900,00 3.044.100,00 70.200,00 816.097,70 26,81PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.973.800,00 3.044.000,00 70.200,00 816.097,70 26,81Cestni promet in infrastruktura
13029001 924.000,00 941.000,00 17.000,00 412.226,81 43,81Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1320 290.000,00 382.000,00 92.000,00 168.014,80 43,98Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK)
402199 20.000,00 20.000,00 0,00 1.720,20 8,60Drugi posebni materiali in storitve
402503 250.000,00 350.000,00 100.000,00 166.294,60 47,51Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 20.000,00 12.000,00 -8.000,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
1321 330.000,00 224.000,00 -106.000,00 31.028,26 13,85Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ)
402503 270.000,00 164.000,00 -106.000,00 31.028,26 18,92Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
41300300 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00Sredstva, prenesena ožjim delom občin
1349 70.000,00 80.000,00 10.000,00 40.256,26 50,32Odmera občinskih cest
402113 50.000,00 50.000,00 0,00 30.526,26 61,05Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420600 20.000,00 30.000,00 10.000,00 9.730,00 32,43Nakup zemijišč
1378 234.000,00 255.000,00 21.000,00 172.927,49 67,81Zimska služba
402503 234.000,00 255.000,00 21.000,00 172.927,49 67,81Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
13029002 1.348.500,00 1.401.700,00 53.200,00 255.935,59 18,26Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1133 505.000,00 547.100,00 42.100,00 1.769,00 0,32LC 208071 Most Sava
420402 493.000,00 508.100,00 15.100,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 10.000,00 22.000,00 12.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 0,00 15.000,00 15.000,00 1.769,00 11,79Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1300 30.900,00 30.900,00 0,00 0,00 0,00Ceste v mestu - ulice - LC LZ, LK, JP, KJ
420402 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
132092 160.000,00 178.100,00 18.100,00 0,00 0,00Sanacija občinskih cest po neurju 13.7.2018
402113 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420500 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 158.000,00 169.100,00 11.100,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1330 42.000,00 13.000,00 -29.000,00 1.037,00 7,98JP v KS Gabrovka
420402 39.000,00 10.000,00 -29.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 3.000,00 3.000,00 0,00 1.037,00 34,57Investicijski nadzor
13300 60.000,00 89.000,00 29.000,00 0,00 0,00JP IN LC v KS Gabrovka
420402 55.000,00 76.900,00 21.900,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 2.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 3.000,00 8.100,00 5.100,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1338 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Most Jevnica - Senožeti
420402 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
1340 3.000,00 3.000,00 0,00 2.365,61 78,85Celostna prometna strategija
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402099 3.000,00 600,00 -2.400,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 2.400,00 2.400,00 2.365,61 98,57Drugi posebni materiali in storitve
1344 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00JP v KS Konjšica
420402 4.000,00 2.700,00 -1.300,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 500,00 1.800,00 1.300,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
13601 29.300,00 29.300,00 0,00 0,00 0,00LC in JP v KS Dole
420402 27.000,00 25.100,00 -1.900,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.800,00 4.200,00 2.400,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 500,00 0,00 -500,00 0,00 -Načrti in druga projektna dokumentacija
1364 48.500,00 41.500,00 -7.000,00 4.476,18 10,79LC in JP v KS Kresnice
420402 42.700,00 40.700,00 -2.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.300,00 800,00 -500,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 4.500,00 0,00 -4.500,00 4.476,18 -Načrti in druga projektna dokumentacija
1375 69.100,00 69.100,00 0,00 66.590,94 96,37LC 208121 Renke - Vodenik
420402 67.100,00 67.100,00 0,00 66.590,94 99,24Rekonstrukcije in adaptacije
420801 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
1376 140.500,00 140.500,00 0,00 129.099,37 91,89LC v KS Polšnik
420402 135.000,00 135.000,00 0,00 127.549,97 94,48Rekonstrukcije in adaptacije
420801 5.500,00 5.500,00 0,00 1.549,40 28,17Investicijski nadzor
13760 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00JP v KS Polšnik
402113 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 25.000,00 24.250,00 -750,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420804 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1377 40.100,00 40.100,00 0,00 37.041,22 92,37JP v KS Vače
420402 37.000,00 37.000,00 0,00 35.235,62 95,23Rekonstrukcije in adaptacije
420801 3.100,00 3.100,00 0,00 1.805,60 58,25Investicijski nadzor
1379 113.000,00 113.000,00 0,00 3.904,00 3,45LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave
402113 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420600 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420804 93.000,00 93.000,00 0,00 3.904,00 4,20Načrti in druga projektna dokumentacija
1380 14.900,00 14.900,00 0,00 2.368,87 15,90JP Spodnji Log
402113 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 1.900,00 1.900,00 0,00 1.697,87 89,36Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.000,00 1.000,00 0,00 671,00 67,10Investicijski nadzor
420804 12.000,00 10.850,00 -1.150,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1381 55.200,00 55.200,00 0,00 7.283,40 13,19JP v KS Jevnica
420402 46.000,00 44.640,00 -1.360,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 3.200,00 4.800,00 1.600,00 1.525,00 31,77Investicijski nadzor
420804 6.000,00 5.760,00 -240,00 5.758,40 99,97Načrti in druga projektna dokumentacija
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13029003 516.300,00 516.300,00 0,00 44.123,81 8,55Urejanje cestnega prometa
134001 451.300,00 451.300,00 0,00 14.450,00 3,20Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti
402113 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 407.300,00 411.300,00 4.000,00 0,00 0,00Novogradnje
420600 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 28.000,00 24.000,00 -4.000,00 14.450,00 60,21Načrti in druga projektna dokumentacija
134003 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Pločnik Petrol
420402 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420804 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
134004 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Meteorna kanalizacija
420804 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1382 63.000,00 63.000,00 0,00 29.673,81 47,10Javni potniški promet
402399 63.000,00 63.000,00 0,00 29.673,81 47,10Drugi prevozni in transportni stroški
13029004 185.000,00 185.000,00 0,00 103.811,49 56,11Cestna razsvetljava
1361 85.000,00 85.000,00 0,00 44.123,84 51,91Javna razsvetljava - električna energija
402200 85.000,00 85.000,00 0,00 44.123,84 51,91Električna energija
1362 100.000,00 100.000,00 0,00 59.687,65 59,69Vzdrževanje javne razsvetljave
402199 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402299 56.000,00 56.000,00 0,00 47.730,42 85,23Druge storitve komunikacij in komunale
402503 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 25.000,00 25.000,00 0,00 11.957,23 47,83Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420401 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
1306 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Telekomunikacije in pošta
13069001 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
1365 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00IKT - gradnja širokopasovnih omrežij
420804 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
14 305.000,00 305.000,00 0,00 60.092,14 19,70GOSPODARSTVO
1402 88.000,00 88.000,00 0,00 21.850,00 24,83Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 88.000,00 88.000,00 0,00 21.850,00 24,83Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1421 31.000,00 31.000,00 0,00 21.850,00 70,48Center za razvoj
402199 31.000,00 31.000,00 0,00 21.850,00 70,48Drugi posebni materiali in storitve
1423 57.000,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00Komunalno opremljanje zemljišč
402113 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420400 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Priprava zemljišča
420401 44.500,00 44.500,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1403 217.000,00 217.000,00 0,00 38.242,14 17,62Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 47.500,00 47.500,00 0,00 17.529,00 36,90Promocija občine
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14300 30.000,00 30.000,00 0,00 10.901,93 36,34Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije
402003 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 1.000,00 5.567,30 4.567,30 3.196,40 57,41Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402112 5.000,00 5.000,00 0,00 700,00 14,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 10.000,00 3.382,70 -6.617,30 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402599 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 2.000,00 4.000,00 2.000,00 1.958,86 48,97Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402603 3.000,00 1.524,00 -1.476,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 -Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
411999 2.000,00 2.070,00 70,00 2.066,67 99,84Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 1.000,00 2.680,00 1.680,00 2.680,00 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 0,00 300,00 300,00 300,00 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420300 2.000,00 976,00 -1.024,00 0,00 0,00Nakup drugih osnovnih sredstev
420804 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1431 17.500,00 17.500,00 0,00 6.627,07 37,87Občinske prireditve in proslave
402002 5.000,00 1.265,00 -3.735,00 572,18 45,23Storitve varovanja zgradb in prostorov
402006 1.500,00 1.650,00 150,00 927,20 56,19Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402112 1.000,00 1.869,51 869,51 525,05 28,08Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 2.000,00 7.005,49 5.005,49 3.025,88 43,19Drugi posebni materiali in storitve
402206 0,00 210,00 210,00 209,76 99,89Poštnina in kurirske storitve
402603 6.500,00 1.000,00 -5.500,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 1.000,00 1.000,00 0,00 200,00 20,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
412000 500,00 3.500,00 3.000,00 1.167,00 33,34Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
14039002 169.500,00 169.500,00 0,00 20.713,14 12,22Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
1433 68.500,00 68.500,00 0,00 20.713,14 30,24ZKMŠ Litija - Turistični informacijski center
413300 46.000,00 46.000,00 0,00 15.712,66 34,16Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 7.500,00 7.500,00 0,00 2.323,09 30,97Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 15.000,00 15.000,00 0,00 2.677,39 17,85Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1434 84.000,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00Investicije na področju turizma
402007 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 -Računalniške storitve
413302 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420299 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
420801 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 1.000,00 3.500,00 2.500,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1435 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Turistična društva
412000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1436 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Interreg Alpine Space - FLASHMOBALPS
400000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Osnovne plače
400001 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.

Stran 14

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 200



Sprejeti
REBALANS I

Veljavni
proračun:

prerazporeditve realizacija
30.6.2019

Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ A\ 

v EUR

400100 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00Regres za letni dopust
400202 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
401001 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za zaposlovanje
401300 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za starševsko varstvo
402099 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
1437 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Horizon 2020 - GoingHome
400000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Osnovne plače
400001 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00Regres za letni dopust
400202 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
401001 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za zaposlovanje
401300 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Prispevek za starševsko varstvo
402099 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
15 496.000,00 504.600,00 8.600,00 90.677,86 17,97VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 496.000,00 504.600,00 8.600,00 90.677,86 17,97Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 62.500,00 62.500,00 0,00 7.029,39 11,25Zbiranje in ravnanje z odpadki
1520 42.000,00 42.000,00 0,00 5.968,52 14,21Deponija odpadkov
402920 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
410000 26.000,00 26.000,00 0,00 5.968,52 22,96Subvenc.cen javnim podj.
420500 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420899 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1522 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00Zbirni center za odpadke
402199 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
420401 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
1523 3.000,00 3.000,00 0,00 1.060,87 35,36Sanacija črnih odlagališč
402001 3.000,00 3.000,00 0,00 1.060,87 35,36Čistilni material in storitve
1537 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Zapiranje deponije Širjava
402113 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420500 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
15029002 138.000,00 138.000,00 0,00 3.247,82 2,35Ravnanje z odpadno vodo
152410 9.000,00 9.000,00 0,00 2.011,02 22,34Stroški izvajanja javnih služb varstvo okolja
402199 4.000,00 4.000,00 0,00 938,88 23,47Drugi posebni materiali in storitve
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402999 5.000,00 5.000,00 0,00 1.072,14 21,44Drugi operativni odhodki
1536 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00Kanalizacija Litija
402113 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420600 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1538 111.000,00 111.000,00 0,00 1.236,80 1,11Kanalizacija Kresnice
402113 1.000,00 1.300,00 300,00 1.236,80 95,14Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420600 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 107.000,00 107.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 1.000,00 700,00 -300,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
15029003 295.500,00 304.100,00 8.600,00 80.400,65 26,44Izboljšanje stanja okolja
1528 295.500,00 304.100,00 8.600,00 80.400,65 26,44Rudnik Sitarjevec
402111 500,00 0,00 -500,00 0,00 -Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402113 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402199 70.200,00 60.850,00 -9.350,00 18.264,58 30,02Drugi posebni materiali in storitve
402901 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00Plačila avtorskih honorarjev
402999 0,00 150,00 150,00 93,80 62,53Drugi operativni odhodki
420401 159.800,00 173.000,00 13.200,00 52.151,28 30,15Novogradnje
420402 0,00 5.600,00 5.600,00 5.596,99 99,95Rekonstrukcije in adaptacije
420600 50.000,00 48.500,00 -1.500,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 5.000,00 5.000,00 0,00 3.294,00 65,88Načrti in druga projektna dokumentacija
16 1.655.370,00 1.661.370,00 6.000,00 400.000,26 24,08PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 105.000,00 105.000,00 0,00 10.399,04 9,90Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 105.000,00 105.000,00 0,00 10.399,04 9,90Prostorsko načrtovanje
1620 30.000,00 30.000,00 0,00 4.408,79 14,70Sistem zbirk prostorskih podatkov
402199 20.000,00 20.000,00 0,00 1.317,60 6,59Drugi posebni materiali in storitve
402514 5.000,00 5.000,00 0,00 1.083,68 21,67Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402607 5.000,00 5.000,00 0,00 2.007,51 40,15Najem programske računalniške opreme
1626 35.000,00 35.000,00 0,00 5.990,25 17,12Spremembe OPN Litija
402006 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402199 30.000,00 30.000,00 0,00 5.990,25 19,97Drugi posebni materiali in storitve
166101 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Litija Šmartno
402113 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
166102 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Gabrovka
402199 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
1603 1.399.870,00 1.396.270,00 -3.600,00 331.161,30 23,72Komunalna dejavnost
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16039001 1.042.870,00 1.039.270,00 -3.600,00 225.452,41 21,69Oskrba z vodo
1630 50.000,00 50.000,00 0,00 18.157,97 36,32Subvencioniranje prevoza pitne vode
411999 15.000,00 15.000,00 0,00 5.040,46 33,60Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 35.000,00 35.000,00 0,00 13.117,51 37,48Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1633 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Vodovod Dole
402113 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420804 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1637 354.850,00 354.850,00 0,00 1.850,00 0,52Vodovod Golišče
420402 338.000,00 338.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 13.850,00 13.850,00 0,00 1.850,00 13,36Investicijski nadzor
420804 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1647 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Vodovod Litija
420402 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
1648 12.570,00 12.570,00 0,00 5.563,68 44,26Vodovod Hotič
420402 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 2.630,00 2.630,00 0,00 1.623,68 61,74Investicijski nadzor
420804 3.940,00 3.940,00 0,00 3.940,00 100,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1650 251.000,00 250.000,00 -1.000,00 104.951,47 41,98Vodovod Kresnice
402113 2.800,00 1.800,00 -1.000,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 239.000,00 239.000,00 0,00 101.951,47 42,66Rekonstrukcije in adaptacije
420801 8.200,00 8.200,00 0,00 3.000,00 36,59Investicijski nadzor
420804 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1657 30.250,00 30.250,00 0,00 18.750,00 61,98Vodovod Mamolj
420402 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 18.750,00 18.750,00 0,00 18.750,00 100,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1659 10.000,00 10.000,00 0,00 3.986,57 39,87Vodna povračila
402999 10.000,00 10.000,00 0,00 3.986,57 39,87Drugi operativni odhodki
1674 261.700,00 261.700,00 0,00 53.064,60 20,28Vodovod Tihaboj
420401 235.000,00 235.000,00 0,00 51.433,49 21,89Novogradnje
420801 11.700,00 11.700,00 0,00 1.631,11 13,94Investicijski nadzor
420804 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1675 10.000,00 10.000,00 0,00 653,12 6,53Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih
420500 9.000,00 0,00 -9.000,00 0,00 -Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420801 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 700,00 9.700,00 9.000,00 653,12 6,73Načrti in druga projektna dokumentacija
1677 15.000,00 15.000,00 0,00 3.415,00 22,77Vodovod Gabrovka
402113 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
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420402 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 9.000,00 9.000,00 0,00 3.415,00 37,94Nakup zemijišč
1678 21.500,00 18.900,00 -2.600,00 15.060,00 79,68Vodovod Leše
420600 4.400,00 1.900,00 -2.500,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 1.000,00 900,00 -100,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 16.100,00 16.100,00 0,00 15.060,00 93,54Načrti in druga projektna dokumentacija
60216020 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00KS Dole - vodovod Sopota Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420500 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
60516010 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00KS Jevnica - vodovod Jevnica Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420500 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
16039002 251.000,00 251.000,00 0,00 96.223,05 38,34Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1673 251.000,00 251.000,00 0,00 96.223,05 38,34Mrliška vežica Vače
402113 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 192.000,00 196.600,00 4.600,00 93.885,67 47,75Novogradnje
420402 42.000,00 20.900,00 -21.100,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420600 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup zemijišč
420801 8.000,00 16.300,00 8.300,00 2.337,38 14,34Investicijski nadzor
420804 3.000,00 11.200,00 8.200,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
16039003 15.000,00 15.000,00 0,00 2.992,44 19,95Objekti za rekreacijo
1643 15.000,00 15.000,00 0,00 2.992,44 19,95Otroška igrišča
420500 14.000,00 12.000,00 -2.000,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 1.000,00 1.750,00 750,00 1.748,00 99,89Načrti in druga projektna dokumentacija
432300 0,00 1.250,00 1.250,00 1.244,44 99,56Inv. transferi javnim zavodom
16039005 91.000,00 91.000,00 0,00 6.493,40 7,14Druge komunalne dejavnosti
1645 90.000,00 90.000,00 0,00 6.493,40 7,21Vzdrževanje javnih zelenih površin
402503 90.000,00 90.000,00 0,00 6.493,40 7,21Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
16490 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob reki
420401 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
1605 100.500,00 100.500,00 0,00 54.879,08 54,61Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 100.000,00 100.000,00 0,00 54.394,25 54,39Spodbujanje stanovanjske gradnje
165292 100.000,00 100.000,00 0,00 54.394,25 54,39Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov
402001 500,00 10,00 -490,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402113 2.000,00 800,00 -1.200,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402200 5.000,00 7.000,00 2.000,00 6.879,59 98,28Električna energija
402201 5.000,00 5.500,00 500,00 5.465,36 99,37Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 500,00 1.100,00 600,00 951,86 86,53Voda in komunalne storitve
402204 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402205 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402299 0,00 0,00 0,00 47,47 -Druge storitve komunikacij in komunale
402500 2.500,00 1.900,00 -600,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
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402501 15.000,00 14.750,00 -250,00 3.054,31 20,71Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402504 3.000,00 3.000,00 0,00 25,58 0,85Zavarovalne premije za objekte
402599 5.000,00 5.000,00 0,00 2.704,69 54,09Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402920 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402999 25.000,00 28.740,00 3.740,00 28.726,51 99,95Drugi operativni odhodki
420402 10.000,00 10.000,00 0,00 3.038,88 30,39Rekonstrukcije in adaptacije
420500 22.000,00 17.000,00 -5.000,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 2.800,00 3.500,00 700,00 3.500,00 100,00Načrti in druga projektna dokumentacija
16059003 500,00 500,00 0,00 484,83 96,97Drugi programi na stanovanjskem področju
1655 500,00 500,00 0,00 484,83 96,97Občina Šmartno - delež od terjatev, prodanih stanovanj
413003 500,00 500,00 0,00 484,83 96,97Sredstva, prenesena drugim občinam
1606 50.000,00 59.600,00 9.600,00 3.560,84 5,97Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 50.000,00 59.600,00 9.600,00 3.560,84 5,97Urejanje občinskih zemljišč
1660 50.000,00 59.600,00 9.600,00 3.560,84 5,97Geodetske storitve, cenitve in odškodnine
402006 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402113 14.000,00 14.000,00 0,00 3.377,84 24,13Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402606 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402799 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Druge odškodnine in kazni
402901 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00Plačila avtorskih honorarjev
420600 30.500,00 40.100,00 9.600,00 183,00 0,46Nakup zemijišč
17 131.000,00 131.000,00 0,00 63.463,64 48,45ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 1.000,00 1.000,00 0,00 976,00 97,60Primarno zdravstvo
17029001 1.000,00 1.000,00 0,00 976,00 97,60Dejavnost zdravstvenih domov
1720 1.000,00 1.000,00 0,00 976,00 97,60Zdravstveni dom Litija - nakup opreme
432300 1.000,00 1.000,00 0,00 976,00 97,60Inv. transferi javnim zavodom
1707 130.000,00 130.000,00 0,00 62.487,64 48,07Drugi programi na področju zdravstva
17079001 100.000,00 100.000,00 0,00 50.652,85 50,65Nujno zdravstveno varstvo
1770 100.000,00 100.000,00 0,00 50.652,85 50,65Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
413105 100.000,00 100.000,00 0,00 50.652,85 50,65Prispevek v ZZZS za ZZ oseb, ki ga pl.občine
17079002 30.000,00 30.000,00 0,00 11.834,79 39,45Mrliško ogledna služba
1771 30.000,00 30.000,00 0,00 11.834,79 39,45Mrliško ogledna služba
413302 30.000,00 30.000,00 0,00 11.834,79 39,45Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
18 1.543.100,00 1.543.100,00 0,00 458.787,27 29,73KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 901.100,00 901.100,00 0,00 322.047,09 35,74Programi v kulturi
18039001 325.700,00 325.700,00 0,00 115.129,24 35,35Knjižničarstvo in založništvo
1830 275.000,00 275.000,00 0,00 104.357,47 37,95Knjižnica Litija
413300 203.000,00 203.000,00 0,00 83.136,52 40,95Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 30.000,00 30.000,00 0,00 7.130,04 23,77Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 38.000,00 38.000,00 0,00 13.245,84 34,86Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 4.000,00 4.000,00 0,00 845,07 21,13Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
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1831 37.700,00 37.700,00 0,00 9.659,48 25,62Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva
432300 37.700,00 37.700,00 0,00 9.659,48 25,62Inv. transferi javnim zavodom
1832 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Knjižnica Litija - adaptacija in oprema
432300 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1864 3.000,00 3.000,00 0,00 1.112,29 37,08Knjižnica Litija - najemnina v Gabrovki
413302 3.000,00 3.000,00 0,00 1.112,29 37,08Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
18039003 83.600,00 83.600,00 0,00 0,00 0,00Ljubiteljska kultura
1834 83.600,00 83.600,00 0,00 0,00 0,00Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve
412000 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 11.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
431000 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
18039004 70.000,00 70.000,00 0,00 30.408,73 43,44Mediji in avdiovizualna kultura
1836 70.000,00 70.000,00 0,00 30.408,73 43,44Javna glasila
402006 69.000,00 63.000,00 -6.000,00 29.106,11 46,20Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 1.000,00 7.000,00 6.000,00 1.302,62 18,61Računalniške storitve
18039005 421.800,00 421.800,00 0,00 176.509,12 41,85Drugi programi v kulturi
1838 12.800,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00Kulturni domovi, objekti v KS
412000 12.800,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1841 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena
431000 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
1845 339.000,00 339.000,00 0,00 149.477,17 44,09ZKMŠ Litija
413300 180.000,00 180.000,00 0,00 69.556,31 38,64Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 26.000,00 26.000,00 0,00 9.400,93 36,16Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 120.000,00 120.000,00 0,00 69.423,64 57,85Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 3.000,00 3.000,00 0,00 1.096,29 36,54Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
432300 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1863 60.000,00 60.000,00 0,00 27.031,95 45,05Stara sodnija
413302 60.000,00 58.900,00 -1.100,00 26.015,46 44,17Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420801 0,00 1.100,00 1.100,00 1.016,49 92,41Investicijski nadzor
1805 642.000,00 642.000,00 0,00 136.740,18 21,30Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 562.000,00 562.000,00 0,00 110.871,38 19,73Programi športa
113291 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA
420401 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1849 16.900,00 16.900,00 0,00 5.239,13 31,00ZKMŠ Litija
413300 11.900,00 11.900,00 0,00 4.509,12 37,89Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 1.500,00 1.500,00 0,00 534,91 35,66Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 3.300,00 3.300,00 0,00 117,71 3,57Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 200,00 200,00 0,00 77,39 38,70Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
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1850 275.000,00 275.000,00 0,00 73.460,27 26,71Letni program športa in prireditve
412000 265.000,00 261.895,79 -3.104,21 73.460,27 28,05Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 10.000,00 13.104,21 3.104,21 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1858 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Kegljišče
412000 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1860 40.000,00 41.950,00 1.950,00 23.826,97 56,80Nogometno igrišče Litija
420500 40.000,00 41.950,00 1.950,00 23.826,97 56,80Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
1862 20.600,00 20.600,00 0,00 8.345,01 40,51Nogometno igrišče Kresnice
402099 0,00 350,00 350,00 305,00 87,14Drugi splošni material in storitve
412000 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420500 19.000,00 19.000,00 0,00 8.040,01 42,32Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 1.000,00 650,00 -350,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1867 10.000,00 8.050,00 -1.950,00 0,00 0,00Športni objekti
420500 9.500,00 7.550,00 -1.950,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420804 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1868 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00Športno igrišče na Vačah
420400 118.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00Priprava zemljišča
18059002 80.000,00 80.000,00 0,00 25.868,80 32,34Programi za mladino
1846 75.000,00 75.000,00 0,00 25.868,80 34,49ZKMŠ Litija
413300 32.200,00 32.200,00 0,00 13.592,33 42,21Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 4.600,00 4.600,00 0,00 1.453,62 31,60Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 37.700,00 37.700,00 0,00 10.649,94 28,25Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 500,00 500,00 0,00 172,91 34,58Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
1861 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Programi za mladino
412000 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
19 4.832.800,00 4.832.800,00 0,00 2.098.594,86 43,42IZOBRAŽEVANJE
1902 3.447.100,00 3.447.100,00 0,00 1.495.199,12 43,38Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 3.447.100,00 3.447.100,00 0,00 1.495.199,12 43,38Vrtci
1920 180.000,00 180.000,00 0,00 87.010,69 48,34VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov
413302 180.000,00 180.000,00 0,00 87.010,69 48,34Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1921 315.000,00 315.000,00 0,00 152.437,30 48,39OŠ Gabrovka - VVE Čebelica
411921 309.000,00 304.000,00 -5.000,00 148.999,25 49,01Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
411999 1.000,00 1.000,00 0,00 626,19 62,62Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413300 5.000,00 5.000,00 0,00 2.545,72 50,91Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413302 0,00 5.000,00 5.000,00 266,14 5,32Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1922 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 1.094.936,69 54,75VVZ Litija
411921 1.960.000,00 1.960.000,00 0,00 1.066.315,16 54,40Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
411999 6.000,00 6.000,00 0,00 2.036,78 33,95Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413300 34.000,00 34.000,00 0,00 26.584,75 78,19Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
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1923 200.000,00 200.000,00 0,00 107.348,36 53,67VVZ izven občine
411921 200.000,00 200.000,00 0,00 107.348,36 53,67Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
1925 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00OŠ Gabrovka - VVE Čebelica
432300 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1926 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Vrtec Litija
432300 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1928 650.000,00 650.000,00 0,00 18.076,49 2,78OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole
432300 650.000,00 650.000,00 0,00 18.076,49 2,78Inv. transferi javnim zavodom
1929 60.000,00 60.000,00 0,00 31.424,29 52,37OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik
411921 56.100,00 56.100,00 0,00 30.398,28 54,19Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
413300 2.000,00 2.000,00 0,00 1.026,01 51,30Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413302 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1966 6.000,00 6.000,00 0,00 915,30 15,26OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka
432300 6.000,00 6.000,00 0,00 915,30 15,26Inv. transferi javnim zavodom
1967 3.100,00 3.100,00 0,00 3.050,00 98,39Uporabnina - vrtec Najdihojca
432300 3.100,00 3.100,00 0,00 3.050,00 98,39Inv. transferi javnim zavodom
19670 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Vrtec Najdihojca Litija
432300 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1903 735.000,00 735.000,00 0,00 238.245,20 32,41Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 618.000,00 618.000,00 0,00 185.703,27 30,05Osnovno šolstvo
1930 50.000,00 50.000,00 0,00 20.579,74 41,16Športna dvorana Litija
413302 50.000,00 50.000,00 0,00 20.579,74 41,16Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1931 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00OŠ Gradec - najemnine
402600 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 -Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
413302 5.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1932 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkov
402004 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402903 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
1934 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Doplačila za šolo v naravi
413302 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1935 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Regresiranje prehrane učencev
411903 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Regresiranje prehrane učencev in dijakov
1936 70.000,00 70.000,00 0,00 27.494,43 39,28Osnovna šola Gabrovka
413302 70.000,00 70.000,00 0,00 27.494,43 39,28Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1937 130.000,00 130.000,00 0,00 52.844,43 40,65Osnovna šola Gradec
413302 130.000,00 130.000,00 0,00 52.844,43 40,65Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1938 156.000,00 156.000,00 0,00 61.993,20 39,74Osnovna šola Litija
413302 156.000,00 156.000,00 0,00 61.993,20 39,74Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
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1945 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00Osnovna šola Gabrovka
432300 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1946 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00Osnovna šola Gradec
432300 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1947 25.000,00 25.000,00 0,00 6.535,47 26,14Osnovna šola Litija
432300 25.000,00 25.000,00 0,00 6.535,47 26,14Inv. transferi javnim zavodom
1948 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00Intervencije v osnovne šole
432300 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1952 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Osnovne šole  - brezžična omrežja
432300 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi javnim zavodom
1963 10.000,00 10.000,00 0,00 1.830,00 18,30LEK energetski monitoring javnih objektov
402199 10.000,00 10.000,00 0,00 1.830,00 18,30Drugi posebni materiali in storitve
1965 50.000,00 50.000,00 0,00 14.426,00 28,85Izobraževalni center Hotič
432300 50.000,00 50.000,00 0,00 14.426,00 28,85Inv. transferi javnim zavodom
19039002 117.000,00 117.000,00 0,00 52.541,93 44,91Glasbeno šolstvo
1950 47.000,00 47.000,00 0,00 18.047,93 38,40Glasbena šola
413300 29.000,00 29.000,00 0,00 18.047,93 62,23Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413302 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2003 70.000,00 70.000,00 0,00 34.494,00 49,28SVC Litija d.o.o. -  najemnina za glasbeno šolo
413302 70.000,00 70.000,00 0,00 34.494,00 49,28Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1906 650.700,00 650.700,00 0,00 365.150,54 56,12Pomoči šolajočim
19069001 650.700,00 650.700,00 0,00 365.150,54 56,12Pomoči v osnovnem šolstvu
1933 650.700,00 650.700,00 0,00 365.150,54 56,12Šolski prevozi
402606 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00Druga nadomestila za uporabo zemljišča
411900 600.000,00 600.000,00 0,00 326.050,54 54,34Regresiranje prevozov v šolo
432300 50.000,00 50.000,00 0,00 39.100,00 78,20Inv. transferi javnim zavodom
20 900.400,00 900.400,00 0,00 408.521,97 45,37SOCIALNO VARSTVO
2001 100.500,00 100.500,00 0,00 52.128,90 51,87Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
20019001 100.500,00 100.500,00 0,00 52.128,90 51,87Urejanje sistema socialnega varstva
2004 6.500,00 6.500,00 0,00 3.201,84 49,26SVC Litija d.o.o. -  najemnina za varstveno delovni center
413302 6.500,00 6.500,00 0,00 3.201,84 49,26Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2007 94.000,00 94.000,00 0,00 48.927,06 52,05Subvencije Dom Tisje - enota Litija
413302 94.000,00 94.000,00 0,00 48.927,06 52,05Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2002 25.000,00 25.000,00 0,00 6.400,00 25,60Varstvo otrok in družine
20029001 25.000,00 25.000,00 0,00 6.400,00 25,60Drugi programi v pomoč družini
2020 25.000,00 25.000,00 0,00 6.400,00 25,60Darilo ob rojstvu otroka
411103 25.000,00 25.000,00 0,00 6.400,00 25,60Darilo ob rojstvu otroka
2004 774.900,00 774.900,00 0,00 349.993,07 45,17Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 127.500,00 127.500,00 0,00 84.615,57 66,37Socialno varstvo invalidov
2052 30.000,00 30.000,00 0,00 10.265,82 34,22Družinski pomočnik

Stran 23

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 209



Sprejeti
REBALANS I

Veljavni
proračun:

prerazporeditve realizacija
30.6.2019

Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ A\ 

v EUR

411922 30.000,00 30.000,00 0,00 10.265,82 34,22Izplačila družinskemu pomočniku
2053 97.500,00 97.500,00 0,00 74.349,75 76,26Dom invalidov
402113 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420401 87.000,00 85.550,00 -1.450,00 66.297,75 77,50Novogradnje
420801 9.500,00 9.500,00 0,00 7.320,00 77,05Investicijski nadzor
420804 1.000,00 1.150,00 150,00 732,00 63,65Načrti in druga projektna dokumentacija
20049003 515.000,00 515.000,00 0,00 242.909,10 47,17Socialno varstvo starih
2044 420.000,00 420.000,00 0,00 207.881,93 49,50Oskrbnine v domovih
411909 420.000,00 420.000,00 0,00 207.881,93 49,50Regresiranje oskrbe v domovih
2051 95.000,00 95.000,00 0,00 35.027,17 36,87Pomoč na domu
413302 95.000,00 95.000,00 0,00 35.027,17 36,87Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
20049004 73.000,00 73.000,00 0,00 22.468,40 30,78Socialno varstvo materialno ogroženih
2045 3.000,00 3.000,00 0,00 1.543,62 51,45Plačilo pogrebnin
411999 3.000,00 3.000,00 0,00 1.543,62 51,45Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
2046 70.000,00 70.000,00 0,00 20.924,78 29,89Pomoč pri uporabi stanovanja
411920 70.000,00 70.000,00 0,00 20.924,78 29,89Subvencioniranje stanarin
20049006 59.400,00 59.400,00 0,00 0,00 0,00Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
2048 40.400,00 40.400,00 0,00 0,00 0,00Humanitarna društva
402199 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
412000 28.200,00 28.200,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2049 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00Rdeči križ
412000 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2054 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Veteranska društva
412000 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
22 129.300,00 129.300,00 0,00 45.973,04 35,56SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 129.300,00 129.300,00 0,00 45.973,04 35,56Servisiranje javnega dolga
22019001 129.300,00 129.300,00 0,00 45.973,04 35,56Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
2215 26.300,00 26.300,00 0,00 8.267,27 31,43krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010
403101 18.500,00 18.500,00 0,00 5.923,54 32,02Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
403305 7.800,00 7.800,00 0,00 2.343,73 30,05Plačila obresti od dolg.kred.-javnim skladom
2216 23.600,00 23.600,00 0,00 7.942,37 33,65krediti, najeti v letu 2011 in 2012
403101 23.600,00 23.600,00 0,00 7.942,37 33,65Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
2217 57.400,00 57.400,00 0,00 21.693,84 37,79krediti, najeti v letu 2013
403101 57.400,00 57.400,00 0,00 21.693,84 37,79Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
2220 22.000,00 22.000,00 0,00 8.069,56 36,68krediti, najeti v letu 2016
403305 22.000,00 22.000,00 0,00 8.069,56 36,68Plačila obresti od dolg.kred.-javnim skladom
23 630.000,00 545.200,00 -84.800,00 322.904,06 59,23INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 430.000,00 430.000,00 0,00 322.904,06 75,09Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 430.000,00 430.000,00 0,00 322.904,06 75,09Rezerva občine

Stran 24

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2019 stran 210



Sprejeti
REBALANS I

Veljavni
proračun:

prerazporeditve realizacija
30.6.2019

Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\
PPR\ PP\ A\ 

v EUR

2320 430.000,00 430.000,00 0,00 322.904,06 75,09Proračunska rezerva
402113 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
409100 150.000,00 150.000,00 0,00 75.000,00 50,00Obvezna proračunska rezerva
420402 246.000,00 247.300,00 1.300,00 245.287,16 99,19Rekonstrukcije in adaptacije
420801 3.000,00 2.700,00 -300,00 2.616,90 96,92Investicijski nadzor
420804 30.000,00 28.500,00 -1.500,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
2303 200.000,00 115.200,00 -84.800,00 0,00 0,00Splošna proračunska rezervacija
23039001 200.000,00 115.200,00 -84.800,00 0,00 0,00Splošna proračunska rezervacija
2330 200.000,00 115.200,00 -84.800,00 0,00 0,00Splošna proračunska rezervacija
409000 200.000,00 115.200,00 -84.800,00 0,00 0,00Splošna proračunska rezervacija
601 2.280,00 2.280,00 0,00 1.237,14 54,26Krajevna skupnost Breg - Tenetiše
06 100,00 100,00 0,00 157,51 157,51LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 100,00 100,00 0,00 157,51 157,51Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 100,00 100,00 0,00 157,51 157,51Delovanje ožjih delov občin
6010601 100,00 100,00 0,00 157,51 157,51KS Breg-Tenetiše  - poslovanje KS
402003 0,00 0,00 0,00 62,85 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 0,00 0,00 50,00 -Drugi posebni materiali in storitve
402206 0,00 0,00 0,00 44,06 -Poštnina in kurirske storitve
402930 0,00 0,00 0,00 0,60 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
13 2.080,00 2.080,00 0,00 855,16 41,11PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.080,00 2.080,00 0,00 855,16 41,11Cestni promet in infrastruktura
13029001 2.080,00 2.080,00 0,00 855,16 41,11Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6011301 2.080,00 2.080,00 0,00 855,16 41,11KS Breg-Tenetiše  - občinske ceste
402503 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
4025990 0,00 0,00 0,00 855,16 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 0,00 0,00 0,00 78,69 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 78,69 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 78,69 -Promocija občine
6011401 0,00 0,00 0,00 78,69 -KS Breg-Tenetiše - prireditve
402199 0,00 0,00 0,00 78,69 -Drugi posebni materiali in storitve
18 100,00 100,00 0,00 145,78 145,78KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 100,00 100,00 0,00 145,78 145,78Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 100,00 100,00 0,00 145,78 145,78Programi za mladino
6011803 100,00 100,00 0,00 145,78 145,78KS Breg-Tenetiše  - novoletna obdaritev otrok
402112 100,00 100,00 0,00 145,78 145,78Protokol.darila,organ.proslav ipd.
602 52.500,00 52.500,00 0,00 9.648,24 18,38Krajevna skupnost Dole pri Litiji
06 3.190,00 3.190,00 0,00 3.056,87 95,83LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 3.190,00 3.190,00 0,00 3.056,87 95,83Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
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06029001 3.190,00 3.190,00 0,00 3.056,87 95,83Delovanje ožjih delov občin
6020601 3.190,00 3.190,00 0,00 3.056,87 95,83KS Dole - poslovanje KS
402000 70,00 70,00 0,00 70,25 100,36Pisarniški material in storitve
402108 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402200 400,00 400,00 0,00 656,05 164,01Električna energija
402201 100,00 100,00 0,00 1.188,81 1.188,81Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 0,00 0,00 0,00 159,33 -Voda in komunalne storitve
402205 500,00 500,00 0,00 303,39 60,68Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402600 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402605 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402902 500,00 500,00 0,00 500,78 100,16Plačila po podjemnih pogodbah
402912 100,00 100,00 0,00 125,19 125,19Posebni davek na določene prejemke
402930 20,00 20,00 0,00 6,10 30,50Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 46,97 46,97Drugi operativni odhodki
13 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6021301 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00 0,00KS Dole - občinske ceste
402599 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
14 1.000,00 1.000,00 0,00 264,29 26,43GOSPODARSTVO
1403 1.000,00 1.000,00 0,00 264,29 26,43Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 1.000,00 1.000,00 0,00 264,29 26,43Promocija občine
6021401 1.000,00 1.000,00 0,00 264,29 26,43KS Dole - prireditve
402003 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402010 0,00 0,00 0,00 264,29 -Hrana, storitve menz in restavracij
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402600 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402603 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402901 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Plačila avtorskih honorarjev
16 24.800,00 24.800,00 0,00 5.645,89 22,77PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 24.800,00 24.800,00 0,00 5.645,89 22,77Komunalna dejavnost
16039001 20.000,00 20.000,00 0,00 4.891,82 24,46Oskrba z vodo
6021602 20.000,00 20.000,00 0,00 4.891,82 24,46KS Dole - vodovod Sopota
402099 1.000,00 1.000,00 0,00 306,93 30,69Drugi splošni material in storitve
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402107 1.000,00 1.000,00 0,00 217,05 21,71Laboratorijski materiali
402199 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 3.000,00 3.000,00 0,00 1.505,03 50,17Električna energija
402503 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 3.000,00 3.000,00 0,00 930,00 31,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 5.000,00 5.000,00 0,00 1.438,32 28,77Plačila po podjemnih pogodbah
402912 1.000,00 1.000,00 0,00 359,58 35,96Posebni davek na določene prejemke
402999 1.000,00 1.000,00 0,00 134,91 13,49Drugi operativni odhodki
16039002 4.800,00 4.800,00 0,00 754,07 15,71Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6021603 500,00 500,00 0,00 192,25 38,45KS Dole - mrliška vežica
402001 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402200 400,00 400,00 0,00 192,25 48,06Električna energija
402599 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
6021604 3.000,00 3.000,00 0,00 305,17 10,17KS Dole - pokopališče Dole
402204 1.000,00 1.000,00 0,00 305,17 30,52Odvoz smeti
402599 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
6021605 500,00 500,00 0,00 51,16 10,23KS Dole - pokopališče Goba
402203 100,00 100,00 0,00 51,16 51,16Voda in komunalne storitve
402503 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
6021606 800,00 800,00 0,00 205,49 25,69KS Dole - pokopališče Prelesje
402200 100,00 100,00 0,00 35,97 35,97Električna energija
402204 300,00 300,00 0,00 169,52 56,51Odvoz smeti
402503 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
18 1.000,00 1.000,00 0,00 681,19 68,12KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 681,19 68,12Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 681,19 68,12Programi za mladino
6021803 1.000,00 1.000,00 0,00 681,19 68,12KS Dole - novoletna obdaritev otrok
402099 400,00 400,00 0,00 681,19 170,30Drugi splošni material in storitve
402112 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402999 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
603 35.440,00 35.440,00 0,00 8.752,92 24,70Krajevna skupnost Gabrovka
06 5.000,00 5.000,00 0,00 828,98 16,58LOKALNA SAMOUPRAVA
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0602 5.000,00 5.000,00 0,00 828,98 16,58Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 5.000,00 5.000,00 0,00 828,98 16,58Delovanje ožjih delov občin
6030601 5.000,00 5.000,00 0,00 828,98 16,58KS Gabrovka - poslovanje KS
402000 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402003 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402007 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402009 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 300,00 300,00 0,00 668,75 222,92Drugi splošni material in storitve
402199 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 200,00 200,00 0,00 59,60 29,80Električna energija
402205 0,00 0,00 0,00 52,83 -Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402402 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402511 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402607 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
402902 1.590,00 1.590,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402930 10,00 10,00 0,00 2,81 28,10Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420299 0,00 0,00 0,00 44,99 -Nakup druge opreme in napeljav
13 21.900,00 21.900,00 0,00 1.415,20 6,46PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 21.900,00 21.900,00 0,00 1.415,20 6,46Cestni promet in infrastruktura
13029001 21.900,00 21.900,00 0,00 1.415,20 6,46Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6031301 21.900,00 21.900,00 0,00 1.415,20 6,46KS Gabrovka - občinske ceste
402599 21.900,00 21.900,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 0,00 0,00 0,00 1.415,20 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
16 7.540,00 7.540,00 0,00 4.477,88 59,39PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 7.540,00 7.540,00 0,00 4.477,88 59,39Komunalna dejavnost
16039001 4.500,00 4.500,00 0,00 1.533,52 34,08Oskrba z vodo
6031605 4.500,00 4.500,00 0,00 1.533,52 34,08KS Gabrovka - vodovodni odbor Brezovo
402099 500,00 500,00 0,00 78,49 15,70Drugi splošni material in storitve
402107 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Laboratorijski materiali
402200 1.500,00 1.500,00 0,00 583,11 38,87Električna energija
402402 100,00 100,00 0,00 441,37 441,37Stroški prevoza v državi
402503 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 500,00 500,00 0,00 430,00 86,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402930 0,00 0,00 0,00 0,55 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
16039002 3.040,00 3.040,00 0,00 2.944,36 96,85Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
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6031603 0,00 0,00 0,00 49,44 -KS Gabrovka - mrliška vežica
402200 0,00 0,00 0,00 49,44 -Električna energija
6031604 3.040,00 3.040,00 0,00 2.894,92 95,23KS Gabrovka - pokopališče
402001 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 100,00 100,00 0,00 43,58 43,58Drugi splošni material in storitve
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 300,00 300,00 0,00 280,74 93,58Električna energija
402203 100,00 100,00 0,00 51,16 51,16Voda in komunalne storitve
402204 1.100,00 1.100,00 0,00 1.352,47 122,95Odvoz smeti
402599 100,00 100,00 0,00 930,00 930,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 900,00 900,00 0,00 169,53 18,84Plačila po podjemnih pogodbah
402903 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
402912 100,00 100,00 0,00 42,38 42,38Posebni davek na določene prejemke
402999 100,00 100,00 0,00 25,06 25,06Drugi operativni odhodki
18 1.000,00 1.000,00 0,00 2.030,86 203,09KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 2.030,86 203,09Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 2.030,86 203,09Programi za mladino
6031803 1.000,00 1.000,00 0,00 2.030,86 203,09KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok
402004 0,00 0,00 0,00 1.603,81 -Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 300,00 300,00 0,00 427,05 142,35Drugi splošni material in storitve
402112 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
604 8.900,00 8.900,00 0,00 4.603,07 51,72Krajevna skupnost Hotič
06 1.700,00 1.700,00 0,00 731,53 43,03LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.700,00 1.700,00 0,00 731,53 43,03Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 1.700,00 1.700,00 0,00 731,53 43,03Delovanje ožjih delov občin
6040601 1.700,00 1.700,00 0,00 731,53 43,03KS Hotič - poslovanje KS
402000 200,00 200,00 0,00 68,88 34,44Pisarniški material in storitve
402003 100,00 100,00 0,00 25,62 25,62Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402205 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 131,68 131,68Poštnina in kurirske storitve
402902 700,00 700,00 0,00 375,00 53,57Plačila po podjemnih pogodbah
402912 200,00 200,00 0,00 93,75 46,88Posebni davek na določene prejemke
402930 10,00 10,00 0,00 1,42 14,20Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 90,00 90,00 0,00 35,18 39,09Drugi operativni odhodki
13 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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6041301 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00KS Hotič - občinske ceste
402503 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
402902 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
14 0,00 0,00 0,00 446,96 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 446,96 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 446,96 -Promocija občine
6041401 0,00 0,00 0,00 446,96 -KS Hotič - prireditve
402009 0,00 0,00 0,00 149,71 -Izdatki za reprezentanco
402112 0,00 0,00 0,00 297,25 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
16 3.500,00 3.500,00 0,00 1.032,63 29,50PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 3.500,00 3.500,00 0,00 1.032,63 29,50Komunalna dejavnost
16039002 3.500,00 3.500,00 0,00 1.032,63 29,50Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6041604 3.500,00 3.500,00 0,00 1.032,63 29,50KS Hotič - pokopališče
402001 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 100,00 100,00 0,00 39,20 39,20Električna energija
402203 100,00 100,00 0,00 122,78 122,78Voda in komunalne storitve
402204 2.000,00 2.000,00 0,00 870,65 43,53Odvoz smeti
402503 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402511 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
17 0,00 0,00 0,00 1.814,14 -ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 0,00 0,00 0,00 1.814,14 -Drugi programi na področju zdravstva
17079001 0,00 0,00 0,00 1.814,14 -Nujno zdravstveno varstvo
6041701 0,00 0,00 0,00 1.814,14 -KS Hotič - defibrilator
402511 0,00 0,00 0,00 82,96 -Tekoče vzdrževanje druge opreme
420299 0,00 0,00 0,00 1.731,18 -Nakup druge opreme in napeljav
18 500,00 500,00 0,00 577,81 115,56KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 500,00 500,00 0,00 577,81 115,56Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 577,81 115,56Programi za mladino
6041803 500,00 500,00 0,00 577,81 115,56KS Hotič-novoletna obdaritev otrok
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 300,00 300,00 0,00 577,81 192,60Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
605 27.310,00 27.310,00 0,00 16.764,52 61,39Krajevna skupnost Jevnica
06 1.010,00 1.010,00 0,00 3.140,26 310,92LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.010,00 1.010,00 0,00 3.140,26 310,92Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
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06029001 1.010,00 1.010,00 0,00 3.140,26 310,92Delovanje ožjih delov občin
6050601 1.010,00 1.010,00 0,00 3.140,26 310,92KS Jevnica - poslovanje KS
402000 0,00 0,00 0,00 168,12 -Pisarniški material in storitve
402007 0,00 0,00 0,00 114,55 -Računalniške storitve
402199 0,00 0,00 0,00 196,00 -Drugi posebni materiali in storitve
402205 100,00 100,00 0,00 234,24 234,24Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 307,00 307,00Poštnina in kurirske storitve
402514 0,00 0,00 0,00 35,00 -Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402607 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
402902 500,00 500,00 0,00 281,86 56,37Plačila po podjemnih pogodbah
402905 0,00 0,00 0,00 1.557,10 -Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402912 100,00 100,00 0,00 70,46 70,46Posebni davek na določene prejemke
402930 10,00 10,00 0,00 3,43 34,30Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 172,50 172,50Drugi operativni odhodki
13 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6051301 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00KS Jevnica - občinske ceste
402503 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 0,00 0,00 0,00 495,51 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 495,51 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 495,51 -Promocija občine
6051401 0,00 0,00 0,00 495,51 -KS Jevnica - prireditve
402009 0,00 0,00 0,00 130,12 -Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 0,00 0,00 65,50 -Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 0,00 0,00 189,89 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
412000 0,00 0,00 0,00 110,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
15 0,00 0,00 0,00 131,55 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 131,55 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 131,55 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6051501 0,00 0,00 0,00 131,55 -KS Jevnica - čistilna akcija
402099 0,00 0,00 0,00 131,55 -Drugi splošni material in storitve
16 15.000,00 15.000,00 0,00 6.817,98 45,45PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 15.000,00 15.000,00 0,00 6.817,98 45,45Komunalna dejavnost
16039001 15.000,00 15.000,00 0,00 6.817,98 45,45Oskrba z vodo
6051601 15.000,00 15.000,00 0,00 6.817,98 45,45KS Jevnica - vodovod Jevnica
402003 0,00 0,00 0,00 25,02 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
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402009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402107 2.000,00 2.000,00 0,00 1.120,76 56,04Laboratorijski materiali
402200 500,00 500,00 0,00 80,61 16,12Električna energija
402203 0,00 0,00 0,00 93,33 -Voda in komunalne storitve
402206 0,00 0,00 0,00 201,46 -Poštnina in kurirske storitve
402503 2.300,00 2.300,00 0,00 3.262,59 141,85Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 3.000,00 3.000,00 0,00 1.512,44 50,41Plačila po podjemnih pogodbah
402912 1.000,00 1.000,00 0,00 378,10 37,81Posebni davek na določene prejemke
402930 0,00 0,00 0,00 1,80 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 2.000,00 2.000,00 0,00 141,87 7,09Drugi operativni odhodki
17 0,00 0,00 0,00 59,78 -ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 0,00 0,00 0,00 59,78 -Drugi programi na področju zdravstva
17079001 0,00 0,00 0,00 59,78 -Nujno zdravstveno varstvo
6051701 0,00 0,00 0,00 59,78 -KS Jevica - defibrilator
402511 0,00 0,00 0,00 59,78 -Tekoče vzdrževanje druge opreme
18 6.000,00 6.000,00 0,00 6.119,44 101,99KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 5.000,00 5.000,00 0,00 5.824,44 116,49Programi v kulturi
18039003 5.000,00 5.000,00 0,00 5.824,44 116,49Ljubiteljska kultura
6051801 5.000,00 5.000,00 0,00 5.824,44 116,49KS Jevnica - kulturni dom
402001 100,00 100,00 0,00 61,60 61,60Čistilni material in storitve
402200 1.500,00 1.500,00 0,00 936,42 62,43Električna energija
402201 2.000,00 2.000,00 0,00 2.298,89 114,94Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402204 100,00 100,00 0,00 37,15 37,15Odvoz smeti
402500 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402902 800,00 800,00 0,00 824,94 103,12Plačila po podjemnih pogodbah
402912 200,00 200,00 0,00 206,22 103,11Posebni davek na določene prejemke
402999 100,00 100,00 0,00 103,20 103,20Drugi operativni odhodki
420501 0,00 0,00 0,00 1.356,02 -Obnove
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 295,00 29,50Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 295,00 29,50Programi za mladino
6051803 1.000,00 1.000,00 0,00 295,00 29,50KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok
402112 500,00 500,00 0,00 295,00 59,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
606 17.700,00 17.700,00 0,00 872,05 4,93Krajevna skupnost Konjšica
06 3.000,00 3.000,00 0,00 262,98 8,77LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 3.000,00 3.000,00 0,00 262,98 8,77Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 3.000,00 3.000,00 0,00 262,98 8,77Delovanje ožjih delov občin
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6060601 3.000,00 3.000,00 0,00 262,98 8,77KS Konjšica - poslovanje KS
402009 400,00 400,00 0,00 261,48 65,37Izdatki za reprezentanco
402099 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Električna energija
402201 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402503 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402930 100,00 100,00 0,00 1,50 1,50Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
13 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 10.000,00 10.000,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 10.000,00 10.000,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6061301 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00KS Konjšica - občinske ceste
402300 0,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402503 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
16 1.400,00 1.400,00 0,00 60,65 4,33PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 1.400,00 1.400,00 0,00 60,65 4,33Komunalna dejavnost
16039002 1.400,00 1.400,00 0,00 60,65 4,33Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6061602 1.400,00 1.400,00 0,00 60,65 4,33KS Konjšica - pokopališče
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Električna energija
402203 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402500 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 800,00 800,00 0,00 7,58Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402902 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
18 3.300,00 3.300,00 0,00 548,42 16,62KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 3.000,00 3.000,00 0,00 464,97 15,50Programi v kulturi
18039003 3.000,00 3.000,00 0,00 464,97 15,50Ljubiteljska kultura
6061805 3.000,00 3.000,00 0,00 464,97 15,50KS Konjšica - objekt POŠ
402001 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402200 900,00 900,00 0,00 408,22 45,36Električna energija
402201 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 500,00 500,00 0,00 56,75 11,35Voda in komunalne storitve
402204 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402500 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
1805 300,00 300,00 0,00 83,45 27,82Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 300,00 300,00 0,00 83,45 27,82Programi za mladino
6061803 300,00 300,00 0,00 83,45 27,82KS Konjšica - miklavževanje
402010 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Hrana, storitve menz in restavracij
402112 200,00 200,00 0,00 83,45 41,73Protokol.darila,organ.proslav ipd.
607 20.780,00 20.780,00 0,00 6.400,08 30,80Krajevna skupnost Kresnice
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06 1.980,00 1.980,00 0,00 252,28 12,74LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.980,00 1.980,00 0,00 252,28 12,74Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 1.980,00 1.980,00 0,00 252,28 12,74Delovanje ožjih delov občin
6070601 1.980,00 1.980,00 0,00 252,28 12,74KS Kresnice - poslovanje KS
402000 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402007 0,00 0,00 0,00 4,50 -Računalniške storitve
402099 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402108 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 200,00 200,00 0,00 81,80 40,90Električna energija
402203 600,00 600,00 0,00 55,99 9,33Voda in komunalne storitve
402204 50,00 50,00 0,00 30,24 60,48Odvoz smeti
402205 150,00 150,00 0,00 76,77 51,18Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402500 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402599 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402607 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
402930 10,00 10,00 0,00 2,98 29,80Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
13 4.500,00 4.500,00 0,00 488,00 10,84PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 4.500,00 4.500,00 0,00 488,00 10,84Cestni promet in infrastruktura
13029001 4.500,00 4.500,00 0,00 488,00 10,84Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6071301 4.500,00 4.500,00 0,00 488,00 10,84KS Kresnice - občinske ceste
402599 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 0,00 0,00 0,00 488,00 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 0,00 0,00 0,00 802,91 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 802,91 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 802,91 -Promocija občine
6071401 0,00 0,00 0,00 802,91 -KS Kresnice - prireditve
402099 0,00 0,00 0,00 60,22 -Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 0,00 0,00 647,03 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402206 0,00 0,00 0,00 95,66 -Poštnina in kurirske storitve
15 0,00 0,00 0,00 212,49 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 212,49 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 212,49 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6071501 0,00 0,00 0,00 212,49 -KS Kresnice - čistilna akcija
402099 0,00 0,00 0,00 212,49 -Drugi splošni material in storitve
16 13.300,00 13.300,00 0,00 4.425,05 33,27PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
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1603 13.300,00 13.300,00 0,00 4.425,05 33,27Komunalna dejavnost
16039002 13.300,00 13.300,00 0,00 4.425,05 33,27Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6071603 1.300,00 1.300,00 0,00 286,80 22,06KS Kresnice - mrliška vežica
402001 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402200 500,00 500,00 0,00 286,80 57,36Električna energija
402204 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402500 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402599 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
6071604 12.000,00 12.000,00 0,00 4.138,25 34,49KS Kresnice - pokopališče
402008 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402204 2.000,00 2.000,00 0,00 1.444,24 72,21Odvoz smeti
402300 0,00 0,00 0,00 49,63 -Goriva in maziva za prevozna sredstva
402599 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 2.000,00 2.000,00 0,00 1.759,94 88,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 500,00 500,00 0,00 439,98 88,00Posebni davek na določene prejemke
402999 3.000,00 3.000,00 0,00 165,82 5,53Drugi operativni odhodki
420239 0,00 0,00 0,00 278,64 -Nakup audiovizuelne opreme
18 1.000,00 1.000,00 0,00 219,35 21,94KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 219,35 21,94Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 219,35 21,94Programi za mladino
6071803 1.000,00 1.000,00 0,00 219,35 21,94KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok
402112 500,00 500,00 0,00 219,35 43,87Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
608 98.850,00 98.850,00 0,00 11.332,52 11,46Mestna skupnost Litija
06 41.200,00 41.200,00 0,00 6.828,03 16,57LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 41.200,00 41.200,00 0,00 6.828,03 16,57Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 41.200,00 41.200,00 0,00 6.828,03 16,57Delovanje ožjih delov občin
6080601 41.200,00 41.200,00 0,00 6.828,03 16,57MS Litija - poslovanje KS
402000 290,00 290,00 0,00 113,05 38,98Pisarniški material in storitve
402001 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 100,00 100,00 0,00 29,89 29,89Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 700,00 700,00 0,00 300,00 42,86Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 855,00 855,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402108 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
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402200 2.000,00 2.000,00 0,00 1.514,87 75,74Električna energija
402205 550,00 550,00 0,00 275,22 50,04Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402500 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402510 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402599 1.500,00 1.500,00 0,00 1.207,47 80,50Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 1.650,00 1.650,00 0,00 824,94 50,00Plačila po podjemnih pogodbah
402905 2.500,00 2.500,00 0,00 664,25 26,57Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402912 300,00 300,00 0,00 206,22 68,74Posebni davek na določene prejemke
402920 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402930 100,00 100,00 0,00 2,43 2,43Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 300,00 300,00 0,00 139,69 46,56Drugi operativni odhodki
412000 10.000,00 10.000,00 0,00 700,00 7,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 100,00 100,00 0,00 850,00 850,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420201 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Nakup pisarniške opreme
420239 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup audiovizuelne opreme
420500 13.055,00 13.055,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
13 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1306 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00Telekomunikacije in pošta
13069001 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
6081302 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00MS Litija - brezžična IKT
402699 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
14 3.000,00 3.000,00 0,00 402,71 13,42GOSPODARSTVO
1403 3.000,00 3.000,00 0,00 402,71 13,42Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 3.000,00 3.000,00 0,00 402,71 13,42Promocija občine
6081401 3.000,00 3.000,00 0,00 402,71 13,42MS Litija - prireditve
402003 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402010 700,00 700,00 0,00 295,62 42,23Hrana, storitve menz in restavracij
402099 300,00 300,00 0,00 107,09 35,70Drugi splošni material in storitve
402199 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402600 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
411908 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Denarne nagrade in priznanja
412000 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
18 54.300,00 54.300,00 0,00 4.001,78 7,37KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Programi v kulturi
18039004 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Mediji in avdiovizualna kultura
6081801 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00MS Litija - javna glasila
402006 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
1804 10.500,00 10.500,00 0,00 752,00 7,16Podpora posebnim skupinam
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18049002 10.500,00 10.500,00 0,00 752,00 7,16Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
6081805 10.500,00 10.500,00 0,00 752,00 7,16MS Litija - sakralni objekti
402099 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402113 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402599 0,00 0,00 0,00 752,00 -Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402920 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
420099 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup drugih zgradb in prostorov
420299 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav
420401 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
420804 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1805 42.800,00 42.800,00 0,00 3.249,78 7,59Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 39.000,00 39.000,00 0,00 986,41 2,53Programi športa
6081802 39.000,00 39.000,00 0,00 986,41 2,53MS Litija - športna dvorana
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402500 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 500,00 500,00 0,00 348,92 69,78Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402920 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
420239 500,00 500,00 0,00 398,81 79,76Nakup audiovizuelne opreme
420241 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420299 100,00 100,00 0,00 238,68 238,68Nakup druge opreme in napeljav
420402 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
18059002 3.800,00 3.800,00 0,00 2.263,37 59,56Programi za mladino
6081803 3.800,00 3.800,00 0,00 2.263,37 59,56MS Litija-novoletna obdaritev otrok
402003 100,00 100,00 0,00 128,10 128,10Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 300,00 300,00 0,00 2.135,27 711,76Drugi splošni material in storitve
402112 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
412000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
20 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00SOCIALNO VARSTVO
2004 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
6082001 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00MS Litija - humanitarna društva
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412000 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
609 45.350,00 45.350,00 0,00 30.639,00 67,56Krajevna skupnost Polšnik
06 4.000,00 4.000,00 0,00 8.641,46 216,04LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 4.000,00 4.000,00 0,00 8.641,46 216,04Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 4.000,00 4.000,00 0,00 8.641,46 216,04Delovanje ožjih delov občin
6090601 4.000,00 4.000,00 0,00 8.641,46 216,04KS Polšnik - poslovanje KS
402000 0,00 0,00 0,00 55,33 -Pisarniški material in storitve
402007 0,00 0,00 0,00 163,99 -Računalniške storitve
402010 0,00 0,00 0,00 515,40 -Hrana, storitve menz in restavracij
402099 0,00 0,00 0,00 162,81 -Drugi splošni material in storitve
402200 1.700,00 1.700,00 0,00 2.150,92 126,52Električna energija
402201 700,00 700,00 0,00 2.051,97 293,14Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 0,00 0,00 0,00 4,14 -Voda in komunalne storitve
402205 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 195,33 195,33Poštnina in kurirske storitve
402500 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402599 390,00 390,00 0,00 1.364,37 349,84Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402930 10,00 10,00 0,00 5,22 52,20Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
412000 0,00 0,00 0,00 1.000,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420202 0,00 0,00 0,00 971,98 -Nakup strojne računalniške opreme
13 15.150,00 15.150,00 0,00 5.532,33 36,52PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 15.150,00 15.150,00 0,00 5.532,33 36,52Cestni promet in infrastruktura
13029001 15.150,00 15.150,00 0,00 5.532,33 36,52Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6091301 15.150,00 15.150,00 0,00 5.532,33 36,52KS Polšnik - občinske ceste
402599 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 0,00 0,00 0,00 5.532,33 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 0,00 0,00 0,00 43,13 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 43,13 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 43,13 -Promocija občine
6091401 0,00 0,00 0,00 43,13 -KS Polšnik - prireditve
402003 0,00 0,00 0,00 43,13 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
15 0,00 0,00 0,00 220,00 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 220,00 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 220,00 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6091501 0,00 0,00 0,00 220,00 -KS Polšnik - čistilna akcija
402010 0,00 0,00 0,00 220,00 -Hrana, storitve menz in restavracij
16 24.200,00 24.200,00 0,00 13.324,27 55,06PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 24.200,00 24.200,00 0,00 13.324,27 55,06Komunalna dejavnost
16039001 20.200,00 20.200,00 0,00 8.218,42 40,69Oskrba z vodo
6091601 20.200,00 20.200,00 0,00 8.218,42 40,69KS Polšnik - vodovod
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402099 500,00 500,00 0,00 2.687,43 537,49Drugi splošni material in storitve
402107 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Laboratorijski materiali
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 3.000,00 3.000,00 0,00 1.866,13 62,20Električna energija
402205 20,00 20,00 0,00 2,00 10,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 7.500,00 7.500,00 0,00 2.757,79 36,77Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 1.030,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420299 0,00 0,00 0,00 905,07 -Nakup druge opreme in napeljav
16039002 4.000,00 4.000,00 0,00 5.105,85 127,65Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6091604 4.000,00 4.000,00 0,00 5.105,85 127,65KS Polšnik - pokopališče,vežica
402001 100,00 100,00 0,00 47,43 47,43Čistilni material in storitve
402099 100,00 100,00 0,00 1.072,98 1.072,98Drugi splošni material in storitve
402108 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 300,00 300,00 0,00 256,59 85,53Električna energija
402203 100,00 100,00 0,00 33,07 33,07Voda in komunalne storitve
402204 1.200,00 1.200,00 0,00 498,51 41,54Odvoz smeti
402599 1.000,00 1.000,00 0,00 19,52 1,95Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402903 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
420402 0,00 0,00 0,00 3.177,75 -Rekonstrukcije in adaptacije
18 2.000,00 2.000,00 0,00 2.877,81 143,89KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 1.000,00 1.000,00 0,00 1.481,90 148,19Programi v kulturi
18039003 1.000,00 1.000,00 0,00 1.481,90 148,19Ljubiteljska kultura
6091801 1.000,00 1.000,00 0,00 1.481,90 148,19KS Polšnik - dvorana
402001 100,00 100,00 0,00 161,97 161,97Čistilni material in storitve
402099 100,00 100,00 0,00 145,11 145,11Drugi splošni material in storitve
402200 0,00 0,00 0,00 69,61 -Električna energija
402201 700,00 700,00 0,00 880,10 125,73Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402599 100,00 100,00 0,00 225,11 225,11Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 1.395,91 139,59Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 1.395,91 139,59Programi za mladino
6091803 1.000,00 1.000,00 0,00 1.395,91 139,59KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok
402004 0,00 0,00 0,00 1.041,11 -Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402010 0,00 0,00 0,00 354,80 -Hrana, storitve menz in restavracij
402112 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
610 3.550,00 3.550,00 0,00 2.888,38 81,36Krajevna skupnost Ribče
06 360,00 360,00 0,00 76,82 21,34LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 360,00 360,00 0,00 76,82 21,34Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
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06029001 360,00 360,00 0,00 76,82 21,34Delovanje ožjih delov občin
6100601 360,00 360,00 0,00 76,82 21,34KS Ribče - poslovanje KS
402000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402001 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402108 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 0,00 0,00 0,00 60,65 -Drugi posebni materiali in storitve
402200 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Električna energija
402206 0,00 0,00 0,00 14,32 -Poštnina in kurirske storitve
402930 0,00 0,00 0,00 1,85 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
13 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6101301 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00KS Ribče - občinske ceste
402503 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
14 0,00 0,00 0,00 95,05 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 95,05 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 95,05 -Promocija občine
6101401 0,00 0,00 0,00 95,05 -KS Ribče - prireditve
402112 0,00 0,00 0,00 95,05 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
15 0,00 0,00 0,00 132,03 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 132,03 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 132,03 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6101501 0,00 0,00 0,00 132,03 -KS Ribče - čistilna akcija
402099 0,00 0,00 0,00 132,03 -Drugi splošni material in storitve
18 2.500,00 2.500,00 0,00 2.584,48 103,38KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 2.000,00 2.000,00 0,00 2.285,40 114,27Programi v kulturi
18039003 2.000,00 2.000,00 0,00 2.285,40 114,27Ljubiteljska kultura
6101801 2.000,00 2.000,00 0,00 2.285,40 114,27KS Ribče - dom krajanov
402001 0,00 0,00 0,00 21,00 -Čistilni material in storitve
402099 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 0,00 0,00 40,00 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 200,00 200,00 0,00 259,63 129,82Drugi posebni materiali in storitve
402200 1.000,00 1.000,00 0,00 1.671,53 167,15Električna energija
402201 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 100,00 100,00 0,00 92,24 92,24Voda in komunalne storitve
402500 0,00 0,00 0,00 185,01 -Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 0,00 0,00 0,00 15,99 -Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
1805 500,00 500,00 0,00 299,08 59,82Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 299,08 59,82Programi za mladino
6101803 500,00 500,00 0,00 299,08 59,82KS Ribče-novoletna obdaritev otrok
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402112 500,00 500,00 0,00 299,08 59,82Protokol.darila,organ.proslav ipd.
611 27.660,00 27.660,00 0,00 7.329,50 26,50Krajevna skupnost Sava
06 810,00 810,00 0,00 752,96 92,96LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 810,00 810,00 0,00 752,96 92,96Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 810,00 810,00 0,00 752,96 92,96Delovanje ožjih delov občin
6110601 810,00 810,00 0,00 752,96 92,96KS Sava - poslovanje KS
402000 50,00 50,00 0,00 244,18 488,36Pisarniški material in storitve
402003 100,00 100,00 0,00 9,50 9,50Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402108 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402205 200,00 200,00 0,00 165,60 82,80Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 50,00 50,00 0,00 112,90 225,80Poštnina in kurirske storitve
402599 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402608 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Najem komunikac.opreme in podatkov.vodov
402930 10,00 10,00 0,00 3,79 37,90Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420201 0,00 0,00 0,00 183,00 -Nakup pisarniške opreme
420299 0,00 0,00 0,00 33,99 -Nakup druge opreme in napeljav
13 2.750,00 2.750,00 0,00 927,20 33,72PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.750,00 2.750,00 0,00 927,20 33,72Cestni promet in infrastruktura
13029001 2.750,00 2.750,00 0,00 927,20 33,72Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6111301 2.750,00 2.750,00 0,00 927,20 33,72KS Sava - občinske ceste
402599 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 0,00 0,00 0,00 927,20 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
15 0,00 0,00 0,00 114,34 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 114,34 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 114,34 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6111501 0,00 0,00 0,00 114,34 -KS Sava - čistilna akcija
402010 0,00 0,00 0,00 114,34 -Hrana, storitve menz in restavracij
16 23.600,00 23.600,00 0,00 4.730,37 20,04PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 23.600,00 23.600,00 0,00 4.730,37 20,04Komunalna dejavnost
16039001 21.600,00 21.600,00 0,00 4.442,28 20,57Oskrba z vodo
6111602 21.600,00 21.600,00 0,00 4.442,28 20,57KS Sava - vodovod Sava-Ponoviče
402001 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402099 1.000,00 1.000,00 0,00 879,32 87,93Drugi splošni material in storitve
402107 3.000,00 3.000,00 0,00 807,09 26,90Laboratorijski materiali
402199 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 3.000,00 3.000,00 0,00 1.635,11 54,50Električna energija
402205 100,00 100,00 0,00 35,94 35,94Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
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402503 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 6.000,00 6.000,00 0,00 1.061,64 17,69Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402920 0,00 0,00 0,00 23,18 -Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402999 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
16039002 2.000,00 2.000,00 0,00 288,09 14,40Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6111604 2.000,00 2.000,00 0,00 288,09 14,40KS Sava - pokopališče
402001 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402108 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402200 200,00 200,00 0,00 89,84 44,92Električna energija
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 600,00 600,00 0,00 198,25 33,04Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
17 0,00 0,00 0,00 190,93 -ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 0,00 0,00 0,00 190,93 -Drugi programi na področju zdravstva
17079001 0,00 0,00 0,00 190,93 -Nujno zdravstveno varstvo
6111701 0,00 0,00 0,00 190,93 -KS Sava - defibrilator
402099 0,00 0,00 0,00 142,74 -Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 0,00 0,00 39,04 -Drugi posebni materiali in storitve
402206 0,00 0,00 0,00 9,15 -Poštnina in kurirske storitve
18 500,00 500,00 0,00 613,70 122,74KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 500,00 500,00 0,00 613,70 122,74Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 613,70 122,74Programi za mladino
6111803 500,00 500,00 0,00 613,70 122,74KS Sava-novoletna obdaritev otrok
402099 0,00 0,00 0,00 613,70 -Drugi splošni material in storitve
402112 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
612 4.280,00 4.280,00 0,00 927,48 21,67Krajevna skupnost Sp. Log
06 580,00 580,00 0,00 227,54 39,23LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 580,00 580,00 0,00 227,54 39,23Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 580,00 580,00 0,00 227,54 39,23Delovanje ožjih delov občin
6120601 580,00 580,00 0,00 227,54 39,23KS Sp. Log - poslovanje KS
402000 50,00 50,00 0,00 59,67 119,34Pisarniški material in storitve
402003 0,00 0,00 0,00 23,10 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 0,00 30,00 30,00Drugi splošni material in storitve
402108 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402112 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402206 30,00 30,00 0,00 53,27 177,57Poštnina in kurirske storitve
402503 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
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402930 0,00 0,00 0,00 0,50 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
420224 0,00 0,00 0,00 61,00 -Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
13 3.200,00 3.200,00 0,00 699,94 21,87PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 3.200,00 3.200,00 0,00 699,94 21,87Cestni promet in infrastruktura
13029001 3.200,00 3.200,00 0,00 699,94 21,87Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6121301 3.200,00 3.200,00 0,00 699,94 21,87KS Sp. Log - občinske ceste
4025990 3.200,00 3.200,00 0,00 699,94 21,87Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
18 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Programi za mladino
6121803 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00KS Sp.Log-novoletna obdaritev otrok
402112 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
613 31.220,00 31.220,00 0,00 6.448,49 20,65Krajevna skupnost Vače
06 3.820,00 3.820,00 0,00 916,82 24,00LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 3.820,00 3.820,00 0,00 916,82 24,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 3.820,00 3.820,00 0,00 916,82 24,00Delovanje ožjih delov občin
6130601 3.820,00 3.820,00 0,00 916,82 24,00KS Vače - poslovanje KS
402000 170,00 170,00 0,00 51,91 30,54Pisarniški material in storitve
402001 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402007 0,00 0,00 0,00 45,00 -Računalniške storitve
402009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 0,00 0,00 106,77 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 100,00 100,00 0,00 7,28 7,28Električna energija
402201 300,00 300,00 0,00 362,60 120,87Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 50,00 50,00 0,00 59,86 119,72Voda in komunalne storitve
402205 200,00 200,00 0,00 106,89 53,45Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402500 0,00 0,00 0,00 13,05 -Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 0,00 0,00 0,00 40,69 -Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402511 0,00 0,00 0,00 5,50 -Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 1.700,00 1.700,00 0,00 114,56 6,74Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402699 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402930 0,00 0,00 0,00 2,71 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
13 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00Cestni promet in infrastruktura
13029001 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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6131301 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00KS Vače - občinske ceste
402599 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
14 0,00 0,00 0,00 847,90 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 847,90 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 847,90 -Promocija občine
6131401 0,00 0,00 0,00 847,90 -KS Vače - prireditve
402112 0,00 0,00 0,00 377,90 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402699 0,00 0,00 0,00 470,00 -Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
16 10.900,00 10.900,00 0,00 1.376,68 12,63PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 10.900,00 10.900,00 0,00 1.376,68 12,63Komunalna dejavnost
16039002 10.900,00 10.900,00 0,00 1.376,68 12,63Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6131604 10.900,00 10.900,00 0,00 1.376,68 12,63KS Vače - pokopališče
402000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402108 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 300,00 300,00 0,00 41,08 13,69Električna energija
402204 1.000,00 1.000,00 0,00 127,80 12,78Odvoz smeti
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 6.600,00 6.600,00 0,00 1.207,80 18,30Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
402912 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
402999 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
18 3.500,00 3.500,00 0,00 3.307,09 94,49KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 3.000,00 3.000,00 0,00 2.815,34 93,84Programi v kulturi
18039003 3.000,00 3.000,00 0,00 2.815,34 93,84Ljubiteljska kultura
6131801 3.000,00 3.000,00 0,00 2.815,34 93,84KS Vače - dvorana
402201 2.000,00 2.000,00 0,00 2.193,81 109,69Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 1.000,00 1.000,00 0,00 564,23 56,42Voda in komunalne storitve
402511 0,00 0,00 0,00 57,30 -Tekoče vzdrževanje druge opreme
1805 500,00 500,00 0,00 491,75 98,35Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 491,75 98,35Programi za mladino
6131803 500,00 500,00 0,00 491,75 98,35KS Vače-novoletna obdaritev otrok
402099 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 300,00 300,00 0,00 491,75 163,92Protokol.darila,organ.proslav ipd.

24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
065 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00Občina Litija - Župan
15 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00Zbiranje in ravnanje z odpadki
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1520 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00Deponija odpadkov
441000 24.100,00 24.100,00 0,00 0,00 0,00Povečanje kapit.del.v JP in družbah v lasti občin

C. RAČUN FINANCIRANJA
065 Občina Litija - Župan
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
2255 221.800,00 221.800,00 0,00 110.833,20 49,97krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010
550101 113.400,00 113.400,00 0,00 56.666,58 49,97Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
550305 108.400,00 108.400,00 0,00 54.166,62 49,97Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
2256 126.700,00 126.700,00 0,00 63.333,72 49,99krediti, najeti v letu 2011 in 2012
550101 126.700,00 126.700,00 0,00 63.333,72 49,99Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
2257 278.400,00 278.400,00 0,00 139.158,54 49,99krediti, najeti v letu 2013
550101 278.400,00 278.400,00 0,00 139.158,54 49,99Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
2260 209.000,00 209.000,00 0,00 70.271,38 33,62krediti, najeti v letu 2016
550305 174.000,00 174.000,00 0,00 53.078,82 30,51Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
550307 35.000,00 35.000,00 0,00 17.192,56 49,12Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti
2261 35.000,00 35.000,00 0,00 17.479,40 49,94krediti, najeti v letu 2017
550307 35.000,00 35.000,00 0,00 17.479,40 49,94Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti
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