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Na podlagi 3. odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 
107/2010, 110/2011 - ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/1993, 6/1994 - Odl. 
US, 45/1994 - Odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - Odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 73/1995 - Odl. US, 9/1996 - Odl. 
US, 39/1996 - Odl. US, 44/1996 - Odl. US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - Odl. US, 74/1998, 12/1999 - Skl. US, 
16/1999 - popr., 59/1999 - Odl. US, 70/2000, 100/2000 - Skl. US, 28/2001 - Odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - Skl. 
US, 51/2002, 108/2003 - Odl. US, 72/2005, 21/2006 - Odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - Odl. US, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - Odl. US, 40/2012 - ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 
18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na __. seji dne _____ 2018 sprejel 

ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA  
OBČINE LITIJA ZA LETO 2017 

 
1. člen 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2017, ki zajema predvidene in dosežene 
prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in 
doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva 
rezerv, premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2017 ter dosežene prihodke in druge prejemke 
krajevnih skupnosti v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih skupnosti v Občini Litija. 

 
2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2017 izkazuje v evrih: 
A. bilanca prihodkov in odhodkov  
I. prihodki  12.852.501,88 
II. odhodki  12.412.618,87 
III. proračunski presežek  439.883,01 
B. račun finančnih terjatev in naložb  
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev  407,21 
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev   
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev  407,21 
C. račun financiranja  
VII. zadolževanje  314.629,00 
VIII. odplačila dolga  715.115,62 
IX. sprememba stanja sredstev na računu 39.803,60 
X. neto zadolževanje -400.486,62 
XI. neto financiranje  - 439.883,01 
XII. stanje sredstev na računih na dan 31.12.2017 186.454,06 
D. bilanca sredstev rezerv  
I. prihodki  279.367,03 
II. odhodki  204.561,89 
III. presežek  74.805,14 

 
3. člen 

Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, 
premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine 
so sestavni del tega odloka. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Številka: 007-1/2018 ŽUPAN 
Datum: _________ Franci ROKAVEC 
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OBRAZLOŽITEV  
K ODLOKU O ZAKLJUČNEM RAČUNU  
PRORAČUNA OBČINE LITIJA ZA LETO 2017 
 
Zaključni račun proračuna je skladno z določili Zakona o javnih financah akt občine, v katerem so prikazani: 
- predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki, 
- ter odhodki in drugih izdatki občine za preteklo leto, 
- obrazložitev zaključnega računa, 
- podatki iz bilance stanj, 
- pojasnilo odstopanj. 
 
Letno poročilo je skladno z Zakonom o računovodstvu: 
1. bilanca stanja, 
2. izkaz prihodkov in odhodkov, 
3. pojasnila k izkazom, 
4. poslovno poročilo. 
 
Skladno z "Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna" zaključni račun proračuna 
sestavljajo: 
1. splošni del,  
2. posebni del in 
3. obrazložitve. 
 
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi zaključnega računa proračuna: 
1. bilanca prihodkov in odhodkov; 
2. račun finančnih terjatev in naložb in 
3. račun financiranja. 
 
Posebni del zaključnega računa proračuna sestavljajo realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. 
 
V posameznih stolpcih so prikazani: 
1. proračun preteklega leta; 
2. realizirani proračun preteklega leta; 
3. indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta. 
 
Obrazložitve zaključnega računa proračuna zajemajo 
1. obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna; 
2. obrazložitev posebnega dela zaključnega računa; 
3. obrazložitev izvajanja načrta razvojnih programov, 
4. obrazložitev podatkov iz bilance stanja in 
5. poročilo o upravljanju enotnega zakladniškega računa. 
 

SPLOŠNI DEL 
 
Splošni del zaključnega računa proračuna sestavljajo naslednji izkazi zaključnega računa proračuna: 
1. bilanca prihodkov in odhodkov; 
2. račun finančnih terjatev in naložb in 
3. račun financiranja. 
 
Predlog Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 - drugo branje je Občinski svet obravnaval in sprejel na 14. seji 
dne 22. 2. 2017 (Uradni list RS, št. 9/2017). 
 
Prvi rebalans - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 je 
Občinski svet obravnaval in sprejel na 16. redni seji dne 7. 6. 2017 (Uradni list RS, št. 62/2016).  
 
Drugi rebalans - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 je 
Občinski svet obravnaval in sprejel na 6. izredni seji dne 25. 10. 2017 (Uradni list RS, št. 62/2017). 
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REALIZACIJA PLANA 
proračun občine litija realizacija 

2007 
realizacija 

2008 
realizacija 

2009 
realizacija 

2010 
realizacija

2011 
realizacija

2012 1 
realizacija

 2013 
realizacija

 2014 
realizacija

 2015 
realizacija 

 2016 
realizacija 

 2017 

A. bilanca prihodkov in odhodkov 

I. skupaj prihodki 10.276.168 10.867.489   11.822.374 12.839.503 12.632.517 15.202.551 15.987.976 20.178.651 15.933.902 12.656.991 12.852.505 

II. skupaj odhodki 11.293.991 12.305.024   13.391.405 13.703.059 14.318.898 14.168.905 18.508.316 19.140.574 12.345.636 12.478.860 12.412.619 

III. proračunski presežek 
(– primanjkljaj) I. - II. –1.017.823 –1.437.535 –1.569.031 –863.556 –1.686.382 1.033.646 –2.520.340 1.038.077 3.588.266 178.131 439.883 

B. račun finančnih terjatev in naložb 

IV. prejeta vračila danih posojil in 
prodaja kapitalskih deležev 29.043 349.364 14.922 15.300 14.739 8.476 7.444 1.381 493 459 407 

V. dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 0 7.500 7.500 0 40.000 0 2.837.000 0 2.973.000 1.580.000  

VI. prejeta minus dana posojila in 
spremembe kapitalskih  deležev 
IV. - V 

29.043 341.864 7.422 15.300 –25.261 8.476 –2.829.556 1.381 –2.972.507 –1.579.541 407 

C. račun financiranja 

VII. zadolževanje skupaj 0 900.000 2.000.000 1.500.000 1.900.000 0 4.500.000 0 0 2.136.238 314.629 

VIII. odplačila dolga skupaj 83.339 66.860 800.000 366.667 413.333 240.001 298.334 654.048 647.199 626.651 715.116 

IX. povečanje sredstev na 
računih (– zmanjšanje)  
I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII. 

–1.072.118 –262.531 –361.609 285.077 –224.976 802.121 –1.148.230 385.409 –31.440 108.177 39.804 

X. neto zadolževanje  
(VII.-VIII.) -83.339 833.140 1.200.000 1.133.333 1.486.667 –240.001 4.201.666 –654.048 –647.199 1.509.587 –400.487 

XI. neto financiranje (VI.+X.-IX.) 1.017.823 1.437.535 1.569.031 863.556 1.686.382 –1.033.646 2.520.340 –1.038.077 –3.588.266 –178.131 –439.883 

XII. stanje sredstev na računih 
na dan 31.12. preteklega leta 1.452.727 380.608 118.077 –243.532 41.545 30.614 832.735 –315.495 69.914 38.473 146.650 

 

                                                           
1   v podatkih od leta 2012 naprej so vključeni tudi ožji deli občine mestna in krajevne skupnosti 
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Prihodki Občine Litija

y = 624.182,52x + 7.313.986,41
R2 = 0,63
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Proračunski presežek /primanjkljaj/ Občine Litija
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Odhodki Občine Litija

y = 558.973,70x + 7.938.963,88
R2 = 0,49
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Povečanje / zmanjšanje / sredstev na računih Občine Litija
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davčni prihodki Občine Litija

y = 481.659,83x + 4.577.292,53
R2 = 0,70
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nedavčni prihodki Občine Litija

y = 71.312,37x + 302.201,27
R2 = 0,40
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kapitalski prihodki Občine Litija
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transferni prihodki Občine Litija
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R2 = 0,05
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REALIZACIJA PREJEMKOV 
 

NAZIV realizacija 
2006

realizacija
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija
2011

realizacija
2012 2 

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
 2016 

realizacija 
 2017 

700      davki na dohodek in dobiček 3.769.613 7.254.627 7.590.767 8.164.417 9.160.658 9.094.158 9.208.452 9.144.923  9.190.558 8.214.258 8.509.571 9.034.919 

703      davki na premoženje 1.143.846 850.019 882.600 693.781 769.380 855.636 955.322 930.854  910.911 886.317 1.031.846 1.032.576 

704      domači davki na blago in storitve 469.624 408.613 332.199 315.130 688.216 467.621 355.364 386.569  371.081 381.116 342.377 142.565 

706      drugi davki 1.788 3.852 -5.490  199 72 22.221 -11.648 

710      udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 540.510 165.945 119.341 64.593 291.186 445.073 804.547 901.065  380.787 697.259 816.518 1.289.347 

711      takse in pristojbine 22.455 15.377 7.448 5.415 6.542 6.256 5.627 5.755  5.387 8.058 9.598 9.779 

712      denarne kazni 5.752 7.268 6.063 4.268 5.752 5.354 22.980 30.299  22.142 22.661 23.388 28.769 

713      prihodki od prodaje blaga in storitev 2.669 1.383 0 105 0 0 117.944 108.654  116.845 123.426 94.659 123.798 

714      drugi nedavčni prihodki 268.973 171.734 432.208 198.917 318.994 228.540 708.153 529.697  358.016 201.793 243.449 184.671 

720      prihodki od prodaje osnovnih sredstev 6.036 75.994 229.911 105.071 22.706 7.353 59.338 0 0 0 1.720 46.000 

722      prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.241.552 775.190 246.249 532.417 457.033 119.349 112.750 112.989  207.529 209.031 143.906 301.753 

730    prejete donacije iz domačih virov 54.578 40.000 35.000 1.008 0 0 8.783 3.893  10.211 13.348 6.174 4.962 

74      transferni prihodki 2.734.364 510.018 985.705 1.737.252 1.119.035 1.401.390 2.839.437 3.838.768 8.604.986 5.176.562 1.411.565 665.011 

skupaj prihodki 10.259.973 10.276.168 10.867.489 11.822.374 12.839.503 12.632.517 14.953.277 15.987.976 20.178.651 15.933.902 12.656.991 12.852.502 

 
 
 
 
 
                                                           
2 v podatkih od leta 2012 naprej so vključeni tudi ožji deli občine mestna in krajevne skupnosti 
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Davčni prihodki 
 
Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračunov. Vključujejo vse vrste davkov, ki so 
določeni s posebnimi zakoni.  
 
Med davčne prihodke se tako razvrščajo naslednje skupine prihodkov: 
 
Davki na dohodek in dobiček 
 
V to skupino javnofinančnih prihodkov spadajo dohodnina kot kompleksni davek na dohodke posameznikov (ki je razčlenjena na posamezne podzvrsti dohodnine) ter davek od 
dobička pravnih oseb.  
 
Davki na premoženje 
 
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem 
znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij. 
 
Domači davki na blago in storitve 
 
V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate) dajatve na uporabo motornih vozil 
(registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (takse za obremenjevanje vode, komunalne, požarne, prenočitvene, 
krajevne takse, cestnine idr.). 
 
 

Dohodnina 
 
V to skupino javnofinančnih prihodkov spada dohodnina kot kompleksni davek na dohodke posameznikov (ki je razčlenjena na posamezne podzvrsti dohodnine). Občini pripada 
odstopljeni delež prihodkov iz vplačane dohodnine (v letih do 2006 v višini 35%). Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in drugih davkov, 
ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 
proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo občinam v višini skupne primerne porabe.  
 
Posameznim občinam se tako kot prihodek občine iz glavarine odstopa dohodnina. Odstopljena dohodnina občinam se bo občinam nakazovala na podlagi 17. člena ZFO-1 na 
podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo bodo občine evidentirale 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. 
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NAZIV realizacija 
2007 

realizacija 
2008

realizacija 
2009

realizacija
2010

realizacija 
2011 

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija
2016

realizacija 
2017 

700020 Dohodnina - odstopljeni vir 
občinam 7.254.627,00 7.590.767,00 8.164.417,00 9.160.658,00 9.094.158,00 9.208.452,00 9.144.923,00 9.190.558,00 8.214.258,00 8.509.571,00 9.034.919,00 

700      davki na dohodek in 
dobiček 7.254.627,00 7.590.767,00 8.164.417,00 9.160.658,00 9.094.158,00 9.208.452,00 9.144.923,00 9.190.558,00 8.214.258,00 8.509.571,00 9.034.919,00 

 
Realizacija plana je bila dosežena. V primerjavi s predpreteklim letom so bili prihodki od dohodnine večji in dosegajo povprečje zadnjih let. Prihodki od dohodnine so bili realizirani 
v višini 100 % planiranega obsega. 
 

Davki na premoženje 
 
V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja (premičnin in nepremičnin) in se zaračunavajo bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem 
znesku ali ob prenosu lastništva. Sem sodijo tudi davki na spremembo lastništva nad premoženjem zaradi dedovanja, daril ali drugih transakcij. 
 

NAZIV realizacija 
2007 

realizacija
2008 

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016

realizacija 
2017 

703000   Davek od premoženja od 
stavb - od fizičnih oseb  506,74  524,46 625,01 458,92 2.009,94 1.834,24 314,81 1.030,45 1.149,79 1.208,87 14.910,16 

703001   Davek od premoženja od 
prostorov za počitek in rekreacijo  4.691,86  3.651,13 3.766,64 2.907,56 2.789,39 3.099,35 122,67 2.736,98 3.687,76 3.955,42 2.504,52 

703002   Zamudne obresti od 
davkov na nepremičnine  -393,97  48,94 69,18 12,29 

703003   Nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča - od pravnih 
oseb 

166.294,19  190.294,58 188.110,32 191.926,93 223.237,51 202.338,35 278.193,38 284.494,30 242.117,50 341.665,22 284.696,90 

703004   Nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča - od fizičnih 
oseb 

399.193,79  422.528,66 376.534,04 388.221,85 426.453,93 555.112,54 483.890,87 469.826,34 486.999,28 540.387,28 500.847,82 

703005   Zamudne obresti iz 
naslova nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča 

 -578,76  1.553,84 2.874,15 5.422,72 5.756,03 7.453,37 4.636,75 3.194,53 3.609,75 3.259,61 3.567,03 

703100   Davek na vodna plovila  134,59  1.649,82 2.254,96 3.415,07 1.485,29 1.729,40 1.865,59 2.260,77 1.328,97 1.603,80 1.787,85 

703101   Zamudne obresti od 
davkov na premičnine  2,56 21,95 8,71 4,50 8,14 0,63 24,50 5,29 

703200   Davek na dediščine in 
darila  10.313,07  10.196,98 28.220,95 35.659,16 45.606,12 55.500,96 32.071,11 30.859,00 14.496,95 30.333,50 31.209,97 
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NAZIV realizacija 
2007 

realizacija
2008 

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016

realizacija 
2017 

703201   Zamudne obresti davkov 
občanov  96,76 100,32 271,35 178,37 11,47 46,94 83,01 86,83 

703300   Davek na promet 
nepremičnin - od pravnih oseb  24.629,52  17.450,16 10.820,62 7.584,16 2.329,39 15.492,14 4.360,63 5.701,58 7.610,13 9.928,10 18.134,49 

703301   Davek na promet 
nepremičnin - od fizičnih oseb 245.047,24  234.701,16 79.738,50 131.970,43 145.811,13 112.423,86 125.181,55 110.606,19 125.145,24 99.310,76 174.820,63 

703302   Davek na promet 
nepremičnin - od pravnih in fizičnih 
oseb, ki nimajo sedeža oziroma 
stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji 

  1.504,32 -916,56 3,72  

703303   Zamudne obresti od davka 
na promet nepremičnin  180,97  766,50 209,41 951,21 54,38 34,24 181,16 123,89 85,79 -7,77 

703      davki na premoženje 850.019,24  882.599,73 693.780,87 769.379,85 855.635,65 955.322,37 930.854,47 910.910,91 886.316,83 1.031.845,86 1.032.576,01 

 
Realizacija plana prihodkov od davkov na premoženje je bila presežena. Razlog za odstopanje je v večjem obsegu prihodkov (predvsem večji prihodki od davkov na nepremičnine, 
zlasti realizacija davka na promet nepremičnin fizičnih oseb). V primerjavi s predpreteklim letom so bili prihodki od davkov na premoženje večji in presegajo povprečje zadnjih let. 
 

Domači davki na blago in storitve 
 
V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za 
izvajanje določenih storitev (takse za obremenjevanje vode in odlaganje odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse idr.). 
 

NAZIV realizacija 
2007 

realizacija 
2008

realizacija 
2009

realizacija 
2010

realizacija  
2011 

realizacija
2012

realizacija 
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016

realizacija  
2017 

704403   Davek na dobitke od iger na 
srečo 37.098,39 10.353,95 8.475,58 6.941,60 8.755,99 11.780,85 7.348,02 4.308,94 6.698,45 3.192,17 3.762,83 

704700   Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda 

253.031,31 200.535,00 189.058,88 584.426,12 419.122,77 308.967,82 353.837,62 346.811,06 355.107,49 320.792,39 113.541,16 

704704   Turistična taksa  266,76 133,50 67,76 66,92 93,52 108,92 169,84 274,28 162,28 217,96 661,42 

704706   Občinske takse od pravnih 
oseb  7.464,48 5.927,00 6.732,00 5.902,37 7.952,50 4.005,36 8.762,12 5.106,00 5.122,80 3.937,30 7.567,80 

704707   Občinske takse od fizičnih 
oseb in zasebnikov  3.951,37 1.786,80 1.088,85 1.938,60 2.326,10 1.622,00 1.643,50 1.520,77 1.500,26 1.618,28 1.272,00 
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NAZIV realizacija 
2007 

realizacija 
2008

realizacija 
2009

realizacija 
2010

realizacija  
2011 

realizacija
2012

realizacija 
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016

realizacija  
2017 

704708   Pristojbina za vzdrževanje 
gozdnih cest  10.409,83 17.276,08 13.885,66 12.795,03 12.264,42 12.464,24 12.367,66 13.060,14 12.524,81 12.618,77 15.759,90 

704719   Okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov 

 96.390,65 96.186,54 95.821,07 76.145,55 17.105,66 16.414,52 2.418,09  

704      domači davki na blago in 
storitve 408.612,79 332.198,87 315.129,80 688.216,19 467.620,96 355.363,71 386.569,19 371.081,19 381.116,09 342.377,18 142.565,11 

 
Realizacija plana je bila dosežena.  Razlog za odstopanje od plana so predvsem večji prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki so so 
bili realizirani v višini 118%. V primerjavi s predpreteklim letom so bili prihodki od davkov na blago in storitve manjši in ne dosegajo povprečja zadnjih let. 
 
 
V skupnem znesku so bili davčni prihodki realizirani v višini 100,7 % planiranega obsega v sprejetem rebalansu in pomembno presegajo povprečje zadnjih let. 
 

NAZIV realizacija
2004

realizacija 
 2005 

realizacija 
2006 

realizacija
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010

realizacija 
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija
2016

realizacija 
2017 

DAVČNI  
PRIHODKI   3.931.736 4.692.350 5.383.084  8.513.259 8.805.566 9.173.328 10.618.254 10.419.202 10.522.990 10.456.856 10.472.749 9.481.764 9.906.015 10.198.412 

 
 

Nedavčni prihodki 
 
 
V skupnem znesku so bili nedavčni prihodki realizirani v višini 106 % planiranega obsega. Realizacija plana je bila dosežena. V primerjavi s predpreteklim letom so bili nedavčni 
prihodki večji in so presegli povprečje zadnjih let. 
 
 

NAZIV realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija 
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010

realizacija 
2011

realizacija 
2012 3

realizacija 
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija
2016

realizacija 
2017 

NEDAVČNI 
PRIHODKI   1.240.389 349.577  840.359  361.708  565.059  273.299 622.474 685.223 1.659.253 1.575.470 883.177 1.053.197 1.187.612 1.636.365 
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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 vezanih denarnih depozitov) in prihodki od upravljanja s premoženjem (prihodki od najemnin, 
zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij). 
 

NAZIV realizacija 
2007 

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija 
2011 

realizacija 
2012 4

realizacija 
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016

realizacija  
2017 

710003 - Prihodki iz naslova 
presežka prihodkov nad odhodki 
posrednih uporabnikov proraču 

 355,43 322,67 360,00 376,64 414,26 388,49 219.324,02 

710004 - Prihodki od udeležbe na 
dobičku in dividend nefinančnih družb  456,69 48.252,10 503,20 740,00 740,00 730,08 

710005 - Prihodki od udeležbe na 
dobičku in dividend finančnih družb 37,00 74,00 29,60 118,40 207,20 592,00  

710200   Prihodki od obresti od 
sredstev na vpogled 10.158,24 8.316,54 1.427,04 344,69 750,73 2.386,21 6.150,85

občina:
2.154,69  

KS:
1.462,87

občina:
286,66

KS:
307,20

 

710201   Prihodki od obresti od 
vezanih tolarskih depozitov iz 
nenamenskih sredstev 

81.268,94 20.764,03  22.750,02 263,98  

710215   Drugi prihodki od obresti  1.007,75 1.304,67 827,95 598,33 142,00 88,20 77,10 30,00 158,70 

710300 Prihodki iz naslova 
najemnin za kmetijska zemljišča in 
gozdove 

 230,00 230,00 250,00 2.327,75 2.696,89 3.082,52 

710301   Prihodki od najemnin za 
poslovne prostore 20.409,72 21.183,02 23.595,14 22.511,66 22.852,71 61.419,50

občina: 
17.914,44  

KS: 
42.796,00  

občina:
19.407,34  

KS:
47.336,01

občina:
17.914,44  

KS:
47.014,02

občina:
18.127,55

KS:
48.387,80

občina: 
18.441,25 

KS: 
51.848,32 

710302 Prihodki od najemnin za 
stanovanja  30.000,00 30.000,00  

710303 Prihodki od najemnin za 
opremo   KS:

1.775,92
KS:

1.081,97  

710304   Prihodki od drugih najemnin 28.265,29 41.238,29 18.239,62 34.269,63 8.206,63 57.378,58

občina: 
9.590,67  

KS: 
49.020,73

občina: 
8.145,49  

KS: 
52.204,59

občina: 
9.071,30 

KS: 
44.535,06

občina: 
11.273,29

KS: 
46.616,28

občina: 
11.128,95 

KS: 
44.103,46 

710306   Prihodki iz naslova 
podeljenih koncesij   1.303,00 51.190,65 35.682,02 39.615,91 47.535,11 62.283,41 46.806,93 41.633,00 
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NAZIV realizacija 
2007 

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija 
2011 

realizacija 
2012 4

realizacija 
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016

realizacija  
2017 

710312   Prihodki od podeljenih 
koncesij za vodno pravico 25.805,37 24.875,96 19.641,55 14.936,19 13.818,75 32.787,17 32.996,43 18.902,22 10.887,01 11.039,60 27.298,59 

710313 Prihodki od nadomestila za 
dodelitev služnostne pravice in 
ustanovitev stavbne pravice 

 5.247,56 4.942,50 12.118,75

občina: 
5.218,56  

KS: 
2.627,55

občina: 
5.055,81

KS: 
0,00

občina: 
1.883,67

KS: 
0,00

občina: 
11.158,87 

KS:  
0,00 

710399   Drugi prihodki od 
premoženja  1.424,35 216.670,46 263.447,55 556.245,20 689.666,83 173.436,03 495.309,92 628.557,24 860.438,84 

710      udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 165.944,56 119.340,63 64.593,05 291.186,25 445.073,41 804.547,04 901.064,79 380.786,68 697.258,81 816.517,74 1.289.346,60 

 
Realizacija prihodkov je bila večja od plana. V primerjavi s predpreteklim letom so bili prihodki od premoženja večji in so presegli povprečje zadnjih let. 
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij na podkontu 710306 predstavljajo namenske prihodke za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v višini in za vzdrževanje gozdnih cest. 
Razlog za odstopanje od plana so predvsem prihodki iz najemnin za uporabo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, ki jo v obliki omrežnine plačujejo občani. 
 

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. 
 

NAZIV realizacija 
2007 

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija 
2011 

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016

realizacija  
2017 

711100   Upravne takse (tar. št. 1-10 
in tar. št. 97-98 ZUT) 15.377,41 7.447,94 5.415,41 6.542,16 6.255,59 5.627,39 5.754,67 5.386,88 8.057,90 9.598,14 9.779,41 

711      takse in pristojbine 15.377,41 7.447,94 5.415,41 6.542,16 6.255,59 5.627,39 5.754,67 5.386,88 8.057,90 9.598,14 9.779,41 

 
Razlog za zmanjšanje prihodkov v primerjavi s povprečjem preteklih let so spremembe Zakona o upravnih taksah in večje število upravnih postopkov, za katere se plačuje taksa, zato 
prihodki presegajo povprečje zadnjih let. 
 
 

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 nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora zaradi nedovoljenih (črnih) gradenj ter globe medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
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NAZIV realizacija 
2007 

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija 
2011 

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2006

realizacija  
2006 

712001 Globe za prekrške 521,63 209,48 835,42 340,88 12.524,18 22.195,82 16.360,00 13.446,40 16.844,60 15.574,12 

712007   Nadomestilo za degradacijo 
in uzurpacijo prostora 6.471,22 6.062,79 3.938,45 4.196,83 4.943,16 10.166,22 8.013,47 5.742,18 9.174,96 6.493,18 13.165,01 

712008   Povprečnine na podlagi 
zakona o prekrških 275,18 120,00 720,00 70,00 290,00 90,00 40,00 40,00 50,00 30,00 

712      denarne kazni 7.268,03 6.062,79 4.267,93 5.752,25 5.354,04 22.980,40 30.299,29 22.142,18 22.661,36 23.387,78 28.769,13 

 
Realizacija plana je v pretežni meri odvisna od števila izdanih odločb upravne enote o kaznih za degradacijo in uzurpacijo prostora zaradi nedovoljenih (črnih) gradenj, za katere se 
plačuje kazen, ter od števila izdanih odločb medobčinskega inšpektorata in redarstva, zato prihodki presegajo povprečje zadnjih let. 
 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 
 
V to skupino prihodkov uvrščamo prihodke od prodaje blaga in storitev, to je vse vrste prihodkov, ki jih posamezni proračunski uporabniki, pridobivajo iz naslova opravljanja "lastne 
dejavnosti", to je s prodajo svojih proizvodov ali opravljanja svojih storitev drugim sektorjem na trgu, in niso realizirani iz javnih virov, pač pa s plačilom neposrednega uporabnika 
teh proizvodov ali storitev 
 

NAZIV realizacija  
2007 

realizacija 
2008

realizacija 
2009

realizacija
2010

realizacija
2011

realizacija
2012 5

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija  
2016 

realizacija  
2017 

713000   Prihodki od prodaje blaga in 
storitev  1.383,33 

občina:
0,00

krajevne 
skupnosti: 

117.944,35

občina:
0,00

krajevne 
skupnosti: 

108.654,38

občina:
0,00

krajevne 
skupnosti:

116.844,51

občina:
0,00

krajevne 
skupnosti:

118.703,53

občina: 
60,00 

krajevne 
skupnosti: 
92.383,38 

občina: 
 

krajevne 
skupnosti: 

113.075,81 

713099 - Drugi prihodki od prodaje  105,00 4.722,70 2.216,00 10.722,52 

713      prihodki od prodaje blaga in 
storitev 1.383,33 0,00 105,00 0,00 0,00 117.944,35 108.654,38 116.844,51 123.426,24 94.659,38 123.798,33 

 
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).  
Prihodki krajevnih skupnosti od prodaje blaga in storitev so podrobneje razčlenjeni po svojem namenu v nadaljevanju.  
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Skupaj so lastni prihodki krajevnih skupnosti v letu 2017 znašali 217.290,17 eurov (195.086,15 eurov leta 2016, 228.179,40 eurov leta 2015), prihodki krajevnih skupnosti iz 
občinskega proračuna pa 145.296,84 (114.767,91,20 eurov leta 2015). To pomeni, da so krajevne skupnosti od občine prejele 38% prihodkov (leto prej 43% prihodkov), od 
opravljanja gospodarskih javnih služb, ki jih namesto občine zagotavljajo krajevne skupnosti (oskrba s pitno vodo, pogrebne storitve ipd) pa so krajevne skupnosti realizirale 62% 
prihodkov iz lastne dejavnosti (leto prej 57% prihodkov iz lastne dejavnosti). 
 
 

Drugi nedavčni prihodki 
 
V to skupino prihodkov uvrščamo naslednje prihodke: 

- 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 (občina je upnik v nedokončanih stečajnih postopkih, izvršbe in rubeži pooblaščenih izvršiteljev pri upnikih za najem stavbnih zemljišč iz 

preteklih let, ter prihodki zaradi povračil stroškov popravil zavarovane opreme v občinski stavbi). 
- prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, 
- prihodki preobremenitev uporabe objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture 

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

NAZIV realizacija  
2007 

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija
2011

realizacija
2012 6

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija  
2016 

realizacija  
2017 

714100  Drugi nedavčni prihodki 
 

93,63
krajevne 

skupnosti:
420,29

 KS:  
100,00 

714105   Prihodki od komunalnih 
prispevkov 129.993,24  180.771,82 76.809,96 110.393,63 138.362,31 207.395,86 194.720,21 60.485,86 106.535,43 138.466,39 100.167,61 

714106   Prispevki in doplačila 
občanov za izvajanje določenih 
programov tekočega značaja  

 20.520,96  86.552,24 10.272,50 29.988,94 15.878,31 23.894,09 11.022,36 25.666,03 62.780,82 18.488,81 47.856,59 

714107   Prispevki in doplačila 
občanov za izvajanje določenih 
programov investicijskega značaja 

 2.000,00 800,00   

714109   Sredstva za investicije, 
pridobljena s krajevnimi 
samoprispevki 

  313,46 

714110 Zamudne obresti od 
komunalnih prispevkov -6.770,53 -5.422,15 2.090,74 168,42 1,18  131,00 

714199   Drugi izredni nedavčni 
prihodki   27.990,62  164.789,87 109.834,79 183.233,33 74.299,12 471.539,04

občina: 
311.507,36  

KS: 
10.356,37  

občina: 
266.850,29  

KS: 
4.425,45 

občina: 
28.885,54 

KS: 
3.590,07

občina: 
85.439,08 

KS:  
1.054,39 

občina: 
33.321,98 

KS:  
2.780,82 
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NAZIV realizacija  
2007 

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija
2011

realizacija
2012 6

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija  
2016 

realizacija  
2017 

714      drugi nedavčni prihodki 171.734,29  432.207,56 198.917,25 318.993,75 228.539,74 702.828,99 529.697,04 358.016,34 201.793,04 243.448,67 184.671,46 

 
V primerjavi s predpreteklim letom so bili drugi nedavčni prihodki manjši, zato ne dosegajo povprečja zadnjih let.  Drugi nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 92 % 
planiranega obsega in ne dosegajo plana.  
Zlasti izstopa nizka realizacija prihodkov od komunalnih prispevkov.  
 
 
Davčni in nedavčni prihodki skupaj tvorijo prvi sklop prihodkov -  tekoče javnofinančne prihodke. 
 
 

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, zemljišč, nematerialnega premoženja (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oz. blagovnih rezerv. 
 
 

NAZIV realizacija 
2006 

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija
2011

realizacija
2012 7

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija  
2016 

realizacija  
2017 

720000   Prihodki od prodaje 
poslovnih objektov in poslovnih 
prostorov 

1.251,88 123.245,23   

720001   Prihodki od prodaje 
stanovanjskih objektov in stanovanj 4.783,79 75.993,58 106.666,12 99.871,28 22.706,02 7.353,38 59.338,30  46.000,00 

720099   Prihodki od prodaje drugih 
zgradb in prostorov   5.200,00 1.250,00  

720299 Prihodki od prodaje druge 
opreme  

občina:  
0,00 
KS:  

470,20 

občina:  
0,00 
KS:  

 

720      prihodki od prodaje 
osnovnih sredstev 6.035,67 75.993,58 229.911,35 105.071,28 22.706,02 7.353,38 59.338,30 0,00 0,00 0,00 1.720,20 46.000,00 
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NAZIV realizacija 
2006 

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija
2011

realizacija
2012 7

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija  
2016 

realizacija  
2017 

722000   Prihodki od prodaje 
kmetijskih zemljišč 12.995,09 309,87 5.200,00 1.791,38 5.117,00 994,00 594,00 3.317,89 

722001  Prihodki od prodaje gozdov  3.005,13 132,00 14.554,00 984,00 522,00 

722100   Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 1.228.557,25 775.189,99 242.933,69 527.217,04 457.033,32 117.557,09 112.750,07 112.856,89 187.857,58 208.036,98 142.327,59 

KS: 
420,00 
občina: 

297.492,76 
722      prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 

1.241.552,34 775.189,99 246.248,69 532.417,04 457.033,32 119.348,47 112.750,07 112.988,89 207.528,58 209.030,98 143.905,59 301.752,65 

KAPITALSKI PRIHODKI 1.247.588 851.184 476.160 637.488 479.739 126.702 172.088 112.989 207.526 209.031 145.626 347.753 

 
Realizacija plana je v višini 88,7 %. Razlog za odstopanje od plana kapitalskih prihodkov, ki so bili planirani v prevelikem znesku in jih z rebalansom občina ni zmanjšala, je 
majhno število uspešnih dražb in majhno število sklenjenih prodajnih pogodb.  
 
 
V primerjavi s predpreteklim letom so bili kapitalski prihodki večji  in pomembno zaostajajo za povprečjem zadnjih let. 
 

NAZIV realizacija 
2003 

realizacija 
2004 

realizacija 
2005

realizacija 
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija 
2011

realizacija 
2012 8

realizacija 
2013

realizacija 
2014

realizacija 
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

KAPITALSKI 
PRIHODKI   187.841 550.575 116.442 1.247.588 851.184 476.160 637.488 479.739 126.702 172.088 112.989 207.526 209.031 145.626 347.753 

 
 

Prejete donacije 
 
V četrto skupino prihodkov se razvrščajo prejete donacije iz domačih in tujih virov. 
 
V to skupino prihodkov se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: 
od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od posameznih 
tujih vlad in njihovih institucij ter od tujih pravnih ali fizičnih oseb.  
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V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o 
obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. 
Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene 
porabe.  
 

Prejete donacije iz domačih virov 
 

NAZIV realizacija 
2003 

realizacija 
2004 

realizacija 
2005

realizacija 
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija 
2011

realizacija
2012

realizacija 
2013

realizacija 
2014

realizacija 
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

DONACIJE 107.326 0 179.130 54.578 40.000 35.000 1.008 0 0 8.783 3.893 10.211 13.348 6.174 4.962 

 

NAZIV realizacija 
2007 

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija 
2011 

realizacija
2012 9

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija
2016

realizacija 
2017 

730000   Prejete donacije in darila od 
domačih pravnih oseb   3.700,00

občina: 
100,00

krajevne 
skupnosti:

2.490,00  

krajevne 
skupnosti:

9.281,00

občina: 
400,00

krajevne 
skupnosti:

9.482,62

občina: 
0,00

krajevne 
skupnosti:

3.260,00

občina:  
0,00 

krajevne 
skupnosti: 

1.840,00 
730100   Prejete donacije in darila od 
domačih pravnih oseb za investicije 40.000,00 35.000,00   

730100 Prejete donacije in darila od 
domačih fizičnih oseb  1.007,58  5.083,41

krajevne 
skupnosti:

1.302,86

občina: 
700,00

KS:
230,00  

krajevne 
skupnosti:

3.464,92

občina: 
0,00

krajevne 
skupnosti:

2.914,10

občina:  
0,00 

krajevne 
skupnosti: 

3.121,76 
730    prejete donacije iz domačih 
virov 40.000,00 35.000,00 1.007,58 0,00 0,00 8.783,41 3.892,86 10.211,00 13.347,54 6.174,10 4.961,76 

 
 

Transferni prihodki 
 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
 
Zadnja - peta skupina javnofinančnih prihodkov pa so transferni prihodki. 
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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. 
 

NAZIV realizacija 
2003 

realizacija 
2004 

realizacija 
2005

realizacija 
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija 
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

TRANSFERNI 
PRIHODKI 2.426.912 2.231.912 3.068.544 2.734.364 510.018 985.705 1.737.252 1.119.035 1.401.390 2.839.437 3.838.768 8.604.986 5.176.562 1.411.565 665.011 

 
 
Realizacija prihodkov je večja od plana, transferni prihodki so bili realizirani v višini 99,8 % planiranega obsega.   
 
V primerjavi s predpreteklim letom so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij manjši in ne dosegajo povprečja zadnjih let. 
 
V letu 2017 je občina za opravljanje svoje redne dejavnosti iz državnega proračuna prejela  : 
 
iz proračuna RS leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016 leto 2017 

požarna taksa 37.704,00 35.409,00 37.735,00 41.012,00 45.683,00 39.844,00 36.279,00 38.895,00 43.019,00 

vzdrževanje gozdnih cest 13.213,45 13.214,96 13.275,31 13.157,32 12.994,08 12.758,670 6.177,29 6.227,48 6.189,11 

delovanje medobčinskega inšpektorata 4.218,25 5.845,18 10.107,94 5.939,00 21.954,61 5.679,47 13.007,43 23.765,40 17.374,50 

sanacija naravnih nesreč po neurjih v letih 2008 in 2010  377.732,20 298.927,35       

sanacija naravnih nesreč po neurjih v letu 2012     133.698,47     

sanacija naravnih nesreč po neurjih v letu 2014      134.473,49    

sanacija plazu Trinkaus       165.261,17 81.246,74  

vzdrževanje občinskih cest - MKGP državni gozdovi         32.028,66 

MIZŠ virtualni turist     940,51 
5.329,51 

1.428,34 
8.093,96    

subvencije za tržna najemna stanovanja      2.712,40 2.892,71 3.224,85 2.680,86 

šolski prevozi       72.642,93 59.975,43 62.155,74 
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Za delovanje medobčinskega inšpektorata so občine prispevale: 
 
iz proračunov občin leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016 leto 2017 

- za redno dejavnost 37.876,57 34.152,06 52.822,75 78.116,84 78.092,40 82.618,96 82.777,99 92.191,34 96.387,54 

- za nabavo nove opreme in avtomobila   11.950,41 22.006,89 1.127,54 624,76 667,02 2.387,24 3.762,71 

 
 
V letu 2016 je občina iz proračunov ožjih delov občine za plačilo vodnega povračila za vodovode, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti, prejela: 
 
iz proračunov ožjih delov občine leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016 leto 2017 

- za plačilo vodnega povračila za vodovode,  
s katerimi upravljajo krajevne skupnosti 6.716,61 6.998,38 7.652,90 7.522,95 7.882,16 9.311,80 8.544,48 9.411,33 7.819,90 

 
Občina je v preteklih letih realizirala naslednje namenske prihodke iz državnega proračuna (740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so namenski prihodki 
občine po 43.č. Zakona o javnih financah za izvedbo investicij na planiranih posebnih proračunskih postavkah): 
 
prihodki  za sofinanciranje investicij s strani 
države 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

plan 977.000 1.375.000 2.101.283 673.000 4.335.805 2.251.541 9.952.000 15.611.000 516.000 535.000 210.000 

realizacija 385.727 704.387 774.239 645.512 712.025 2.567.673 3.534.965 8.604.986 950.186 537.673 209.753 

 
Občina je v letu 2017 realizirala naslednje sofinancirane investicije iz državnega proračuna: 
 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

 realizacija 2014 realizacija 2015 realizacija 2016 realizacija 2017

MŠŠ _ 1955 OŠ Litija 1.122.211,000 118.325,00 243.308,00

MZIP _ 1956 OŠ Litija energetska sanacija 2.895,00

MKO _ 1525 Čistilna naprava Litija 846.863,89 426.308,97 3.251,06

SVLR  _ 152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI 415.277,00

MOP _ 1520 Deponija odpadkov 68.822,20 240.290,59 1.068,45

MZIP _ 1722 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Litija 84.128,28

1340 Celostna prometna strategija 2.488,80 3.733,21

MGRT _ SVLR  _ 1955 OŠ Litija 206.310,00 209.753,00
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

 realizacija 2014 realizacija 2015 realizacija 2016 realizacija 2017

MZIP _ 1956 OŠ Litija energetska sanacija 16.405,00

MKO _ 1525 Čistilna naprava Litija 4.798.894,27 1.843.156,45 18.422,61

MOP _ 1520 Deponija odpadkov 389.992,38 1.361.646,55 6.054,68

MZIP _ 1722 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Litija 476.726,57

MZIP _ 1960 Energetska sanacija POŠ Dole pri Litiji 85.142,31

1340 Celostna prometna strategija 14.103,20 21.154,79

MORS _ 2320 Proračunska rezerva; povračilo stroškov zimske ujme 2014 83.439,69
 

REALIZACIJA IZDATKOV 
 
Na strani javnofinančnih odhodkov ekonomska klasifikacija razlikuje štiri osnovne skupine odhodkov. Kriteriji za ekonomsko klasifikacijo odhodkov so ekonomske značilnosti 
posameznih javnofinančnih odhodkov, zato obstaja neposredna povezava med ekonomsko členitvijo odhodkov in računovodskim evidentiranjem in izkazovanjem posameznih 
javnofinančnih odhodkov. Zato tudi govorimo o enotni proračunski in računovodski ekonomski klasifikaciji javnofinančnih odhodkov. 
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NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012 10

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

400      plače in 
drugi izdatki 
zaposlenim 

334.324 428.399 438.828 494.314 536.333 618.870  620.576 626.615 635.806 582.117 539.363 593.332 600.823 647.593 695.278 

401      prispevki 
delodajalcev za 
socialno varnost 

49.806 69.900 76.078 84.957 90.549 105.795  107.511 108.701 109.389 100.774 90.221 96.317 91.107 97.411 106.733 

402      izdatki za 
blago in storitve 995.852 1.195.456 1.286.474 1.657.400 1.888.657 2.100.240  2.133.473 2.530.176 2.121.619 2.261.001 2.231.330 1.666.987 1.289.672 1.640.148 1.767.125 

403      plačila 
domačih obresti 19.951 15.302 11.349 9.027 6.321 2.163  50.693 67.706 110.249 113.945 116.561 221.892 171.496 111.687 107.762 

409      rezerve 25.038 66.767 66.767 66.767 153.000 180.000  200.000 565.732 698.927 300.000 333.698 154.473 346.261 278.886 130.000 

410      subvencije 77.710 70.217 65.300 71.040 77.704 85.661  100.238 99.381 114.638 181.958 77.201 53.942 73.661 61.523 65.802 

411      transferi 
posameznikom in 
gospodinjstvom 

1.704.437 1.786.987 1.926.236 2.133.402 2.195.860 2.410.833  2.642.542 2.901.463 3.286.046 3.185.425 3.076.752 2.753.221 3.016.939 3.305.393 3.431.109 

412      transferi 
neprofitnim 
organiz. in 
ustanovam 

305.287 312.585 399.754 444.719 498.173 543.897  620.919 677.190 573.818 556.240 519.614 408.546 339.875 620.869 508.849 

413      drugi tekoči 
domači transferi 884.912 915.804 1.039.894 1.082.142 1.106.379 1.672.041  1.391.020 1.781.807 1.374.850 1.411.114 1.387.748 1.375.752 1.382.148 2.051.915 1.786.973 

420      nakup in 
gradnja osnovnih 
sredstev 

1.205.423 1.058.018 1.348.595 2.679.669 3.230.517 2.320.601  3.377.151 2.138.234 3.618.880 3.267.123 5.263.638 8.210.706 4.631.852 2.003.849 2.430.220 

431      investicijski 
transferi PO in FO, 
ki niso proračunski 
uporabniki 

106.025 106.410 271.913 269.324 534.866  409.321 289.775 116.000 219.655 50.000 56.000 55.992 72.000 58.210 

432      investicijski 
transferi proračun. 
uporabnikom 

787.693 953.175 1.567.242 1.396.668 1.241.176 1.730.056  1.737.960 1.916.278 1.558.677 1.989.554 4.822.189 3.549.405 345.808 1.587.585 1.324.557 

odhodki skupaj 6.390.435 6.978.635 8.332.927 10.392.018 11.293.991 12.305.024 13.391.405 13.703.059 14.318.898 14.168.906 18.508.316 19.140.574 12.345.636 12.478.861 12.412.619 

441      povečanje 
kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 

  7.500 7.500  40.000 2.837.000 2.973.000 1.580.000  
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Tekoči odhodki 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija
2016

realizacija 
2017 

40 TEKOČI  
ODHODKI 1.424.971 1.775.824 1.879.496 2.312.465 2.674.860 3.007.068 3.112.253 3.898.930 3.675.990 3.357.837 3.311.173 2.733.002 2.499.360 2.775.726 2.806.898 

v deležu 
odhodkov 22% 25% 23% 22% 24% 24% 23% 28% 26% 24% 18% 14% 20% 22% 23%% 

 
Prva skupina odhodkov so tekoči odhodki. Ti zajemajo:  

Plače in drugi izdatki zaposlenim 
  
To so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

400      
plače  
in drugi 
izdatki 
zaposlenim 

334.324 428.399 438.828 494.314 536.333 618.870  620.576 626.615 635.806 582.117 539.363 593.332 600.823 647.593 695.278 

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
 
Prispevke na bruto plače delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih. 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

401      
prispevki 
delodajalcev 
za  
socialno 
varnost 

49.806 69.900 76.078 84.957 90.549 105.795  107.511 108.701 109.389 100.774 90.221 96.317 91.107 97.411 106.733 

 

Izdatki za blago in storitve 
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Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi 
materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino 
opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.).  
 
Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo 
(vrednost pod 500 EUR in življenjska doba krajša od enega leta). 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

402       
izdatki za 
blago in  
storitve 

995.852 1.195.456 1.286.474 1.657.400 1.888.657 2.100.240 2.133.473 2.530.176 2.121.619 2.261.001 2.231.330 1.666.987 1.289.672 1.640.148 1.767.125 

 

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga 
 
Razvrščajo se na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah 
domačih oziroma tujih kreditodajalcev.  
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

403      
plačila  
domačih  
obresti 

19.951 15.302 11.349 9.027 6.321 2.163 50.693 67.706 110.249 113.945 116.561 221.892 171.496 111.687 107.762 

 

Sredstva, izločena v rezerve 
 
Podskupina vključuje izločanja sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave 
proračuna.  Splošna proračunska rezervacija v letu 2015 ni bila planirana. 
 
V izvrševanju proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv. 
 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

409      
rezerve 25.038 66.767 66.767 66.767 153.000 180.000 200.000 565.732 698.927 300.000 333.698 154.473 346.261 278.886 130.000 
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REZERVNI SKLAD realizacija 
2008 

realizacija 
2009 

realizacija 
2010 

realizacija 
2011 

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija
2016

realizacija 
2017 

I. PRIHODKI  

1. prenos sredstev rezerv iz preteklega leta 126.199,55 201.564,38 131.193,28 319.469,16 329.237,67 165.673,53 182.745,71 50.442,03 95.550,64 149.367,03 

2. izločanje v obvezno rezervo v tekočem letu  180.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 20.000,00 181.000,00 114.200,00 130.000,00 

3. nakazilo iz državnih rezerv za sanacijo posledic 
neurja 2008 - 2010 365.732,20 298.927,35  

4. nakazilo iz državnih rezerv za sanacijo posledic 
po neurjih v letu 2012 - plaz Jesenje  133.698,47  

5. nakazilo iz državnih rezerv za sanacijo posledic 
po neurjih v letu 2012 - plaz Golišče  134.473,49  

6. nakazilo iz državnih rezerv za sanacijo posledic 
plazu Trinkaus  157.151,97 81.246,74  

7. nakazilo iz državnih rezerv za sanacijo posledic 
plazu Seruč  8.109,20  

8. povračilo stroškov zimske ujme 2014  83.439,69  

SKUPAJ PRIHODKI: 306.199,55 401.564,38 696.925,48 1.018.396,51 629.237,67 499.372,00 337.219,20 396.703,20 374.437,07 279.367,03 

II. ODHODKI  

1. intervencije ob poplavah 25.12.09 122.279,30   

2. sanacija posledic neurja 2008 - 2010, sanacija 
plazov 103.646,58 232.509,81 246.672,26 509.281,55  

3. drugo 988,59 37.861,29 8.504,76   

4. protipoplavna zaščita Ponoviška cesta, Litija 33.589,63  

5. sanacija plazu pri vodnem zajetju Ribče 146.287,66  

6. sanacija občinskih cest po neurju 12.7.2012 JP KSP Litija d.o.o. 156.333,12  

7. sanacija občinskih cest po neurju 12.7.2012 Trgograd d.o.o. 12.893,18  

8. sanacija občinskih cest po neurju 16.8.2012 JP KSP Litija d.o.o. 51.527,23  

9. intervencije gasilskih društev po neurju 16.8.2012 prostovoljna gasilska društva 58.348,03  

10. sanacija občinskih cest po neurju 12.6.2012 JP KSP Litija d.o.o. 59.999,76  

11. sanacija plazu LC Polšnik, sept. 2010 Trgograd d.o.o. 4.464,00  
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REZERVNI SKLAD realizacija 
2008 

realizacija 
2009 

realizacija 
2010 

realizacija 
2011 

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija
2016

realizacija 
2017 

12. sanacija plazu LC Polšnik, LC Sava JP KSP Litija d.o.o. 79.999,94  

13. sanacija občinskih cest po snegolomu 27.-
28.10.2012 JP KSP Litija d.o.o. 39.998,88  

14. sanacija po poplavah 5.- 6.11.2012 v KS Sava, 
Kresnice, Jevnica 

Gregorin s.p., Šuštar Trans d.o.o., Trgograd d.o.o. (sklep 
Obč.sveta z dne 20.12.12 - 39.000) 10.756,80  

15. sanacija po poplavah 5.- 6.11.2012 - 
protipoplavna vrata 

Mont var d.o.o. 
(sklep Obč.sveta z dne 20.12.12 - 39.000) 18.840,00  

16. sanacija po poplavah 5.- 6.11.2012 - stroški 
intervencij PGD 

prostovoljna gasilska društva - 8x 
(sklep Obč.sveta z dne 14.11.12 - 84.000) 53.897,52  

17. - sanacija plazu na LC Sava - izgradnja opornega 
zida 

Trgograd d.o.o., Pino d.o.o. 
(sklep Obč.sveta z dne 16.11.12 - 180.000) 83.831,50  

18. sanacija plazu Zapodje - projektna dokumentacija 
PZI  

Pino d.o.o. 
(sklep župana 7.1.2013 - 11.820) 11.820,00  

19. sanacija plazu Jesenje  Trgograd d.o.o., Pino d.o.o. 
(sklep župana 22.3.2013 - 95.000) 137.480,47  

20. nakup agregata Iveco 150L dizel -  Stubelj d.o.o. 12.078,00  

21. stroški intervencij PGD po žledolomu prostovoljna gasilska društva 40.000,00  

22 sanacija občinskih cest po žledolomu JP KSP Litija d.o.o. 44.655,35  

23. sanacija plazu Golišče Hip plus d.o.o., Pino d.o.o. 190.043,82  

24. sanacija plazu Golišče Pino d.o.o - projektna dokumentacija 3.995,50  

25. sanacija občinskih cest po poplavah JP KSP Litija d.o.o. - sanacija po poplavah leta 2014 41.200,00  

26. sanacija po poplavah v KS Sava Tomaž Gregorin s.p. - sanacija po poplavah leta 2014 4.873,90  

27. prehrana ob intervencijah PGD gostilna Kovač, gostilna Berdajs - intervencije ob poplavah leta 2014 278,60  

28. stroški intervencij PGD po žledolomu feb.2014 PGD VAČE 26.133,26  

29. stroški intervencij PGD po žledolomu feb.2014 prostovoljna gasilska društva  - preostala PGD 10x 43.301,30  

30. sanitarna sečnja Kastelic Damjan s.p. - sanitarna sečnja v k.o. Hotič 568,09  

31. pomoč ob udaru strele v letu 2015 pomoč družinama Verbajs in Hribar ob udaru strele 2.000,00  

32. sanacija občinskih cest po neurju jun.2015 JP KSP Litija d.o.o. - sanacija po neurju junija 2015 v KS Gabrovka 4.859,87  

33. protipoplavna zaščita na Savi Pino d.o.o - projektna dokumentacija 3.029,99  
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REZERVNI SKLAD realizacija 
2008 

realizacija 
2009 

realizacija 
2010 

realizacija 
2011 

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija
2016

realizacija 
2017 

34. sanacija plazu Trinkaus na JP 708291 Eho projekt d.o.o. - sanacija posledic plazu 157.151,97  

35. sanacija plazu Trinkaus na JP 708291 Pino d.o.o. in Sint d.o.o. - gradbeni nadzor in koordinator za varstvo na gradbišču 5.100,08  

35. sanacija plazu Trinkaus na JP 708291 Sint d.o.o. - koordinator za varstvo na gradbišču 402,60 

36. sanacija posledic plazu na JP 708521 Seruč  Tomaž Gregorin s.p. - sanacija plazu na JP 708521 Pasjek - Seruč 8.110,00  

37. sanacija posledic plazu na JP 708521 Seruč  Pino d.o.o. - gradbeni nadzor 550,00  

38. sanacija plazu Trinkaus na JP 708291 Eho projekt d.o.o. - sanacija posledic plazu  143.132,45  

39. sanacija plazu Trinkaus na JP 708291 Pino d.o.o. - gradbeni nadzor, Geologija d.o.o. Idrija - gradbeni nadzor, Geo. biro cestnik - geodetski načrt 3.891,80  

40. sanacija kanalizacije KS Kresnice - stroški sanacije kanalizacije po neurju 280,60  

41. sanacija občinskih cest po neurju jun.2015 JP KSP Litija d.o.o. - sanacija po neurju junija 2015 JP 708121 3.861,42  

42. stroški intervencij PGD po žledolomu feb.2014 PGD JEVNICA 4.929,68  

43. stroški intervencij PGD po žledolomu feb.2014 PGD HOTIČ 1.768,60  

44. stroški intervencij PGD po žledolomu feb.2014 prostovoljna gasilska društva  - preostala PGD 8x 20.133,00 

45. sanacija občinskih cest po neurju jul. avg. 2016 JP KSP Litija d.o.o. - sanacija po neurju 6.7.2016 in 5.8.2016 67.205,49  

46. stroški intervencij PGD ob poplavah nov. 2014 prostovoljna gasilska društva   32.332,40 

47. pomoč ob nesreči fizična oseba 1.000,00 

48. stroški intervencij in prehrana ob deževju 28.4. 
2017 prostovoljna gasilska društva in drugi 9.258,47 

49. sanacija cest ob deževju 28.4. 2017 JP KSP Litija d.o.o. 4.499,99 

50. sanacija cest ob neurju 6.7. 2017 JP KSP Litija d.o.o. na območju KS Gabrovka 5.000,05 

51. sanacija cest ob neurju 2.8. 2017 JP KSP Litija d.o.o. 40.286,23 

52. stroški intervencij PGD ob neurju 28.8. 2017 prostovoljna gasilska društva   17.196,61 

53. pomoč ob neurju 28.8. 2017 fizična oseba 1.000,00 

54. sanacija cest ob neurju 28.8. 2017 JP KSP Litija d.o.o. 72.141,60 
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REZERVNI SKLAD realizacija 
2008 

realizacija 
2009 

realizacija 
2010 

realizacija 
2011 

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija
2016

realizacija 
2017 

55. stroški prehrane PGD ob neurju 28.8. 2017 MIT-GS d.o.o. in Barbka Smolnikar s.p. 362,58 

56. razdelilna elektroomarica za agregat Euro Instalacije d.o.o. 948,36 

SKUPAJ ODHODKI: 104.635,17 270.371,10 377.456,32 689.158,84 463.564,14 316.626,29 286.777,17 301.152,56 225.070,04 204.561,89 

 Stanje sredstev rezerv Občine Litija  
na dan 31.12. 201.564,38 131.193,28 319.469,16 329.237,67 165.673,53 182.745,71 50.442,03 95.550,64 149.367,03 74.805,14 

NEPORAVNANE OBVEZNOSTI na dan 31. 12. :   

24. sanacija plazu Golišče neporavnane obveznosti: Pino d.o.o. 3.995,50  

25. sanacija občinskih cest po poplavah neporavnane obveznosti: JP KSP Litija d.o.o. 41.200,00  

26. sanacija po poplavah v KS Sava neporavnane obveznosti: Tomaž Gregorin s.p. 4.873,90  

27. prehrana ob intervencijah PGD neporavnane obveznosti: gostilna Kovač, gostilna Berdajs 278,60  

34. sanacija plazu Trinkaus na JP 708291 neporavnane obveznosti: Eho projekt d.o.o. - sanacija posledic plazu 100.301,08  

38. sanacija po neurju JP 708121 Lošce neporavnane obveznosti: JP KSP Litija d.o.o. - sanacija po neurju 3.861,42  

29. stroški intervencij PGD po žledolomu feb.2014 prostovoljna gasilska društva  - preostala PGD 8x 20.938,20  

35. sanacija plazu Trinkaus na JP 708291 Sint d.o.o. - koordinator za varstvo na gradbišču 402,60  

57. projektna dokumentacija za sanacijo plazu na LC 
208011 Jesenje-Zapodje neporavnane obveznosti: Pino d.o.o. 6.100,00 

58 stroški prehrane PGD ob poplavah 12.12.2017 neporavnane obveznosti: gostilna Kovač 580,00 

SKUPAJ NEPORAVNANE OBVEZNOSTI na dan 31. 12. : 50.348,00 104.162,50 20.535,60 6.680,00 

SKUPAJ ODHODKI IN NEPORAVNANE OBVEZNOSTI na dan 31. 12. : 337.125,17 405.315,06 246.008,24 211.241,89 

NEPORAVNANE TERJATVE na dan 31. 12. : 

34. sanacija plazu Trinkaus na JP 708291 neporavnane terjatve - sanacija posledic plazu sklop c 46.139,06  

PROSTA SREDSTVA REZERV na dan 31. 12.: 94,03 37.527,20 128.428,83 68.125,14 
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Tekoči transferi 
 
Druga skupina tekočih odhodkov zajema tekoče transfere. 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

40 TEKOČI  
TRANSFERI 2.972.346 3.085.593 3.431.184 3.731.303 3.878.116 4.712.432 4.754.719 5.459.841 5.349.352 5.334.737 5.061.315 4.591.461 4.812.623 6.039.701 5.792.734 

v deležu 
odhodkov 47% 44% 41% 36% 34% 38% 36% 40% 37% 38% 27% 24% 39% 48% 47% 

 
V to skupino tekočih odhodkov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina (plačnik) od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali 
drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika (občino) ne opravi nikakršne storitve.  
 
Uporaba sredstev mora biti pri prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Odhodki, ki so zajeti v to skupino, so klasificirani glede na vrsto prejemnika 
sredstev. 
 
 

Subvencije 
 
Vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam (banke, zavarovalnice) ali zasebnim tržnim proizvajalcem (obrtniki, kmetje in 
drugi proizvajalci blaga in storitev na trgu). Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja.  
 
Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila in podobno.  
 
Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev. 
 
Subvencije so v ekonomski klasifikaciji razčlenjene po vrstah ekonomskih subjektov - prejemnikov subvencij (subvencije javnim podjetjem, finančnim institucijam, privatnim 
podjetjem in zasebnikom) in v nadaljnji členitvi po vrstah oziroma namenu subvencije (subvencioniranje cen, subvencioniranje obresti, pokrivanje izgub, subvencioniranje 
proizvodnje, subvencioniranje zaposlovanja itd.).  
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

410      
subvencije 77.710 70.217 65.300 71.040 77.704 85.661 100.238 99.381 114.638 181.958 77.201 53.942 73.661 61.523 65.802 

 
 
 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 30



Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
 
Zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali polno nadomestilo 
posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov (socialno zavarovanje, varstvo nezaposlenih, ostarelih in invalidov, družinski prejemki, štipendije, pokojnine, 
nadomestila plač v času bolezenske odsotnosti ipd.). 
 
Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku (občini) ne opravijo nikakršnih storitev oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila.  
 
V okvir transferov posameznikom se izkazujejo tako neposredna plačila posameznikom iz proračunov, kot tudi sredstva, ki jih posamezniki sicer ne prejmejo neposredno, pač pa 
koristijo njihove ugodnosti (n.pr. pri regresiranju prehrane ali regresiranju potovanj učencev, kjer so prejemniki sredstev podjetja, ki učencem nudijo brezplačni prevoz - čeprav so 
prejemniki teh sredstev podjetja in ne direktno posamezniki, se ti transferi ne izkazujejo v okviru subvencij podjetjem, pač pa med transferi posameznikom).  
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

411   transferi  
posameznikom 
in gospodinjstv. 

1.704.437 1.786.987 1.926.236 2.133.402 2.195.860 2.410.833 2.642.542 2.901.463 3.286.046 3.185.425 3.076.752 2.753.221 3.016.939 3.305.393 3.431.109 

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
 
Predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se pod neprofitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, 
ampak je njihov namen delovanja javnokoristen, dobrodelen, kot so n.pr. Rdeč križ, dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva (kulturna, športna društva, gasilska društva, 
strokovna društva in zveze itd) in druge neprofitne ustanove.  
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

412  transferi  
neprofitnim  
organizacijam  
in ustanovam 

305.287 312.585 399.754 444.719 498.173 543.897 620.919 677.190 573.818 556.240 519.614 408.546 339.875 620.869 508.849 

 

Tekoči transferi drugim ravnem države 
 
Zajemajo vse transfere sredstev, ki se iz centralne ravni države (bodisi iz državnega proračuna, ali iz posameznih ministrstev ali iz drugih skladov na ravni države) usmerjajo v 
proračune lokalnih skupnosti. Na ravni lokalnih skupnosti pa se v okviru teh transferov izkazujejo sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti ter 
sredstva, ki se namenjajo za financiranje ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevne skupnosti).  
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Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 
 
Zajemajo vse izdatke za plačila storitev javnim zavodom, javnim gospodarskim službam in drugim izvajalcem javnih služb, ki se financirajo iz proračunov. V podrobnejši razvrstitvi 
so ti transferi kalkulativno razčlenjeni po osnovnih namenih porabe teh sredstev (sredstva za plače in druge prejemke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalca, sredstva za 
izdatke za blago in storitve). 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

413      drugi 
tekoči domači 
transferi 

884.912 915.804 1.039.894 1.082.142 1.106.379 1.672.041 1.391.020 1.781.807 1.374.850 1.411.114 1.387.748 1.375.752 1.382.148 2.051.915 1.786.973 

 
 
Naslednji dve skupini odhodkov, to so investicijski odhodki ter investicijski transferi, pa imata značaj kapitalskih odhodkov. 
 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

42 invest. 
odhodki in  
43 invest. 
transferi 

1.993.116 2.117.218 3.022.247 4.348.250 4.741.017 4.585.523 5.524.432 4.344.287 5.293.557 5.476.332 10.135.827 11.816.111 5.033.652 3.663.434 3.812.987 

v deležu 
odhodkov 31% 30% 36% 42% 42% 37% 41% 32% 37% 39% 55% 62% 41% 29% 31% 

 
 
Kot investicije je potrebno projektno obravnavati vse naložbe v osnovna sredstva, za katere se izdatki vodijo v okviru podskupine kontov ekonomske klasifikacije 420 - investicijski 
odhodki in 431 oziroma 432 - investicijski transferi (sem ne spadajo dela tekočega vzdrževanja po letnih programih sprotnega vzdrževanja - tekoče vzdrževanje).  
 

Investicijski odhodki 
 
Investicijski odhodki so sredstva, ki so namenjena za nakup in gradnjo osnovnih sredstev ter vključujejo izdatke za gradnjo in nakupe poslovnih prostorov in zgradb, nakupe opreme, 
prevoznih sredstev, ter drugih osnovnih sredstev, sredstva za rekonstrukcije, modernizacije in adaptacije ter sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, opreme in drugih 
osnovnih sredstev. 
 
Zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih 
osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in 
naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja , blagovnih rezerv in interventnih zalog. 
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Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečevanje realnega 
premoženja občine in povečujejo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilancah stanja države na centralni oziroma lokalni ravni. 
 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

420    nakup 
in gradnja  
osnovnih  
sredstev 

1.205.423 1.058.018 1.348.595 2.679.669 3.230.517 2.320.601 3.377.151 2.138.234 3.618.880 3.267.123 5.263.638 8.210.706 4.631.852 2.003.849 2.430.220 

 

Investicijski transferi 
 
Investicijski transferi so sredstva, ki se iz občinskega proračuna namenijo kot namenska sredstva za določene investicije prejemnikom sredstev, ki niso neposredni proračunski 
uporabniki (sredstva za investicije javnim podjetjem, privatnim podjetjem in zasebnikom, javnim skladom, javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb). 
 
Za razliko od investicijskih odhodkov, investicijski transferi ne pomenijo povečevanja realnega premoženja občine in ne povečujejo vrednosti opredmetenih in neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev v bilancah stanja države na centralni oziroma lokalni ravni, pač pa povečujejo realno premoženje prejemnikov teh sredstev (javnih oziroma privatnih podjetij, 
posameznikov, finančnih institucij, itd.). 
 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
 
Vključujejo izdatke občine, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih 
sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Prejemniki teh sredstev so subjekti, ki niso 
proračunski uporabniki. Investicijski transferi so izdatki občine, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo vzpostavitve finančne obveznosti do občine, pač pa za prejemnika sredstev 
predstavljajo nepovratna sredstva. 
 
Sem sodijo sredstva za investicije javnim podjetjem (npr. JP KSP), privatnim podjetjem in zasebnikom in drugim izvajalcem javnih služb, društvom (kulturna, športna društva, 
gasilska društva, strokovna društva in zveze itd) in drugim neprofitnim ustanovam. 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

431      
investicijski 
transferi PO  
in FO, ki niso  
proračunski  
uporabniki 

106.025 106.410 271.913 269.324 534.866 409.321 289.775 116.000 219.655 50.000 56.000 55.992 72.000 58.210 
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Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
 
Sem sodijo sredstva za investicije javnim skladom, javnim zavodom, javnim agencijam, sredstva, ki se iz ene lokalne skupnosti nakazujejo drugi lokalni skupnosti, ter sredstva, ki se 
namenjajo za financiranje ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevne skupnosti). 
 

NAZIV realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija 
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija
2013

realizacija
2014

realizacija
2015

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

432       
investicijski  
transferi  
proračunskim  
uporabnikom 

787.693 953.175 1.567.242 1.396.668 1.241.176 1.730.056 1.737.960 1.916.278 1.558.677 1.989.554 4.822.189 3.549.405 345.808 1.587.585 1.324.557 

 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ 
 
Saldo bilance prihodkov in odhodkov je izkazan kot proračunski presežek (v primeru, ko celotni prihodki, realizirani v posameznem proračunskem obdobju presegajo celotne 
odhodke v tem obdobju) oziroma kot proračunski primanjkljaj (v primeru, ko v posameznem proračunskem obdobju realizirani celotni odhodki presegajo dosežene prihodke v tem 
obdobju). 
 

proračun 
občine litija 

realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija 
2010 

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija 
2013 

realizacija 
2014 

realizacija 
2015 

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

A. bilanca prihodkov in odhodkov 

I. skupaj 
prihodki 6.766.435 7.952.608 8.404.039 10.259.973 10.276.168 10.867.489 11.822.374 12.839.503 12.632.517 15.202.551 15.987.976 20.178.651 15.933.902 12.656.991 12.852.502 

II. skupaj 
odhodki 6.390.435 6.978.635 8.332.927 10.392.018 11.293.991 12.305.024 13.391.405 13.703.059 14.318.898 14.168.905 18.508.316 19.140.574 12.345.636 12.478.860 12.412.619 

III. proračunski 
presežek 
(– primanjkljaj)   
I. - II. 

376.000 973.973 71.112 –132.045 –1.017.823 –1.437.535 –1.569.031 –863.556 –1.686.382 1.033.646 –2.520.340 1.038.077 3.588.266 178.131 439.883 
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Proračunski presežek /primanjkljaj/ Občine Litija
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REALIZACIJA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev predstavljajo prihodki od prodaje kapitalskih deležev in prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj po 
Stanovanjskem zakonu, ki so zaradi spremenjenih predpisov o enotnem kontnem načrtu evidentirani v računu finančnih terjatev in naložb. 
 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev predstavljajo naložbe v občinska podjetja (Center za razvoj Litija d.o.o., Izobraževalni center Geoss d.o.o., Socialnovarstveni center 
Litija d.o.o.). 
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proračun 
občine 
litija 

realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija 
2011 

realizacija
2012

realizacija 
2013 

realizacija 
2014 

realizacija 
2015 

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

B. račun finančnih terjatev in naložb 

IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 

IV.  
 6.719 62.575 40.665 26.046 29.043 349.364 14.922 15.300 14.739 8.476 7.444 1.381 493 459 407,21 

V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 

V.  
      7.500 7.500 0 40.000 0 2.837.000  2.973.000 1.580.000  

VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev IV. - V 

VI.  6.719 62.575 40.665 26.046 29.043 341.864 7.422 15.300 –25.261 8.476 –2.829.556 1.381 –2.972.507 –1.579.541 407,21 

 
 

REALIZACIJA ZADOLŽEVANJA 
 
Stanje obveznosti iz izdanih jamstev javnim podjetjem se v preteklem letu ni spreminjalo - edino izdano jamstvo občine je jamstvo za obveznosti javnega podjetja Komunalno 
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., do Stanovanjskega sklada RS za posojilo, ki ga je JP KSP Litija najelo pri Stanovanjskem skladu RS za nakup stanovanj v Litiji in v Gabrovki. 
Stanje na dan 31.12.2017 je znašalo  42.154,82 €. 
 
Stanje obveznosti iz izdanih patronatskih izjav se je v letih 2012, 2013, 2014 in 2015 spremenilo. Občina je sporočila, da so bile vse patronatske izjave vrnjene. 
 

proračun 
občine litija 

realizacija
2003

realizacija 
2004 

realizacija 
2005 

realizacija
2006

realizacija
2007

realizacija
2008

realizacija
2009

realizacija
2010

realizacija
2011

realizacija
2012

realizacija 
2013 

realizacija 
2014 

realizacija 
2015 

realizacija 
2016 

realizacija 
2017 

C. račun financiranja 

VII. 
zadolževanje 
skupaj 

0 0 0 0 0 900.000 2.000.000 1.500.000 1.900.000 0 4.500.000 0 0 2.136.238 314.629 

VIII. 
odplačila 
dolga skupaj 

18.337 85.283 85.463 83.411 83.339 66.860 800.000 366.667 413.333 240.001 298.334 654.048 647.199 626.651 715.116 

IX. 
povečanje 
sredstev na 
računih      (– 
zmanjšanje)  

364.382 951.265 –20.073 –189.410 –1.072.118 –262.531 –361.609 285.077 –224.976 802.121 –1.148.230 385.409 –31.440 108.177 39.804 
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Zadolženost občine po letih je znašala: 
 

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 stanje 
zadolženosti 
občine na dan 66.860,00 900.000,00 2.100.000,00 3.223.333,40 4.720.000,24 4.479.999,64 8.681.665,75 8.027.617,51 7.380.418,60 8.890.005,68 8.489.519,06 

 
 
Po namenih je na dan 31.12. stanje zadolženosti občine znašalo: 

kreditodajalec 
stanje na 

dan
31.12.2008

stanje na 
dan

31.12.2009

stanje na 
dan

31.12.2010

stanje na 
dan 

31.12.2011 

stanje na 
dan

31.12.2012

stanje na 
dan

31.12.2013

stanje na 
dan

31.12.2014

stanje na 
dan

31.12.2015

stanje na 
dan 

31.12.2016 

stanje na 
dan 

31.12.2017 
Banka Koper, d.d., članica skupine  
Intesa Sanpaolo, S.p.A.. ((investicije)) 900.000,00 600.000,00 300.000,00    

Banka Koper, d.d., članica skupine  
Intesa Sanpaolo, s.p.a.. (JSRRP Ribnica) ((POŠ Vače)) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 458.333,36 416.666,72 375.000,08 333.333,44 291.666,80 

Unicredit Banka Slovenija, d.d . 
((POŠ Vače, vodovod Ribče)) 1.000.000,00 933.333,40 866.666,80 800.000,20 733.333,60 666.667,00 600.000,40 533.333,80 466.667,20 

Banka Koper, d.d., članica skupine  
Intesa Sanpaolo, s.p.a.. (JSRRP Ribnica) ((POŠ Vače)) 800.000,00 800.000,00 800.000,00 783.333,35 716.666,75 650.000,15 583.333,55 516.666,95 

Hypo-Alpe-Adria-Bank, d.d., ((investicije)) 700.000,00 653.333,44 606.666,88 560.000,32 513.333,76 466.667,20 420.000,64 373.334,08 

Hypo-Alpe-Adria-Bank, d.d., ((investicije)) 1.050.000,00 980.004,00 910.008,00 840.012,00 770.016,00 700.020,00 630.024,00 

SKB Banka d.d.  ((vodovod Ribče)) 850.000,00 793.328,56 736.657,12 679.985,68 623.314,24 566.642,80 509.971,36 

SID banka d.d.  ((osnovna šola Litija))  3.000.000,00 2.794.285,68 2.588.571,36 2.382.857,04 2.177.142,72 

Delavska hranilnica d.d. ((čistilna naprava))  1.500.000,00 1.399.999,92 1.306.849,17 1.234.246,41 1.161.643,65 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
((lokalna GJI))  309.466,00 309.466,00 

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica  
((lokalna GJI))  1.000.000,00 957.983,20 

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica  
((OŠ Litija))  826.772,00 780.324,10 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
((vrtec Gabrovka))   248.629,00 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
((asfaltiranje cest))   66.000,00 

    

skupaj 900.000,00 2.100.000,00 3.223.333,40 4.720.000,24 4.479.999,64 8.681.665,75 8.027.617,51 7.380.418,60 8.890.005,68 8.489.519,06 
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Stanje zadolženosti občine in njenih gospodarskih družb je znašalo: 
 

stanje zadolženosti Občina Litija JP KSP Litija d.o.o. Razvojni center 
Srca Slovenije d.o.o. 

Socialnovarstveni 
center Litija d.o.o. skupaj 

na dan 31.12.2007 66.860,00 66.883,63   133.743,63 

na dan 31.12.2008 900.000,00 67.965,15   967.965,15 

na dan 31.12.2009 2.100.000,00 65.593,25   2.165.593,25 

na dan 31.12.2010 3.223.333,40 63.608,33 309.298,64  3.596.240,37 

na dan 31.12.2011 4.720.000,24 61.520,23 330.298,64 9.890.180,00 15.001.999,11 

na dan 31.12.2012 4.479.999,64 59.610,80 351.366,78 9.522.188,11 14.413.165,33 

na dan 31.12.2013 8.681.665,75 57.087,32 515.000,00 9.154.196,22 18.407.949,29 

na dan 31.12.2014 8.027.617,51 53.617,28 598.036,61 10.541.001,24 19.220.272,64 

na dan 31.12.2015 7.380.418,60 49.539,54 374.676,36 9.270.035,05 17.074.669,55 

na dan 31.12.2016 8.890.005,68 45.563,04   351.936,58   7.603.355,94   16.890.861,24   

na dan 31.12.2017 8.489.519,06 42.154,82 516.049,45 7.125.446,82 16.173.170,15 

 
Gibanje zadolženosti občinskih gospodarskih družb je v letu 2017 znašalo: 
 

Upnik Stanje glavnice 
1.1.2017 Črpanja Odplačila Stanje glavnice  

31.12.2017
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 45.563,04 0 3.408,22 42.154,82

JP KSP Litija d.o.o. skupaj 45.563,04  0 3.408,22 42.154,82
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.  2.745.456,33 0,00 169.500,34 2.575.955,99

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.  3.660.818,99 0,00 224.442,01 3.436.376,98

DELAVSKA HRANILNICA D.D.  1.197.080,62 0,00 83.966,77 1.113.113,85

Socialnovarstveni center Litija d.o.o. skupaj 7.603.355,94 0 477.909,12 7.125.446,82
BKS BANK AG 46.936,58 0,00 46.936,58 0,00

SLOVENSKI REGIONALNO- RAZVOJNI 0,00 0,00 0,00 0,00

SLOVENSKI REGIONALNO- RAZVOJNI 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00

SLOVENSKI REGIONALNO- RAZVOJNI 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

TRGOGRAD, D.O.O., LITIJA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

DATA D.O.O. 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00

BANKA SPARKASSE D.D. 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

KGL D.O.O. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

SLOVENSKI REGIONALNO- RAZVOJNI 100.000,00 0,00 40.349,98 59.650,02

TISE S.A. TOWARZYSTWO INWESTYC 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

SLOVENSKI REGIONALNO- RAZVOJNI 60.000,00 0,00 40.600,57 19.399,43

KGL D.O.O. 0,00 70.000,00 10.000,00 60.000,00

Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. skupaj 351.936,58 350.000,00 185.887,13 516.049,45
 

UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA 
 
Predlog Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 - drugo branje je Občinski svet obravnaval in sprejel na 14. seji 
dne 22. 2. 2017 (Uradni list RS, št. 9/2017). 
 
Na podlagi 38., 41. in 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 
107/2010), 5. člena Odloka o proračunu občine Litija za leto 2016 (Ur.l. RS, št. 15/2016) so bili pred sprejemom 
rebalansa izdani še sklepi o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja 
proračunske porabe Občine Litija za leto 2017, o katerih so bili obveščeni pristojni odbori na svojih sejah v letu 2017.  
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Prvi rebalans - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 je 
Občinski svet obravnaval in sprejel na 16. redni seji dne 7. 6. 2017 (Uradni list RS, št. 62/2016).  
 
Drugi rebalans - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 je 
Občinski svet obravnaval in sprejel na 6. izredni seji dne 25. 10. 2017 (Uradni list RS, št. 62/2017).   
 
Po drugem rebalansu so bili še sklepi o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami v okviru posameznega 
področja proračunske porabe Občine Litija za leto 2017. 
 
V času priprave in izvrševanja občinskega proračuna v letu 2017 so bile makroekonomske razmere ugodne. Rast bruto 
družbenega proizvoda in industrijske proizvodnje sta bili značilni za Slovenijo. Komponente domače trošenja so se 
krepile, zunanjetrgovinski rezultati so izkazovali presežek, brezposelnost se je znižala, prihodki javnega sektorja so 
porasli, neto finančna pozicija gospodinjstev in podjetij je bila boljša kot v evro območju, ob rasti presežka tekoče 
bilance je neto zunanji dolg Slovenije padel pod 30% BDP. 
 
Sprememb neposrednih uporabnikov med letom ni bilo, prav tako ne sprememb glede na sprejete zakone in občinske 
odloke. 
 

REALIZACIJA NAMENSKIH PRIHODKOV 
 
4. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 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. 

 
1. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili kot namenski prihodki občine po 43.č. Zakona o javnih 
financah realizirani v naslednji višini za izvedbo investicij na naslednjih posebnih postavkah: 
 
Občina je v letu 2017 realizirala naslednje sofinancirane investicije iz državnega proračuna. 
 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij realizacija 2016 

MŠŠ _ 1955 OŠ Litija 209.753,00 
     

2. Prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje kot namenski prihodki občine po 43.č. 
Zakona o javnih financah v letu 2017 niso bili realizirani. 
 

prenos iz  
preteklih let 

prihodki v 
letu 2016 

proračunska postavka poraba pripad. del 
lok.skup. 

prenos v 
naslednje leto 

124.053,32 0,00 izplačila fizičnim osebam - 
upravičencem 0,00 0,00 124.053,32 

 
3. Prihodki preobremenitev uporabe objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture kot namenski prihodki občine po 
43.č. Zakona o javnih financah v letu 2017 niso bili realizirani. 
 
4. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda  in Okoljska dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov so bili kot namenski prihodki občine po 43.č. Zakona o javnih financah realizirani v 
naslednji višini za izvedbo investicij na naslednjih posebnih postavkah: 
 
Okoljska dajatev prenos iz  

preteklih let prihodki v letu 2017 proračunska postavka poraba prenos v 
naslednje leto 

odlaganje 
odpadkov  

 
konto 740001 
konto 741300 
konto 704719  

   

odpadne vode 2.050.110,17 
113.541,16 

konto 740001 
konto 741300 
konto 704700 113.541,16  

  2.163.651,33 
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5. vzdrževanje gozdnih cest in trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
 
 prenos iz  

preteklih let prihodki v letu 2017 proračunska postavka poraba prenos v 
naslednje leto 

vzdrževanje 
gozdnih cest 129.941,25 

60.968,47 
konto 740004 6.189,11
konto 710306 39.019,46
konto 704708 15.759,90  

1140 Vzdrževanje 
gozdnih cest 23.468,45 167.441,27 

trajnostno 
gospodarjenje 
z divjadjo 

9.541,60 2.613,54 
konto 710306 2.613,54  

1523 Sanacija črnih 
odlagališč 732,49 11.422,65 

 
skupaj prenos namenskih prihodkov: 
 realizacija 2014 realizacija 2015 realizacija 2016 realizacija 2017 
- sredstva po Zakonu o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje  124.053,32 124.053,32 124.053,32 124.053,32 

- varščina za sanacijo poškodb od ELES-a (DV Beričevo 
- Krško)     

- okoljska dajatev za onesnaževanja okolja - odlaganje 
odpadkov     

- okoljska dajatev za onesnaževanja okolja - odpadne 
vode 988.237,36 1.713.889,41 2.050.110,17 2.163.651,33 

- omrežnina objektov in opreme GJI javnih služb varstva 
okolja     863.036,14 

- bilanca sredstev rezerv 50.442,03 95.550,64 149.367,03 74.805,14 

- trajnostno gospodarjenje z divjadjo 5.945,12 7.935,40 9.541,60 11.422,65 

- vzdrževanje gozdnih cest 45.101,40 117.294,61 129.941,25 167.441,27 
- stanje namenskih sred. za stan. gradnjo -  
  sredstva rezerv in amortizacije stanovanj in poslovnih 
prostorov pri JP KSP 

83.689,98 83.679,24 83.679,24 83.679,24 

- donacija občinskih svetnikov od sejnin za ureditev 
dostopne poti družini Smuk na Spodnjem Logu 500,00 500,00 500,00 500,00 

SKUPAJ: 1.297.969,21 2.142.902,62 2.547.192,61 3.600.238,01 
Stanje transakcijskega računa Občine Litija št. 01260-
0100002491 znaša 
na dan 31.12.2014 (izpisek št. 251 z dne 31.12.2014) 

35.651,46    

Stanje transakcijskega računa Občine Litija št. 01260-
0100002491 znaša 
na dan 31.12.2015 (izpisek št. 254 z dne 31.12.2015) 

 61.519,22   

Stanje transakcijskega računa Občine Litija št. 01260-
0100002491 znaša 
na dan 31.12.2016 (izpisek št. 251 z dne 30.12.2016) 

  58.110,35  

Stanje transakcijskega računa Občine Litija št. 01260-
0100002491 znaša 
na dan 31.12.2017 (izpisek št. 248 z dne 29.12.2017) 

   8.483,65 

RAZLIKA: –1.262.317,75 –2.081.383,40 –2.489.082,26 –3.591.754,36 
 
Stanje transakcijskega računa na dan 31.12.2017 izkazuje primanjkljaj namenskih prihodkov v višini –3.591.754,36 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 40



 

II. POSEBNI DEL 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

061 Občina Litija - Občinski svet 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

01 POLITIČNI SISTEM 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan) ter financiranje 
političnih stran, zastopanih v občinskem svetu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Ustava Republike Slovenije 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o lokalnih volitvah 
- Zakon o političnih strankah 
- Zakon o volilni in referendumski kampanji 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o delovnih razmerjih  
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
- Zakon o prispevkih za socialno varnost 
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  
- Zakon o dohodnini  
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o uravnoteženje javnih financ   
- Kolektivna pogodba za javni sektor 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti  
- Statut Občine Litija 
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Litija  
- Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta 

in župana ter članov nadzornega odbora  
- Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne 

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

skupnosti 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je vzpostavitev in dosledno izvajanje  nalog na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v 
Občini Litija. Vsebina in obseg proračunskih sredstev sta odvisna od sprememb veljavne zakonodaje s tega področja, 
rasti plač, sredstev za delo občinskega sveta, odborov in komisij, financiranja političnih strank, itd. 

0101 Politični sistem 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo oziroma izvajanje nalog  občisnkega 
sveta, župana, podžupanov ter delovanja političnih strank v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi ter veljavno 
zakonodajo. Gre za zagotavlanje finančnih sredstev za delo članov občinskega sveta ter delovnih teles (izplačilo sejnin), 
plač župana in podžupana, nadoemstil za podžupana, materialne stroške občisnkega sveta ter njegovih delovnih teles, 
sejnine predsednikom mestne in krajevnih skupnosti ter članom sveta predsednikov mestne in krajevnih skupnosti ter 
delovanja političnih strank. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je funkcionarjem, članom delovnih teles ter predsednikom mestne in krajevne skupnosti zagotoviti 
kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, da se zagotavlja stabilnost političnega 
sistema v občini.  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje strokovne, administrativne in tehnične podpore za nemoteno 
delovanje občinskega sveta, njihovih delovnih teles. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, bodo večja 
uporaba elektronskega poslovanja, kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnem listu in ažurna objava vseh gradiv ter sprejetih sklepov 
oziroma drugih aktov na spletni strani občine.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
01019001 -  Dejavnost občinskega sveta 
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi. 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 
Opis podprograma 
Podprogram ''Dejavnost občinskega sveta'' je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Litija ter 
Poslovnikom o delu občinskega sveta Občine Litija. Občinski svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti občine. Občinski svet obravnava in sprejema akte, pomembne za razvoj občine in druge akte, ki so 
potrebni za izvajanje nalog občine. Za lažje opravljanje nalog ima svoja delovna telesa (odbori in komisije), ki mu 
pomagajo pri njegovem delu. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Ustava Republike Slovenije 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o lokalnih volitvah 
- Zakon o političnih strankah 
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  
- Zakon o dohodnini  
- Statut Občine Litija 
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Litija  
- Odlok o priznanjih Občine Litija   
- Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta 

in župana ter članov nadzornega odbora  
- Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne 

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

skupnosti 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotavljanje materialnih, finančnih in kadrovskih virov za delovanje in učinkovito delovanje občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles ter političnih strank. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Učinkovito delovanje občinskega sveta, njegovih delovnih teles. Merilo, ko bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev 
so realizirane seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v uradnem listu in 
spletni strani občine. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji so bili doseženi. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da so bila zagotovljena finančna sredstva gospodarno in racionalno porabljena. 

0101 Sejnine in prevozni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in 
župana ter članov nadzornega odbora, Pravilnika o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta 
predsednikov svetov krajevnih in mestne skupnosti, Pravilnika o o izplačilu sejnin članom kolegija občinskega sveta in 
predsednikom svetov mestne in krajevnih skupnosti, imajo člani občinskega sveta, člani sveta predsednikov krajevnih 
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in mestne skupnosti ter člani delovnih teles občinskega sveta ter predsedniki mestne in krajevnih skupnosti,  pravico do 
sejnine ter povračilo prevoznih stroškov v zvezi z udeležbo na seji. Članom občinskega sveta  pripada za prisotnost na 
redni seji 10% plače župana (v primeru da ima seja nadaljevanje pripada članu sveta za prvo zasedanje 7% plače župana 
ter za drugo zasedanje 3% plače, v primeru tretjega zasedanja pa dodatnih 10%), za prisotnost na izredni seji 5% plače 
župana ter za korespondenčno sejo 2% plače župana.   Članom sveta predsednikov krajevnih in mestne skupnosti 
pripadajo sejnine za udeležbo na seji sveta v višini 5% plače župana za predsednika in v višini 2,5% plače župana za 
člane sveta. Članom delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina v višini 2% plače župana (za predsednike) ter v 
višini 1% plače župana (člani). Članom kolegija občinskega sveta pripada za prisotnost na seji sejnina v višini 2% plače 
župana, predsednikom mestne in krajevnih skupnosti, pa pripada za prisotnost na seji sveta mestne in krajevnih 
skupnosti, sejnina v višini 5% plače župana. Člani občinskega sveta, člani sveta predsednikov krajevnih in mestne 
skupnosti ter člani delovnih teles so upravičeni do povračila potnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije 
(kilometrina, dnevnica).  Višina sejnin se usklajuje s plačo župana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V proračunu občine za leto 2017 so bila 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. Neizplačane sejnine preidejo v breme proračuna 
2018 (december 2017).  
 
Letni cilji so bili doseženi, saj so zagotovljena finančna sredstva zadostovala za predvideno število sej v tekočem 
proračunskem letu občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, sej sveta predsednikov mestne in krajevnih 
skupnosti ter sej mestne in krajevnih skupnosti. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. 

0102 Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za admistrativno in tehnično podpročno 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V proračunu občine za leto 2017 so bila 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.  
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj je bil dosežen, saj so se sprejeti sklepi in drugi splošni akti, ki jih sprejema občinski svet sproti objavljali. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. 

0103 Reprezentanca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za nabavo pijač pred sejo občinskega sveta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V proračunu občine za leto 2017 so bila zagotovljena sredstva  za namen reprezentance občinskega sveta in delovnih 
teles. Namenjena so nabavi napitkov za seje občinskega sveta in delovnih teles. Cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
No navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. 
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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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V  proračunu občine za leto 2017  so bila 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. Cilji so bili doseženi z zagotovitvijo sredstev ter izdajo sklepov o dodelitvi 
sredstev posamezni politični stranki. Vsa zagotovljena sredstva v proračunu so bila v letu 2017 tudi izplačana. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. 
 

062 Občina Litija - Občinska uprava 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ - stroški notranje revizije, 
stroški plačilnega prometa ter stroški občinske javne blagajne. 
 
Učinkovitost nadzora, posredovanje podlag in usmeritev za čim boljše izvrševanje proračuna, zagotavljanje 
likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter vzpostavitev učinkovitejših 
notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o javnih financah (ZJF), 
- Zakon o plačilnem prometu (ZJN-1), 
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), 
- Zakon o financiranju občin (ZFO, ZFO-1), 
- Zakon o računovodstvu (ZR), 
- Zakon o revidiranju (ZRev-1), 
- Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP). 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis glavnega programa 
Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje 
terjatev in kapitalskih deleţev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje sredstev v okviru začrtanih nalog.  

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Glavni letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju glavnega programa. 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis podprograma 
Vsebina podprograma zajema sredstva za poplačilo stroškov plačilnega prometa - provizija Uprave Republike 
Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, taks, ekoloških taks, ... ), komunalnega prispevka, v primeru, da gre za izplačila iz 
proračuna. 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 44



 

 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Zakon o plačilnih 
storitvah in sistemih, Zakon o finančni upravi in Zakon o lokalni samoupravi. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev v okviru začrtanih nalog. 
 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Kazalniki temeljijo na opredelitvi elementov notranjega kontroliranja ter elementov procesa upravljanja. Proces 
upravljanja s tveganji ima 8 elementov, proces notranjega kontroliranja pa 5, od tega so 4 elementi (kontrolno 
okolje, kontrolne aktivnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje) povsem enaki, drugi 4 elementi 
upravljanja s tveganji (določanje ciljev, opredelitev dogodkov, ovrednotenje tveganj in določanje odziva na 
tveganje) pa pomenijo razčlenitev elementa ocena tveganj iz procesa notranjega kontroliranja. 
 
Letni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni izvedbeni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja in gospodarno upravljanje s 
finančnim premoţenjem. 
 

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometa 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V postavki so realizirani stroški 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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilj vsakokratnega izvrševanja proračuna je izvršitev planiranih odhodkov z realiziranimi prihodki. 
Občina je naročila notranjo revizijo poslovanja v preteklem letu. 
 
 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
Opis področja proračunske porabe 
Področje skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki jih posamezni oddelki 
opravljajo skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov; in sicer na področju vodenja kadrovskih zadev, 
informacijske infrastrukture, elektronskih storitev, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih dogodkov 
in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem. 
 
 

0402 Informatizacija uprave 
Opis glavnega programa 
Glavni program informatizacija uprave vključuje sredstva za zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko 
komunikacijske tehnologije, njeno posodabljanje, razvoj in vzdrževanje ter podporo za elektronske storitve. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Informatizacija občinske uprave je pomemben element, ki zagotavlja sodobne načine uporabe informacijske tehnologije 
v občinski upravi in hkrati omogoča nove rešitve za bolj učinkovito občinsko upravo. Uvedba sodobnih informacijsko 
komunikacijskih poti bo zmanjšala potrebo po fizični prisotnosti občanov pri urejanju zadev, zmanjšajo se tudi potrebe 
po papirnem komuniciranju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Glavni cilji so znižanje stroškov ter povečati prihranke tako na strani občinske uprave kot na strani občanov. 

04029001 Informacijska infrastruktura 
Opis podprograma 
Podprogram informacijska infrastruktura vključuje zagotavljanje delovanja centralne in lokalne informacijsko 
komunikacijske tehnologije, njeno posodabljanje, vzdrževanje in razvoj 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o lokalni samoupravi 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotavljanje ustrezne programske opreme za delovanje občinske uprave. Gre za kontinuiteto projekta s stalnimi 
nalogami, ki zaradi svoje narave nima zaključka. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Glavni cilji so znižanje stroškov ter povečati prihranke tako na strani občinske uprave kot na strani občanov. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvijo proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
S sredstvi proračunske postavke se je zagotavljalo nemoteno delo občinske uprave. 

0420 Nakup računalnikov in programov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za nemoteno delovanje občinske uprave je potrebno zagotavljati sredstva za posodabljanje strojne in programske 
informacijske opreme (strežniki, računalniki, tiskalniki, skenerji, programska oprema). Poleg opreme in licenčnin se s 
sredstvi zagotavlja tudi njeno vzdrževanje in izdelava varnostnih kopij dokumentov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji v lanskem letu so bili glede na zagotovljena finančna sredstva realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 
 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0603 Dejavnost občinske uprave 
 

06039001 Administracija občinske uprave 
Opis podprograma 
Podprogram ''Administracija občinske uprave'' vključuje plače, prispevke in davke zaposlenih v občinski upravi in 
medobčinskem inšpektoratu ter sredstva za materialne stroške občinske uprave in medobčinskega inšpektorata. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o javnih 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  
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- 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 

Dolgoročni cilji podprograma 
Kakovostno izvajanje upravnih nalog v okviru pravi porabe proračunskih sredstev. Izboljšanje pogojev dela za 
zaposlene, izboljšanje dostopa do upravnih nalog strankam, zagotavljanje sredstev in opreme na nemoteno izvajanje 
nalog občinske uprave in medobčinskega inšpektorata. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Letni cilji so bili doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Namenska poraba zagotovljenih sredstev v proračunu občine za namen tega podprograma. Uspešno in učinkovito 
izvajanje zastavljenih ciljev in nalog. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da so bila zagotovljena finančna sredstva gospodarno in racionalno porabljena. 

0630 Plače in drugi prejemki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena izplačilu plač zaposlenim javnim uslužbencev v občinski upravi. Trenutno je v občinski upravi 
zaposlenih 21 javnih uslužbencev vključno z direktorico občinske uprave.  V skladu z veljavno zakonodajo pripada 
javnim uslužbencem izplačilo osnovne plače, dodatkov, regres za prehrano, povračilo stroškov prehrane med delom, 
povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva namenjena za nadomeščanje začasno odsotnih javnih 
uslužbencev, jubilejne nagrade in odpravnine. Kot sestavni del obrazložitve proračuna je priložen predlog kadrovskega 
načrta, pri čemer opozarjamo, da je to akt, ki ga formalno sprejem župan in sicer v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V proračunu občine za leto 2017 so bila 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. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V proračunu občine za leto 2017 so bila 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 
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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. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. 

0632 Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija kupuje gorivo, vinjete in ostalo blago za službena vozila pri OMV Litija, pranje službenih vozil izvaja 
pralnica Hydromec, nove pnevmatike, njihovo premontažo in skladiščenje naroča pri podjetju Avtoservis Kastelic, 
popravilo službenih vozil (redni servis, popravila) pri podjetju Avtohiša Kržišnik ter servis gasilnih aparatov za 
službena vozila in stavbo pri podjetju Gasco. Občina Litija je plačala strošek cestnine, tehničnega pregleda in 
zavarovanja ob registraciji službenih vozil. V skladu s pogodbo je občina Litija plačala podjetju T2 stroške stacionarnih 
službenih telefonov za naročnino in telefonske pogovore. Občina Litija je v skladu s pogodbo o povezavi na 
podatkovno komunikacijsko omrežje državnih organov HKOM in za vzdrževanje te povezave plačala stroške 
Ministrstvu za javno upravo. Občina Litija je v skladu s pogodbo o vzdrževanju programov za računovodstvo (plače, 
finance, osnovna sredstva) plačala stroške podjetju MAOP d.o.o.. Občina Litija je v skladu s pogodbo o naročnini za 
vpogled v zakonodajo plačala stroške podjetju Tax fin lex. Občina Litija je v skladu s pogodbo o poslovnem 
sodelovanju za redno delo na področju varstva pri delu plačala stroške podjetju Sinet d.o.o.. Občina Litija je v skladu s 
pogodbo plačala stroške mobilne telefonije podjetju Telekom. Občina Litija je plačala strošek nakupa baterij, 
računalniškega kabla, kave, mleka, papirnih brisač, nakupa žalnega venca. Na podlagi pogodbe je občina Litija plačala 
storitev najema kopirnih strojev in kopiranja podjetju Birotehna. V skladu s pogodbo za nakup in vzdrževanje 
programske opreme (Lotus notes) je občina Litija plačala storitve vzdrževanja programske opreme podjetju SRC. V 
skladu s sklenjeno polico pri Zavarovalnici Triglav je občina Litija plačala stroške za zavarovanje objekta (strojelom, 
zavarovanje odgovornosti, zavarovanje računalniške opreme). Občina Litija je plačala stroške izvedbe zdravniških 
pregledov za uslužbence občinske uprave. Občina Litija je plačala strošek izdelave napisov tablic po pisarnah, strošek 
nakupa vijakov za montažo polic v arhivih, strošek nakupa baterije za mobilni telefon ter strošek nakupa zemlje za 
ureditev rož v občinski upravi. Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za zagotavljanje pisarniškega materiala za 
delo občinske uprave, za plačevanje poštnih storitev, za dobavo strokovnih knjig, časopisov, revij ter drugih založniških 
in tiskarskih storitev. Največji strošek še vedno predstavlja nabava pisarniškega materiala (papir, barve za tiskalnike, 
fascikli in druge arhivske mape ter drobni material), telefonske in poštne storitve, plačilo goriva za službena vozila, 
plačevanje za vzdrževanja programske opreme. Za nabavo pisarniškega materiala je imela Občina Litija v letu 2017 
sklenjeno pogodbo z izbranim podjetjem BIROPRODAJA d.d. ter odprto naročilnico v DZS d.d., poslovalnica Litija.  
Sredstva iz te postavke se namenjajo tudi za strokovna izobraževanja zaposlenih, z namenom, da si pridobijo dodatna 
znanja za opravljanje dela na delovnem mestu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen postavke je omogočiti normalno delovanje občinske uprave ter skrb za občinsko stavbo. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2017 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 
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prejemkov zaposlenih -  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. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezana na NRP 0637.  
 
Zagotovljena sredstva so bila porabljena za nakup licenčne programske opreme za nemoteno delovanje medobčinskega 
inšpektorata vezane na prekrškovni postopek. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V letu 2017 je bilo planirana zaposlitev dodatnega redarja, ki pa ni bila izvedena. Posledično se tudi ni šlo v nabavo 
novega službenega vozila za potrebe redarstva. 

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

0633 Nakup nove opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je izvedla za potrebe občinske uprave nakup dveh mobilnih telefonov ter nakup pisarniške opreme (regali) 
za potrebe dveh pisarn in arhiva občinske uprave. Celotni stroški so znašali 8.131,80 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen postavke je omogočiti normalno delovanje občinske uprave ter po potrebi tudi medobčinskega 
inšpektorata. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

0635 Obratovalni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljana poslovnega objekta Jerebova ulica 8-16 nam je KSP Litija d.o.o. 
izstavila račune za tekoče vzdrževanje (odvoz smeti, čiščenje skupnih prostorov, poraba vode, ogrevanje in poraba 
električne energije v skupnih prostorih). Podjetju KSP Litija je bil plačan sorazmeren delež izvajanja storitve klicnega 
centra in reševanja za skupno dvigalo v stavbi ter tudi popravilo in servis predmetnega dvigala. Podjetju KSP Litija je 
bil plačan strošek upravljanja in vodenja rezervnega sklada za občinsko stavbo. V skladu s pogodbo o čiščenju 
poslovnih prostorov Občine Litija in pogodbo o dobavi papirne galanterije v letu 2017 je občina Litija plačala 
obveznosti podjetju Čistilni servis Bojan Zagorc s.p.. V skladu s pogodbo o izvajanju varnostno interventne službe za 
leto 2017 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, vlom, zavarovanje stekla). Občina Litija je 
plačala strošek rednega vzdrževanja avtomatskih drsnih vrat na vhodu v stavbo podjetju Alumatik. Občina Litija je 
plačala stroške letnega servisa gasilnih aparatov podjetju Gasco. Občina Litija je plačala strošek dobave električne 
energije za prezračevanje sanitarij in arhivov (klimati) v občinski stavbi. Občina Litija je plačala strošek izdelave 
dodatnih ključev in cilindrov za pisarni v občinski stavbi podjetju Titan. Občina Litija je plačala zamenjavo pregorelih 
žarnic, popravila sanitarnega kotlička, servisa in čiščenja notranjih enot klimatskih naprav ter ureditve, pregleda in 
preizkusa varnostne razsvetljave z izdajo poročila v prostorih občinske stavbe. Celotni stroški so znašali 92.148,27 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen postavke je v sklopu vzdrževanja občinske stavbe omogočiti njeno varno in brezhibno delovanje. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je plačala strošek namestitve termostatskih ventilov na radiatorje v pisarnah občinske stavbe ter strošek 
namestitve novih klimatskih naprav v veliki in mali sejni sobi občinske stavbe. Poleg tega so bile tudi zamenjane 
klimatske naprave v štirih pisarnah, zaradi udara strele (krila strošek zavarovalnica). Občina Litija je plačala strošek 
ureditve elektro telefonske napeljave za pisarne v katere se je preselil Center za razvoj. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen postavke je v sklopu vzdrževanja občinske stavbe omogočiti njeno varno in brezhibno delovanje. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

064 Občina Litija - Nadzorni odbor 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 Fiskalni nadzor 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
Opis podprograma 
V podprogramu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- 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) 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je pridobiti primerno zagotovilo, da so vsi izdatki pravilni, resnični in upravičeni, ter da organi občine 
delujejo v skladu z evropskimi in nacionalnimi zakoni in predpisi. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Ocenjujemo, da so bili cilji doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zagotoviti finančna sredstva za nemoteno delovanje nadzornega odbora. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujejo, da so bila zagotovljena finančna sredstva gospodarno in racionalno porabljena. 

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. 
 
Nadzorni odbor opravlja nadzor javne porabe občine na svojih sejah, v skladu s Pravilnikom o plačah, delih plač in 
sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora pa 
članom Nadzornega odbora pripada sejnina v višini 2% plače župana za člane in 3% plače župana za predsednika.  
 
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, 
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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). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. 
 

065 Občina Litija - Župan 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 
 

01 POLITIČNI SISTEM 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan) ter financiranje 
političnih stran, zastopanih v občinskem svetu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

- Ustava Republike Slovenije 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o lokalnih volitvah 
- Zakon o političnih strankah 
- Zakon o volilni in referendumski kampanji 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o delovnih razmerjih  
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
- Zakon o prispevkih za socialno varnost 
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  
- Zakon o dohodnini  
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 
- Zakon o javnih financah  
- Zakon o uravnoteženje javnih financ   
- Kolektivna pogodba za javni sektor 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti  
- Statut Občine Litija 
- Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Litija  
- Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta 

in župana ter članov nadzornega odbora  
- Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne 

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

skupnosti 
Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 
Dolgoročni cilj je vzpostavitev in dosledno izvajanje  nalog na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v 
Občini Litija. Vsebina in obseg proračunskih sredstev sta odvisna od sprememb veljavne zakonodaje s tega področja, 
rasti plač, sredstev za delo občinskega sveta, odborov in komisij, financiranja političnih strank, itd. 

0101 Politični sistem 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delo oziroma izvajanje nalog  občisnkega 
sveta, župana, podžupanov ter delovanja političnih strank v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi ter veljavno 
zakonodajo. Gre za zagotavlanje finančnih sredstev za delo članov občinskega sveta ter delovnih teles (izplačilo sejnin), 
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plač župana in podžupana, nadoemstil za podžupana, materialne stroške občisnkega sveta ter njegovih delovnih teles, 
sejnine predsednikom mestne in krajevnih skupnosti ter članom sveta predsednikov mestne in krajevnih skupnosti ter 
delovanja političnih strank. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je funkcionarjem, članom delovnih teles ter predsednikom mestne in krajevne skupnosti zagotoviti 
kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, da se zagotavlja stabilnost političnega 
sistema v občini.  
 
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje strokovne, administrativne in tehnične podpore za nemoteno 
delovanje občinskega sveta, njihovih delovnih teles. Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje ciljev, bodo večja 
uporaba elektronskega poslovanja, kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnem listu in ažurna objava vseh gradiv ter sprejetih sklepov 
oziroma drugih aktov na spletni strani občine.  
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
01019001 -  Dejavnost občinskega sveta 
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi. 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
Opis podprograma 
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 2016 
- 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 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj na področju plač in nadomestil je izplačevanje plač in nadomestil v skladu z veljavno zakonodajo ter 
morebitno zaposlovanje v skladu s sprejetim Kadrovskim načrtom, kot sestavnim delom proračuna za tekoče koledarsko 
leto. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Ocenjujemo, da so bili dolgoročni cilji doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilj je zagotoviti finančna sredstva za izplačilo plač, nadomestil, prispevkov in davkov v skladu z veljavno 
zakonodajo. Zagotoviti učinkovito delovanje župana in podžupana, ki se kaže v izvedbo posameznih protokolarnih 
dogodkov, vodenju občine kot celote, usmerjanju delovanja občinske uprave.  Letni cilji so bili doseženi. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da so bila zagotovljena finančna sredstva gospodarno in racionalno porabljena. 
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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.  
 
Podlaga za izplačilo plač in drugih prejemkov so Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, 
Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za javni sektor, veljavna zakonodaja s področja izplačila plač, sklep 
župana o uvrstitvi podžupana v plačni razred. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V  proračunu občine za leto 2017 so bila 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 opravlja poklicno in je uvrščena v 43. PR ter nepoklicnega 
podžupana, ki je uvrščen v 38. 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. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. 

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.   
 
Podlaga za plačilo prispevkov in davkov je veljavna zakonodaja s področja plačevanja prispevkov in davkov, ocena  
porabljenih sredstev za pretekla leta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V proračunu občine za leto 2017 so bila 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. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. 

0182 Materialni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena opravljanju funkcij župana, podžupanje in podžupana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev občine. V okviru področja 
porabe je zajeto delovno področje finančne službe občine, in sicer vodenje finančnih in davčnih zadev ter upravljanje z 
javnimi sredstvi. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine 
občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano 
vrednost, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 
Pravilnik o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji 
izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu 
Občine Litija in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje. 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis glavnega programa 
Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj finančne službe občine je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja občine, nadzor in svetovanje 
proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje 
le-teh in zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodske informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za 
odločitve vodstva. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Ocenjujemo, da je bila občina na tem področju uspešna. 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 
Opis podprograma 
V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se planirajo sredstva za pokrivanje stroškov provizije 
poslovnim bankam ter za subvencioniranje bankomatov in zagotavljanje sredstev za funkcioniranje občinske javne 
blagajne. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki 
urejajo to področje. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj finančne službe občine je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja občine, nadzor in svetovanje 
proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje 
le-teh in zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodske informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za 
odločitve vodstva. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Ocenjujemo, da je bila občina pri izvrševanju proračuna na tem področju uspešna. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja občine, gospodarno upravljanje s finančnim 
premoženjem občine, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem občine, skrb za 
pravočasno pripravo proračuna občine in nemoteno izvrševanje le-tega tekom proračunskega leta ter skrb za 
evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom 
računovodskih informacij. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da je bila občina pri izvrševanju proračuna na tem področju uspešna. 

0222 Občinska javna blagajna 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Konto 402930: 
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Sredstva za občinsko javno blagajno so namenjena subvencioniranju stroškov plačilnega prometa v Občini Litija. 
Funkcija občinske javne blagajne je v tem, da občanom Občine Litija ni treba plačevati visokih provizij ob plačevanju 
položnic v poštnih poslovalnicah ali na bankah. Sistem funkcionira na način, da občina na javnem razpisu izbrani 
finančni instituciji v določeni višini, odvisno od sredstev, ki jih ima občina za ta namen predvidena v svojem proračunu, 
dodeli finančna sredstva, in sicer v obliki delnega subvencioniranja stroškov plačilnega prometa pri plačevanju položnic 
občanov za storitve določenih podjetij in zavodov (v konkretnem primeru: Občina Litija, Gimnazija Litija, Osnovna 
šola Litija, Osnovna šola Gradec, Osnovna šola Gabrovka-Dole, Vrtec Litija, Vrtec Čebelica,  Vrtec Polhek, Glasbena 
šola Litija-Šmartno, SVC Litija d.o.o., Izobraževalni center GEOSS d.o.o., KSP Litija d.o.o., Dom Tisje Šmartno pri 
Litiji). Proračunska sredstva so tako namenjena kot neposredna subvencija k plačilu stroškov plačilnega prometa za 
plačilo položnic fizičnih oseb, to je občanov Občine Litija. Na drugi strani na javnem razpisu izbrana finančna 
institucija vse občane Občine Litija za preostali del provizije, zaračunane pri plačilu posameznega plačilnega naloga, 
oprosti, tako da je posledično storitev plačevanja plačilnih nalogov za občane v celoti brezplačna, torej brez provizije.  
 
Konto 402931: 
 
Dne 4.8.2017 je bila med Občino Litija in Delavsko hranilnico d.d. Ljubljana sklenjena Pogodba o poslovnem 
sodelovanju, št. 405-1/2017. Z njo je dogovorjeno, da bo občina zagotavljala hranilnici sredstva za kritje mesečnega 
primanjkljaja, ki hranilnici nastaja zaradi stroškov obratovanja posameznega bankomata v naselju Vače in v naselju 
Gabrovka in ki predstavlja razliko med stroški obratovanja in prihodki od uporabe bankomata v posameznem mesecu. 
Hranilnica je dolžna mesečno (posebej za bankomat v naselju Vače in posebej za bankomat v naselju Gabrovka) s 
specifikacijo za pretekli mesec, za katerega se izstavlja račun, izkazati višino mesečnega primanjkljaja, izračunanega na 
opisan način, ki ga krije občina. Skladno s ponudbo hranilnice, predloženo na javnem razpisu, bo občina hranilnici 
mesečni primanjkljaj krila 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 bo krila hranilnica sama. Ne glede na navedeni mesečni plafon bo občina 
stroške letnega primanjkljaja obratovanja posameznega bankomata krila največ do višine 4.000,00 EUR, preostalo 
višino letnega primanjkljaja pa bo krila hranilnica sama. V subvencionirani ceni so všteti vsi stroški in vse dajatve, 
vključno z davki. Cena je nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Konto 402930: 
 
Na proračunski postavki 0222 Občinska javna blagajna - konto 402930 Občina Litija za leto 2017 beleži realizacijo v 
višini 4.683,00 EUR, kar je manj, kot je bilo načrtovano, saj je Občina Litija na proračunski postavki 0222 Občinska 
javna blagajna - konto 402930 v veljavnem proračunu za leto 2017 predvidela sredstva v višini 6.000 EUR.  
Glavni (dolgoročni) cilj občine v zvezi s predmetno proračunsko postavko je neposredna finančna pomoč občanom pri 
financiranju stroškov plačilnega prometa, v kolikor gre za plačevanje plačilnih nalogov v pogodbi določenih 
izdajateljev, in glede na to, da se je v okviru predmetne proračunske postavke - konto 402930 v letu 2017 uspešno 
zagotavljalo sofinancerska sredstva za pomoč občanom pri plačevanju položnic, menimo, da je bil glavni cilj dosežen.  
 
Konto 402931: 
 
Na proračunski postavki 0222 Občinska javna blagajna - konto 402931 Občina Litija za leto 2017 beleži realizacijo v 
višini 1.288,52 EUR, kar je manj, kot je bilo načrtovano, saj je Občina Litija na proračunski postavki 0222 Občinska 
javna blagajna - konto 402931 v veljavnem proračunu za leto 2017 predvidela sredstva v višini 3.000 EUR.  
Glavni (dolgoročni) cilj občine v zvezi s predmetno proračunsko postavko je zagotovitev bankomatov v Gabrovki in na 
Vačah, kar je bilo mogoče doseči zgolj s subvencioniranjem stroškov obratovanja obeh bankomatov. Glede na to, da se 
je v okviru predmetne proračunske postavke - konto 402931 v letu 2017 uspešno zagotavljalo subvencijo stroškov 
obratovanja obeh bankomatov, menimo, da je bil glavni cilj dosežen. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 
 

Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti 
premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti občine. Omenjeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj 
informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog občine. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Področni državni in lokalni predpisi. 
 

0403 Druge skupne administrativne službe 
Opis glavnega programa 
Opis glavnega programa – druge skupne administrativne službe obsega upravljanje s poslovnimi prostori, postopki po 
ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti občine ter dopolnjevanje in nadgradnje obstoječih 
evidenc nepremičnin v lasti oziroma v korist občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo občine in veljavno zakonodajo, 
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov, 
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju, 
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov, 
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Občina ocenjuje, da je bila uspešna pri zasledovanju dolgoročnih ciljev. 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

0433 Poroke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija skupaj z Občino Šmartno pri Litiji (vsako leto ena občina) ob sklenitvi zakonske zveze na Gradu 
Bogenšperk podeli mladoporočencema Valvasorjev srebrnik. Ob jubilejnih porokah so tudi izdatki za ogrevanje, če je to 
v zimskem času; poročni protokol in glasbeno spremljavo. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Opis podprograma 
Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem se nanaša na financiranje raznih stroškov izvršb in drugih sodnih 
postopkov, pravnega zastopanja občine, upravljanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občine, 
investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti občine in investicij v poslovne prostore v lasti občine. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih 
financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, 
Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na 
predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, Zakon o odvetništvu, 
Zakon o notariatu, Notarska tarifa, Odvetniška tarifa. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Smotrno razpolaganje in upravljanje občinskega premoženja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Ocenjujemo, da je občina smotrno razpolagala in upravljala občinsko premoženje. 

Letni cilji podprograma 
Doseganje zastavljenih ciljev se meri predvsem glede na obseg porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, 
rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja skladno z načrtom nabav in gradenj. Večja zasedenost 
poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih prostorov vpliva na uspešno zmanjševanje 
obratovalnih stroškov in povečanje prihodkov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih 
ciljev. Letni izvedbeni cilji so naslednji: gospodarno razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti Občine 
Litija, zadovoljevanje širših družbenih potreb, uporaba nepremičnin za nadaljnji predviden namen.  
Glede stroškov odvetniških storitev, sodnih stroškov ter stroškov notarskih storitev je letni izvedbeni cilj porabiti čim 
manj sredstev iz tega naslova. Namen je, da občina čim več pravnih zadev uredi sama, to je v okviru dela občinskih 
strokovnih služb, in da odvetniški pisarni preda v delo le tiste zadeve, za reševanje katerih sama ni usposobljena ali je 
za njihovo vodenje zastopanje po odvetniku oz. osebi, ki ima opravljen pravniški državni izpit, obligatorno. Zaradi 
narave posameznih zadev in postopkov pred sodišči je težko predvideti višino predmetnih stroškov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da so bili vsi zastavljeni cilji doseženi. 

0437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu stroškov odvetniških storitev, plačilu sodnih stroškov (to je plačilu sodno 
priznanih obveznosti občine, odškodnin, nagrad za sodne izvedence itd.) ter plačilu stroškov notarskih storitev. 
Stroške odvetniških storitev in sodne stroške lahko pripišemo pravdnim, nepravdnim in izvršilnim postopkom, v katerih 
je bila občina v letu 2017 udeležena kot tožena, tožeča stranka ali udeleženka. V pretežnem delu gre za  stroške 
odvetniških storitev zaradi zastopanja občine s strani odvetnika Dejana Šebenika. 
Notarski stroški se prvenstveno nanašajo na plačilo storitev overitve podpisa župana na prodajnih pogodbah, darilnih 
pogodbah, pogodbah o ustanovitvi služnostne pravice in na pogodbah o ustanovitvi stavbne pravice. Stroški za overitev 
podpisa župana pri notarju se odmerjajo po veljavni notarski tarifi.  
Glede na navedeno menimo, da je bil z vidika izvedenih aktivnosti glavni cilj (to je zavarovanje pravnih in ekonomskih 
interesov občine) zasledovan v zadostni meri. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Na proračunski postavki 0437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo Občina Litija za leto 2017 beleži 
realizacijo v višini 18.330,18 EUR, kar je manj, kot je bilo načrtovano, saj je Občina Litija na proračunski postavki 
0437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo v veljavnem proračunu za leto 2017 predvidela sredstva v 
višini 23.000 EUR.  
Menimo, da so bili zastavljeni cilji v okviru predmetne proračunske postavke doseženi, saj je Občina Litija sorazmerno 
uspešno ščitila svoje interese. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja 
občin. 
Področje zajema naslednje programe: 

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
- 0603 Dejavnost občinske uprave 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Delovanje lokalne samouprave je opredeljeno v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija za obdobje 2016 - 
2022 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 
Opis glavnega programa 
Glavni program »0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni« vključuje 
sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja 
občin (združenja in druge oblike povezovanja občin). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija za obdobje 2016-2022 in se nanašajo 
tudi na področje medobčinskega in širšega povezovanja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, ter 
tudi drugih razvojnih dokumentov občine, kot je Dolgoročni razvojni programa kjer je dan velik pomen prioritet v 
posameznih krajevnih skupnosti pri nadaljnjem razvojnem načrtovanju na področju infrastrukture, družbenih dejavnosti 
in urejanja prostora na ožjem delu občine. 
Letni cilji na nivoju glavnega programa je pri medobčinskem povezovanju oblikovati razvojne projekte v okviru 
razvojnega programa območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije. 

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 
Opis podprograma 
Vsebina podprograma »06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti« vključuje pripravo strokovnih podlag s področja 
lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam {npr. delovanje ožjih delov občin, zvez občin, 
delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, ter druge 
oblike povezovanja občin (npr. delovanje regionalne razvojne agencije)}. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  
- Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za 

zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje  
- Uredba o regionalnih razvojnih programih  
- Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj  
- Državni razvojni program 2014-2020 
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije 
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020 
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020  
- Statut občine Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je doseči sodelovanje občin na področjih, ki so skupna za več občin kot tudi v interesu posamezne 
občine. 
Pri sodelovanju občin je bil dosežen napredek, kar je še posebej razvidno na območju razvojnega partnerstva središča 
Slovenije, kjer se je oblikovala enotna prepoznavnost, to je blagovna znamka Srce Slovenije. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Pri sodelovanju občin je bil dosežen napredek, kar je posebej še razvidno na območju razvojnega partnerstva središča 
Slovenije. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 
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0612 Regionalni razvojni načrti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je sredstva namenila za izvajanje nalog s področja povezovanja občin in regionalnega povezovanja in 
sodelovanja. 
Sredstva so se namenila za spremljanje in koordiniranje izvedbe Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane 
regije za obdobje 2014-2020, vodenju drugih aktivnosti, medobčinskih projektov in izvajanja promocijskih aktivnosti. 
Poleg vključenosti občine pri projektih v okviru ljubljanske urbane regije (sodeloavnje z LUR in Turizmom Ljubljana 
predvsem na področju turizma), je občina sodelovala tudi z drugimi občinami ob sodelovanju posameznih podpornih 
institucij predvsem tam, kjer je bilo možno poleg proračunskih sredstev tudi sofinanciranje iz drugih virov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Letni izvedbeni cilj je bil tako kot dolgoročni, zagotoviti pogoje za nemoteno sodelovanje občin pri uresničevanju 
interesov posameznih občin. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Občina se je uspešno povezovala v območno razvojno partnerstvo, kot tudi na ravni Ljubljanske urbane regije. Pri 
pripravi izbora projektov za LUR za obdobje 2014-2020 so najpomembnejši naslednji projekti: zmanjševanje poplavne 
ogroženosti LUR – vključenih 20 občin, gradnja mreže P+R – gre za nadaljevanje projekta, nadaljevalo se je tudi z 
izvajanjem regijske štipendijske sheme. 
Prednost pri projektih je bil namenjen razvoju inovacijskega okolja, spodbujanju turističnih destinacij in sodelovanje s 
Turizmom Ljubljana (predvsem povezava že razvitih proizvodov in storitvev na podeželju in mestu in njihovo skupno 
trženje) in razvoju poslovnih con. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Spremembe ni bilo. 

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti 
njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, 
poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 
varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in 
materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. 
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 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri doseganju ciljev je bilo glavno merilo dela: 

- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine 
- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene organizacije 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 
Podprogram pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč vključuje organiziranje, opremljanje in usposabljanje 
organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev 
in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne 
zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- Zakon o varstvu pred požarom, 
- Zakon o gasilstvu, 
- Zakon o varstvu pred utopitvami, 
- Zakon o Rdečem križu, 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, 
- Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, 
- Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah, 
- Navodilo o pripravi ocen ogroženosti. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem delovanja Občina Litija omogoča društvom in organizacijam s področja zaščite in reševanja 
kvalitetno in uspešno izvajanje nalog ter strokovno delo in pripravljenost na posredovanje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilj se izvaja v okviru načrtovanih proračunskih sredstev 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

0730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru finančnih možnosti je občina financirala redno dejavnost civilne zaščite tako, da nadaljuje z usposabljanjem in 
opremljanje imenovanih članov štaba CZ, enot CZ in drugih enot ZARE, povračala nadomestila plač za čas odsotnosti 
zaradi izvajanja nalog zaščite in reševanja v primeru odsotnosti iz dela. 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 60



 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo sprememb. 

0731 Vzdrževanje in obratovalni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva zavarovanja odgovornosti za povzročeno škodo ob izvajanju 
intervencij enot ob naravnih in drugih nesrečah. Poleg tega se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje opreme CZ in 
sistema za obveščanje in alarmiranje do prevzema s strani URSZR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo sprememb. 

0732 Vzdrževanje defibrilatorjev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S sredstvi proračunske postavke želi Občina Litija sofinancirati stroške vzdrževanja defibrilatorjev v občini. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji niso bili doseženi zaradi neurejenega lastništva večine defibrilatorjev. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo sprememb. 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 
Podprogram delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč vključuje stroške operativnega delovanja organov, enot in 
služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in 
občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi 
s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- Zakonu o varstvu pred požarom, 
- Zakonu o gasilstvu, 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- Uredba o požarni taksi. 

Dolgoročni cilji podprograma 
- uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav 
- enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti 
- enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske 

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

prostovoljnega gasilstva v občini. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev so bili doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Razvidni iz proračunskih postavk v okviru podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 61



 

 

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, delo z mladino, veterani in članicami in za osnovno 
vzdrževanje opreme kot so radijske postaje pozivniki in izolirni dihalni aparati. Predvsem zaskrbljujoče je dejstvo, da 
zaradi pomanjkanja sredstev v lanskem letu ni bil izveden noben zdravniški pregled, ki se obnavlja periodično na 3 ali 5 
let. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Projekt je bil tokom leta spremenjen. 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo sprememb. 

0737 Stroški intervencij PGD 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S sredstvi se krijejo stroški, ki so jih imela PGD pri izvajanju intervencij in se jih obračunava po veljavnem ceniku, ki 
ga določa Gasilska zveza Slovenije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo sprememb. 

0738 Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S sredstvi je Občina Litija sofinancirala nakup osebne zaščitne opreme za gasilce v vseh 12 PGD. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili zaradi dolgih dobavnih rokov le deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0016 0738 Občinska gasilska zveza - gasil. vozila, gasilska oprema, gasilski domovi 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Zaradi zamud pri dobavi zaščitne opreme so se sredstva proračunske postavke zmanjšala za znesek nedobavljene 
opreme. 

0739 Podporno jedro PGD Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija s financiranjem podporno administrativnega jedra PGD Litija skrbi za tehnično in drugo pomoč enotam 
ob izvajanju intervencij, izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo sprememb. 
 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Sredstva v okviru področja porabe 08 – Notranje zadeve in varnost so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki 
se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje s šolami, vrtci, dobava rumenih rutic, odsevnih trakov,…) 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Področje varnosti je zakonsko urejeno s predpisi, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti v 
cestnem prometu. Podlaga za delovanje SPVCP-ja je Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Nacionalni 
program varnosti cestnega prometa, Zakon o prekrških, Zakon o voznik, Odlok o občinskih cestah v občini Litija,…. 

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 
Opis glavnega programa 
Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini Litija. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je ureditev prometa v mestu Litija, usposabljanje otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v 
prometu, spoštovanje predpisov s katerimi lahko dosežemo izboljšanje varnosti v prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Glavni cilji SPVCP-ja pri Občini Litija je izboljšanje prometno-varnostnih razmer in še posebej dvig prometne kulture 
in etike med udeleženci prometa. Svojo vlogo na tem področju mora Svet še naprej dokazovati, saj je naša država med 
tistimi evropskimi državami, ki se ne morejo pohvaliti z visoko stopnjo varnosti v cestnem prometu, razvoj 
avtomobilizma pa bo še dalje naglo potekal. Živeti moramo namreč z zavestjo, da je vsaka žrtev preveč, posebej pa še, 
ko gre za otroke. 

08029001 Prometna varnost 
Opis podprograma 
Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je zagotavljanje prometne varnosti predvsem na prvi šolski 
dan in posvečanje drugim aktivnostim tekom šolskega leta. Izvajanje različnih akcij v preventivi. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o voznikih 

Dolgoročni cilji podprograma 
V program ukrepov za varnost cestnega prometa je smiselno vgraditi uspešne in uveljavljene programe in akcije, ki jih 
je že doslej izvajal SPVCP in so temeljile na: sodelovanju s starši in njihovimi starimi starši, prometni vzgoji otrok, 
varna vožnja motoristov,…  Akcije bo potrebno v bodoče še nagraditi in uvesti nove. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Cilji so bili doseženi 

Letni cilji podprograma 
Glavni cilj SPVCP-ja, je bilo izboljšanje prometno-varnostnih razmer in še posebej dvig prometne kulture in etike med 
udeleženci prometa.  
Prvi šolski dan smo organizirali dodatni nadzor na nevarnih odsekov, kjer šolarji prečkajo cesto. Prav tako smo v 
mesecu septembru izvedli akcijo - Dan brez avtomobila 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Cilji so bili doseženi 
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0820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Glavni cilji SPVCP-ja, so izboljšanje prometno-varnostnih razmer in še posebej dvig prometne kulture in etike med 
udeleženci prometa.  
Na področju izboljšanja varnosti v cestnem prometu so bili izdatki namenjeni za dobavo gradiva o preventivi, rutic in 
odsevnih kresničk. Prav tako smo prvi šolski dan organizirali dodatno nadzor nevarnih odsekov, kjer šolarji prečkajo 
cesto. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave 
 

0821 Sejnine in prevozni stroški članom sveta 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za plačilo sejnine in kilometrine članom sveta za udeležbo na sejah v letu 2017. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave 
 
 

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema politiko zaposlovanja doma in v tujini, zavarovanje za primer brezposelnosti, študentsko politiko, 
delovne migracije, izobraževanje odraslih ter preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. V sklopu tega se rešujejo 
pereči problemi na področju zaposlovanja, ključni instrument za zniževanje brezposelnosti pa so programi aktivne 
politike zaposlovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o urejanju trga dela 
-             Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti  
-             Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja   
- Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 

1003 Aktivna politika zaposlovanja 
Opis glavnega programa 
Področje zajema programe aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb in njihovi 
socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih 
mest ter pritegnitev lokalnih skupnosti k reševanju brezposelnosti na njihovem območju. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa so na področju aktivne politike zaposlovanja naslednji: 

- vzpodbujanje razvoja novih delovnih mest in ohranitev ali razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb in 
težje zaposljivih oseb, ki jim z rednim posredovanjem dela ni mogoče zagotoviti zaposlitve, 

- zmanjšanje stopnje brezposelnosti v občini, 
- pomoč nevladnim organizacijam in društvom pri izvajanju njihovih programov, ki delujejo v javnem interesu 

in izvajajo programe za izboljšanje kvalitete življenja občanov Litije. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine za ta namen, ki pa se žal ne 
povečujejo sorazmerno s povečevanjem stroškov programov javnih del. 

10039001 Povečanje zaposljivosti 
Opis podprograma 
Podprogram zajema lokalne ali državne zaposlitvene programe, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih 
mest in ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. Organizirajo se zaradi izvajanja socialno 
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varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih programov, za katere obstaja 
javni interes. Gre za programe, ki jih v določenem deležu sofinancirajo Zavod RS za zaposlovanje in Evropska unija ter 
naročnik javnega dela, to je občina, oz. izvajalec po dogovoru. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Program javnih del, ki ga sprejme vlada RS za tekoče leto 
- Sklep o določitvi in razvščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS 

Dolgoročni cilji podprograma 
Osnovni namen sofinanciranja programov aktivne politike zaposlovanja brezposelnih oseb je zmanjševanje stopnje 
brezposelnosti v občini ter pomoč nevladnim organizacijam in društvom pri izvajanju njihovih programov, ki delujejo v 
javnem interesu, in izvajajo programe za izboljšanje kvalitete življenja občanov Litije. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Občina Litija je na podlagi izvedenih javnih razpisov in razpoložljivih sredstev v proračunu omogočila  sofinanciranje 
stroškov izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja 3 različnim izvajalcem programov za 3 zaposlene osebe. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji na nivoju podprograma izhajajo iz dolgoročnih ciljev podprograma. Cilj programov aktivne politike 
zaposlovanja je socialna in delovna vključenost, dvig ravni znanja in spodbujanje prehoda v redno zaposlitev 
brezposelnih, težje zaposljivih oseb, ki jim z rednim posredovanjem dela ni mogoče zagotoviti zaposlitve. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Zastavljeni cilji so bili delno realizirani, ker je Občina Litija na podlagi izvedenega javnega povabila in razpoložljivih 
sredstev v proračunu omogočila sofinanciranje stroškov izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja izvajalcem, ki 
so se javili na javno povabilo in so izpolnjevali razpisne pogoje. O kazalcih gospodarnosti in učinkovitosti porabe 
sredstev v tem primeru težko govorimo, ker občina glede na zakonsko določene deleže sofinanciranja naročnika, to je 
občine,  ne more vplivati na višino stroškov programov aktivne politike zaposlovanja, ravno tako ne more vplivati na 
odločitev izvajalca programa v smislu redne zaposlitve brezposelne osebe. 

1030 Sredstva za izvajanje javnih del 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je kot naročnik in sorazmerni plačnih stroškov javnih del, izbranih na javnem povabilu po sklenjeni 
pogodbi o izvajanju javnih del med Zavodom RS za  zaposlovanje, Občino Litija in izvajalcem javnih del bila dolžna 
zagotavljati sredstva v višini 35% deleža sredstev za plače in prispevke zaposlenih ter sredstva za letni regres, v primeru 
programov javnih del, ki vsebujejo tudi delo na terenu pa tudi sredstva za pokritje stroškov iz naslova kilometrine. 
Sredstva so se izvajalcem nakazovala po prejemu zahtevkov za povračilo stroškov za brezposelne osebe, vključene v 
javno delo.  
 
V letu 2017 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 diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji za program javnega dela »Pomoč društvu ali drugi nevladni 
organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njenih dejavnosti» za 1 delavca, 

- IC Geoss za program javnega dela »Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim 
udeležencem izobraževanja« za 1 delavca. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 7.645,37 EUR oz. 50,97% od predvidenih 15.000,00 EUR. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
 
 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja 
in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdarska infrastruktura) in ribištva. 
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Področje zajema naslednje glavne programe, in sicer: 
- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
- 1104 Gozdarstvo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Program razvoja podeželja 2014-2020. 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 
Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter sredstva za razvoj in prilagajanje 
podeželskih območij. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je povečanje konkurenčnosti kmetijstva, ki je tesno povezano z naložbami v osnovna sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih. Prilagoditev na nove podnebne razmere bo v prihodnosti igralo ključno vlogo pri nadaljnjem 
razvoju kmetijskega sektorja ob upoštevanju varovanja okolja skladno z okoljsko zakonodajo in predpisi. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Za naložbe v kmetijska gospodarstva se odloča manj nosilcev zaradi slabe finančne sposobnosti kmetij in starostne 
strukture prebivalstva na podeželju.Dolgoročni cilji so lahko doseženi samo na daljši rok, kar pomeni da bo potrebno 
kontinuirano prizadevanje za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Opis podprograma 
Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o kmetijstvu  
- Zakon o spremljanju državnih pomoči  
- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije  
- Zakon o društvih  
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva  
- Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva  
- Pravilnik o  ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja  v Občini Litija za programsko obdobje 

2016-2020 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj podpore je pomoč pri delovanju društev s področja kmetijstva. Cilj podpore posodabljanja kmetijskih gospodarstev 
je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko uvajanja novih proizvodov, tehnologij ali 
proizvodnih izboljšav, usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje na novo uvedenih minimalnih standardov 
Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Delovanje društev s področja kmetijstva je bilo uspešno, kjer je pri uresničevanju zastavljenih programov pomagala tudi 
občina v okviru razpoložljivih sredstev. 

Letni cilji podprograma 
Izvajanje aktivnosti v okviru načrtovanih proračunskih sredstev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili doseženi deloma. Stanje na področju društvene dejavnosti pa je zadovoljivo. 

1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se bodo namenila za izvedbo ukrepa po Uredbi za skupinske izjeme - Zagotavljanje tehnične podpore v 
kmetijstvu. Nadaljevati je potrebno s spodbudami pri delovanju kmetijskih društev v občini s ciljem dviga strokovne 
izobraženosti kmetov, kmečkih žena in mladine ter kmetijskih društev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Sredstva so se na postavki povečala za 1.000 eur  iz 10.000 eur na 11.000 eur, kar je pomenilo več sredstev za javni 
razpis. 
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Zastavljeni cilji kmetijskih društev, so bili uspešno realizirani, saj so upravičenci v zahtevkih za izplačilo finančnih 
sredstev poročali o izvedenih aktivnostih, ki so jih s sofinanciranjem občine izvedli v skladu s svojimi načrtovanimi 
programi za leto 2017. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
V letu 2017 so društva aktivno delovala in uspešno uresničevala zastavljene programe dela kljub omejitvi sredstev iz 
občinskega proračuna. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije pomoč pri zagotavljanju tehnične podpore 
stanovskemu povezovanju ni omejena, zato se planira v okviru zmožnosti občinskega proračuna. V preteklem letu se tri 
kmetijska društva niso prijavila na javni razpis. 

1123 Programi razvoja podeželja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so se namenila za izvedbo ukrepa po Uredbi za skupinske izjeme – splošnih pravil za gospodarstvo in sicer za 
pomoč »de minimis« pri tovornem transportu iz odročnih krajev, ki je priglašena in je pridobljeno pozitivno mnenje 
komisije za nadzor in spremljanje državnih pomoči pri ministrstvu za finance. 
Sredstva so se namenila tudi za sofinanciranje LAS (lokalne akcijske skupine). Aktivnosti obsegajo: delovanje LAS, 
animacija in pridobitev strokovnih znanj, izvajanje lokalne akcijske strategije in sodelovanje ter izvajanje konkretnih 
projektov, potrjenih s strani LAS-a. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V letu 2016 je občina pomagala pri lokalni akcijski skupini, da je izpolnila načrtovani program aktivnosti, prav tako je 
občina spodbujala kmetijska gospodarstva k ohranjanju primarne dejavnosti ter promociji pridelave kakovostnih 
kmetijskih proizvodov in pomagala pri širjenju in uveljavljanju podjetniških iniciativ tudi na podeželskem prostoru. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
V pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja  kmetijstva in podeželja v občini je naveden kot predmet podpore 
transport iz odročnih razpršenih območij občine. Občina ima namreč podeželje zelo razvejano, kar pomeni visoke 
stroške pri zagotavljanju prevozov do zbirnih centrov za kmetijske proizvode. Skladno s finančnimi določbami 
pravilnika lahko znaša bruto intenzivnost pomoči do 50% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. 
Z inovativnimi pristopi pri izrabi obstoječih potencialov zagotavljati vitalnost podeželja na območju »Srca Slovenije« in 
njegovo trajnostno rast. Do 50% sredstev za vodenje LAS, pridobivanje strokovnih znanj in animacijo območja, 
predstavljajo evropska sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ostala sredstva zagotavljajo 
občine, vključene v LAS. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb pri načrtovanih projektih v preteklem letu ni bilo. 

113294 Razvojni projekti podeželja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena  za podporo izvajanju  izvedbenih projektov (operacij),  katerih rezultati prispevajo k 
uresničevanju  Dolgoročnega razvojnega programa, hkrati  pa zasledujejo cilje EKSRP ali ESRR, ki  pomenijo  
izboljšanje prepoznavnosti podeželja z ureditvijo infrastrukture javnega pomena. V Načrt razvojnih programov je 
uvrščen projekt revitalizacije naselja Dole pri Litiji z umestitvijo novega gasilskega doma, oglarskega doma in info 
točke v povezavi z  skupno kotlovnico za daljinsko ogrevanje. Objekt bo lociran na prostoru stare osnovne šole. V letu 
2017 je bila izdelana idejna zasnova 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Izdelana je bila idejna zasnova za večnamenski objekt na Dolah;gasilski dom, kotlovnica, info točka, oglarski center. 
Idejna zasnova je podlaga za pripravo nadaljne tehnične dokumentacije. IDZ  je bila izdelana s strani družbe ARHI-tura 
d.o.o- 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih projektov pod številko OB060-17-0011 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sredstva so se porabila za izdelavo IDZ, ki jo je izdelala ARHI-tura d.o.o. 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 
Opis glavnega programa 
Program vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je zagotoviti zdravstveno varstvo živali. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Zdravstveno stanje živali je zadovoljivo. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o kmetijstvu  
- Zakon o zaščiti živali 
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali 
- Pravilnik o strokovnem svetu za zaščito živali 
- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali 
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj podpore je zagotoviti pogoje za zapuščene živali skladno z veljavno zakonodajo. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročno še ni trajno rešena oskrba zapuščenih živali, se pa letno zadeva uspešno rešuje. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilj je bil zagotoviti pomoč pri oskrbi zapuščenih živali na območju občine. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
V skladu z zakonom o zaščiti živali in pravilnika o zavetiščih se je uspešno opravljal ulov potepuških in zavrženih živali 
ter izvajala oskrba teh zapuščenih živali s področja občine. Oskrba se je vršila za male živali in sicer za pse in mačke. 
Obvestila o najdbi živali so bila posredovana s strani centra za obveščanje, občanov, policije, veterinarske uprave RS-
območne enote Ljubljana ter ostalih služb, ki delujejo na terenu. Pred vsakim odlovom se je na terenu preverjalo 
dejansko stanje o najdeni živali z namenom preprečitve zlorab. Tako so bili iz območja občine odlovljeni zapuščeni psi, 
pri čemer je bilo veliko psov oddanih novim lastnikom, nekateri pa so bili zaradi bolezni oziroma ne oddaje 
evtanazirani. 
Velik problem predstavljajo tudi zapuščene mačke. Ugotavljanje lastništva pri mačkah praktično nemogoče. Odlovljene 
mačke so se v zavetišču preverjale na nalezljive bolezni, izvedene so bile kastracije, sterilizacije in cepljenje proti 
kužnim oboljenjem. Tiste mačke, katere niso bile oddane, so bile vrnjene v naravno okolje. 

1131 Stroški zapuščenih živali 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zapuščene živali - občina si mora na vsakih 800 registriranih psov zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene živali, 
ki delujejo kot javna služba. Financira se ulov, nastanitev v azilu in humana usmrtitev zapuščenih živali. Zavetišče za 
zapuščene živali je obvezna gospodarska javna služba, ki se lahko organizira na več načinov (npr. podelitev koncesije, 
javno podjetje). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Način z oddajo javnega naročila je najenostavnejši in trenutno tudi najracionalnejši. 
Varovanje zdravja in dobrega počutja, zaščita živali. Cilj je, da bo v naši občini čim manj najdenih domačih živali. Za 
kazalec uspeha štejemo odgovorno ravnanje lastnikov živali. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
V letu 2017 je izvajalo storitve za zapuščene živali na javnem razpisu izbrano registrirano zavetišče za zapuščene živali. 
Oskrba zapuščenih živali se je izvajala tako za pse kot tudi mačke. 

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

1104 Gozdarstvo 
Opis glavnega programa 
Glavni program zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je bilo zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva proračuna za predvideno pravico 
porabe so omogočala sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Cilji so bili doseženi 

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Opis podprograma 
V podprogram sodi gradnja in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). Z aktivnostmi v 
okviru podprograma se je zagotavljalo sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest. Iz sredstev proračuna so se 
zagotavljala sredstva potrebna za izvedbo vzdrževanja v sorazmerju s tem, koliko te ceste služijo tudi v javne namene. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o gozdovih, program Zavoda za gozdove, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest in Pravilnik o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma: 

- vzdrževanje gozdnih cest v KE Litija in KE Radeče 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Cilji so bili doseženi 

Letni cilji podprograma 
V sodelovanju z Zavodom za gozdove se je izdelal letni program vzdrževanja gozdnih cest 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Cilji so bili doseženi 

1140 Vzdrževanje gozdnih cest 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena na podlagi sklenjene pogodbe in sicer za plačilo vzdrževanja gozdnih cest v Krajevni enoti 
Radeče ter v Krajevni enoti Litija, za vzdrževalna dela na gozdnih cestah, opravljena v letu 2017. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V projektu ni bilo sprememb 
 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Opravljanje nalog vzdrţevanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 
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1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status zemljišča, se lahko pripravi program 
gospodarjenja z zemljišči. Glede na njihov namen (kmetijsko, gozd, stavbno) in ob razvojnih programih občine, kjer je 
opredeljena komunalna opremljenost zemljišč oziroma potreba po njihovi opremljenosti, se občina odloči, kako bo 
gospodarila z zemljišči. Zemljišča občina uporablja za reševanje dejanskega stanja v naravi (reševanje 
zemljiškoknjižnih zadev). O odtujitvi premoženja odloča občinski svet na podlagi letnega načrta ravnanja z  
nepremičnim premoženjem občine. Prav tako občinski svet odloča o nakupih zemljišč,  ki so nujna za izgradnjo javne 
infrastrukture in morajo biti uvrščena v letni načrt pridobivanja nepremičnin, ki je sestavni del načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem občine.  
 
Podprogram zajema aktivnosti za urejanje občinskih zemljišč: pridobivanje zemljišč, menjava zemljišč, odškodnine, 
najemnine, zemljiškokatastrske meritve, cenitve in drugi stroški urejanja občinskih zemljišč (zemljiškoknjižne 
zadeve,…) 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS 
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 
- Zakon o temeljni geodetski izmeri 
- Zakon o urejanju prostora 
- Zakon o graditvi objektov 
- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
- Stanovanjski zakon 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih 
- Zakon o stavbnih zemljiščih 
- Zakon o davku na dodano vrednost 
- Zakon o zemljiški knjigi 
- Zakon o davku na promet nepremičnin 
- Statut občine Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj podprograma je pridobitev nepremičnin, na katerih se nahaja občinska javna infrastruktura in je v 
privatni lasti ter pravna urejenost nepremičnin, ki so v  v lasti Občine Litija. Dolgoročni cilj je v skladu z veljavno 
zakonodajo, kot dober gospodar, gospodariti s premoženjem. Doseganje zastavljenih ciljev se preverja z realizacijo 
načrtovanih odkupov, prodaj, zemljiškokatastrskih meritev, pridobljenimi cenitvenimi elaborati, urejenimi 
zemljiškoknjižnimi zadeva v okviru predvidenim proračunskih sredstev. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2017 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. 

Letni cilji podprograma 
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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da so bila zagotovljena finančna sredstva gospodarno in racionalno porabljena. 
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1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vzdrževanje lokalnih cest obsega izvajanje rednega letnega vzdrževanja cest in izvajanje zimske službe. To obvezno 
javno službo izvaja KSP Litija d.o.o.. V spomladanskem in jesenskem času se opravi redni letni pregled vseh lokalnih 
cest in objektov. Vzdrževalna dela se izvajajo na vseh lokalnih cestah v občini Litija, katerih je 168.174 km. V 
spomladanskem času so se izvajala vzdrževalna dela na makadamskih vozišč, krpanje asfaltnih vozišč, pometanje 
vozišča ter rezanje in nasipanje bankin.  Izvedla so se pripravljalna dela za zimsko službo. Vsa izvedena dela, ki jih je 
izvajalo KSP Litija d.o.o., so bila obračunana v mesečnih situacijah. 
Dela, ki so bila opravljena v mesecu novembru in decembru 2017 bodo plačana v letu 2018. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočiti varen promet na njih in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične 
in varnostne lastnosti. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo 

1321 Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ) 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Obsega letno in zimsko vzdrževanje vseh ulic v mestu Litija, vseh hodnikov za pešce in parkirišč na območju mesta 
Litija ter vzdrževanje ostalih krajevnih središč. Ta postavka zajema tudi plačilo izvajanja zimske službe na vseh javnih 
poteh v občini Litija. Zimsko službo je na javnih poteh izvajalo KSP Litija d.o.o.  
Opravljena dela, ki ga je izvajalo KSP Litija d.o.o., so bila obračunana v mesečnih situacijah. Dela, ki so bila opravljena 
v mesecu novembru in decembru 2017 bodo plačana v letu 2018. 
Krajevne skupnosti same skrbijo za vzdrževanje javnih poti, vsaka na svojem področju. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočiti varen promet na njih in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične 
in varnostne lastnosti. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb v projektu ni bilo 

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2016 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.  
 
OBVESTILO O SKLENITVI PRAVNIH POSLOV ZA NEPREMIČNINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 
31.12.2017 
 
V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Litija za leto 2017 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 1.1.2017 do 31.12.2017 sklenila naslednje pravne posle: 
 
 Prodaja nepremičnin 
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- dne 30.12.2016 je bila sklenjena prodajna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
Vukovič Vido, Prečna ulica 8, 1270 Litija, za nepremičnino s parc. št. 1338/71 k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 
9.955,20EUR z vključenim DDV-jem. Kupnina je bila nakazana v letu 2017.  
 
- dne 30.12.2016 je bila sklenjena prodajna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
Vinkom Praprotnikom, Zgornji Log 12, 1270 Litija, za posamezni del št. 10 v stavbi 151 k.o. 1838 Litija do 1/1 v 
vrednosti 5.000,00EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. Kupnina je bila nakazana v letu 2017.  
 
- dne 9.2.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
kupcema Peter Planinšek, Zgornji Log 41, 1270 Litija in Anja Valerija Jalšovec, Cesta komandanta Staneta 15, 1270 
Litija za del nepremičnine št. 1338/60 k.o. 1835 Hotič in sicer za nepremičnino pod številko 1 kot izhaja iz skice 
razdelitve nepremičnine v vrednosti 31.738,30EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 9.2.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in kupcema Robert Jozelj, Badjurova ulica 2, 1270 Litija in Tanja Mesarič, Podmilj 8a, 1225 Lukovica za del 
nepremičnine št. 1338/60 k.o. 1835 Hotič in sicer za nepremičnino pod številko 2 kot izhaja iz skice razdelitve 
nepremičnine v vrednosti 31.476,00EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 21.2.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija in kupcem Vida Vukovič, Prečna ulica 8, 1270 Litija za del nepremičnine št. 1338/60 k.o. 1835 Hotič in sicer za 
nepremičnino pod številko 3 kot izhaja iz skice razdelitve nepremičnine v vrednosti 31.476,00EUR z vključenim DDV-
jem. 
 
- dne 23.3.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupci - lastniki stanovanj na naslovu CKS 1, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 101/10, k.o. 1838 Litija do 
1/1 v vrednosti 658,80 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 3.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
ter kupcem Stanislava Brinovec, Partizanska pot 22, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 319/14, k.o. 1838 Litija do 
1/1 v vrednosti 4.995,90 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 3.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
ter kupcem Damijan Medved, Prečna ulica 13, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1339/168, k.o. 1835 Hotić do 1/1 
v vrednosti 951,60 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 20.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Blaženka Bendra, Grbinska cesta 64, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 300/8, k.o. 1838 Litija do 
1/1 v vrednosti 10.065,00 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 26.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Simona Hozjan, Magolnik 6, 1414 Podkum za nepremičnino s parc.št. 2029/4, k.o. 1842 Dole pri 
Litiji do 1/1 v vrednosti 522,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 24.5.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupci Goran Balta, Prečna ulica 14, 1270 Litija, Milena Balta, Prečna ulica 14, 1270 Litija, Dragan Trninić, 
Prečna ulica 14, 1270 Litija in Rajka Trninič, Prečna ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1338/65 k.o. 1835 
Hotić do 1/1 v vrednosti 3.806,40 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 2.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
ter kupcem Zofija Hauptman, Trubarjeva cesta 2, 4260 Bled za nepremičnino posamezni del stavbe št. 106 v stavbi 
številka 186 na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija do 1/1 v vrednosti 46.000,00 EUR brez 2% davka na promet 
nepremičnin. 
 
- dne 6.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
ter kupcema Aljana Bučar, Gobnik 14c, 1274 Gabrovka in Edvard Bučar, Gobnik 14c, 1274 Gabrovka za nepremičnino 
s parc.št. 2541/8, k.o. 1845 Moravče do 1/1 v vrednosti 3.786,88 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 19.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcema Dragomira Dolinšek Kunej, Prečna ulica 6, 1270 Litija in Ivan Kunej, Prečna ulica 6, 1270 Litija za 
nepremičnino s parc.št. 1338/73, k.o. 1835 Hotič  do 1/1 v vrednosti 5.416,80 z vključenim DDV-jem. 
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- dne 26.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem DR PROJEKT d.o.o., Ponoviška ulica 10, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1338/76, k.o. 1835 
Hotič do 1/1 v vrednosti 28.000,00 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 26.7.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Trombevski Vanja, Cesta komandanta Staneta 5, 1270 Litija za nepremičnine s parc.št. 1338/81, s 
parc.št. 1338/80, s parc.št. 1339/193 in s parc.št. 1339/194, vse k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 5.141,08 EUR z 
vključenim DDV-jem. 
 
- dne 31.7.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Resnik Simon, Gobnik 14a, 1274 Gabrovka  za nepremičnini s parc.št. 2551/2 in s parc.št. 2541/6, obe 
k.o. 1845 Moravče  do 1/1 v vrednosti 3.145,16 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 7.8.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnine s parc.št. 1839/5, s parc.št. 1839/6, s parc.št. 1839/7, s parc.št. 1839/3 in s parc.št. 1839/8, vse k.o. 1844 
Vodice v vrednosti 9.260,00 EUR brez vključenih davščin ter BLAGO – MIX družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., 
Pod Hruševco 48c, 1360 Vrhnika za nepremičnini s parc.št. 834/4 in s parc.št. 835/2, obe k.o. 1844 Vodice v vrednosti 
9.590,00 EUR brez vključenih davščin 
 
- dne 14.8.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Prijatelj Aljaž, Bobek 10, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1338/83, k.o. 1835 Hotič do 1/1 v 
vrednosti 2.031,30 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 23.8.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnini s parc.št. 1559/3 in s parc.št. 1559/13, obe k.o. 1837 Kresniški vrh (v skupni vrednosti 2.890,60 EUR z 
vključenim DDVjem) ter Jančar Marjan, Kresniški vrh 1b, 1281 Kresnice za nepremičnino s parc.št. 14/1, k.o. 1837 
Kresniški vrh v vrednosti 5.860,00 EUR brez 2% davka na promet z nepremičninami. 
 
- dne 28.9.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnino s parc.št. 85/18, k.o. 1838 Litija v vrednosti 145,00 EUR brez vključenih davščin ter Bitenc Matjaž, 
Šmarska cesta 1, 1270 Litija, Bregar Štefan, Dolsko 95a, 1262 Dol pri Ljubljani in Škufca Boštjan, Spodnje Brezovo 
13, 1294 Višnja Gora za nepremičnino s parc.št. 83/2, k.o. 1838 Litija v vrednosti 145,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 25.10.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnini s parc.št. 1548/2 in s parc.št. 1548/4, obe k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 209,00 EUR brez vključenih 
davščin ter Doblekar Franc in Frančiška, Golišče 87, 1281 Kresnice za nepremičnini s parc.št. 937/5 in s parc.št. 938/2, 
obe k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 174,00 EUR brez vključenih davščin in Godec Tomaž in Marija, Golišče 90, 
1281 Kresnice za nepremičnino s parc.št. 936/4, k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 87,00 EUR brez vključenih 
davščin. 
 
- dne 3.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija in kupcem PAAN – PAAN d.o.o., Moravče pri Gabrovki 9c, 1274 Gabrovka za nepremičnino s parc.št. 2576/5, 
k.o. 1845 Moravče v vrednosti 3.200,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 14.11.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji za nepremičnini s parc.št. 841/10 in s parc.št. 
841/12, obe k.o. 2654 Gozd Reka (v skupni vrednosti 4.508,00 EUR brez vključenih davščin) ter Retar Frančiška, Gozd 
Reka 25, 1275 Šmartno pri Litiji za nepremičnine s parc.št. 841/15, s parc.št. 841/16, s parc.št. 841/17, s parc.št. 841/18 
in s parc.št. 838/2, vse k.o. 2654 Gozd Reka v vrednosti 397,00 EUR brez 2% davka na promet z nepremičninami. 
 
- dne 16.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in kupcem Borislav Bivac, Zavrstnik 21, 1275 Šmartno pri Litiji, za del nepremičnine št. 1338/86 k.o. 1835 Hotič in 
sicer za nepremičnino pod številko 6 kot izhaja iz skice razdelitve nepremičnine v vrednosti 75.030,00EUR z 
vključenim DDV-jem. 
 
- dne 22.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in kupcem Goran Čarman, Ulica Luke Svetca 7, 1270 Litija, za del nepremičnine št. 1338/86 k.o. 1835 Hotič in sicer za 
nepremičnino pod številko 4 kot izhaja iz skice razdelitve nepremičnine v vrednosti 33.550,00EUR z vključenim DDV-
jem. 
 
- dne 8.12.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Mandelj Danijel, Zagozd 7, 1273 Dole pri Litiji za nepremičnino s parc.št. 2075/3, k.o. 1842 Dole pri 
Litiji do 1/1 v vrednosti 750,00 EUR brez 2% davka na promet z nepremičninami. 
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- dne 8.12.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Fojkar Ivan, Brodarska ulica 13, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 170/6, k.o. 1838 Litija do 1/1 v 
vrednosti 6.185,40 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 14.12.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Sedevčič Žane, Črni potok 7, 1275 Šmartno pri Litiji za nepremičnino s parc.št. 1338/87, k.o. 1835 
Hotič do 1/1 v vrednosti  2.946,30 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 20.12.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in kupcem Cilka Čarman, Cesta Zasavskega bataljona 27, 1270 Litija, za del nepremičnine št. 1338/86 k.o. 1835 Hotič 
in sicer za nepremičnino pod številko 5 kot izhaja iz skice razdelitve nepremičnine v vrednosti 37.234,40EUR z 
vključenim DDV-jem. 
 
Pridobivanje nepremičnin 
 
Prodajne pogodbe 
 
- dne 17.3.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcema Angela Gutnik, Studenec 7a, 1260 
Ljubljana – Polje in Viljem Gutnik, Studenec 7a, 1260 Ljubljana – Polje ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 2036/4, k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 48,00 EUR brez 2% davka na promet 
nepremičnin. 
 
- dne 27.3.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcema Dernovšek Toni, Vrh nad Želimljami 
122, 1291 Škofljica in Dernovšek Stanislava, Sava 60, 1282 Sava ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija za nepremičnino s parc.št. 817/7, k.o. 1834 Konj do 1/1 v vrednosti 185,00 EUR brez 2% davka na promet 
nepremičnin. 
 
- dne 4.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Miroslav Zupan, Kal pri Dolah 12, 1273 
Dole pri Litiji ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 205/2, k.o. 1843 
Prelesje do 1/1 v vrednosti 3.815,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 4.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Franc Povše, Zagozd 9, 1273 Dole pri Litiji 
ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1464/2, k.o. 1842 Dole pri Litiji do 
1/1 v vrednosti 3.087,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 8.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Rok Povše, Dobovica 6, 1273 Dole pri Litiji 
ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1662/2, k.o. 1842 Dole pri Litiji do 
1/1 v vrednosti 3.976,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 18.7.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Uštar Peter, Kresnice 46, 1281 Kresnice 
ter kupcem kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnine s parc.št. 68/5, s parc.št. 68/7 in s 
parc.št. 68/9, vse k.o. 1836 Kresnice v skupni vrednosti 6.944,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 7.8.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med BLAGO – MIX družba za proizvodnjo in trgovino, 
d.o.o., Pod Hruševco 48c, 1360 Vrhnika za nepremičnini s parc.št. 834/4 in s parc.št. 835/2, obe k.o. 1844 Vodice v 
vrednosti 9.590,00 EUR brez vključenih davščin ter Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnine s 
parc.št. 1839/5, s parc.št. 1839/6, s parc.št. 1839/7, s parc.št. 1839/3 in s parc.št. 1839/8, vse k.o. 1844 Vodice v 
vrednosti 9.260,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 23.8.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Jančar Marjan, Kresniški vrh 1b, 1281 Kresnice za 
nepremičnino s parc.št. 14/1, k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 5.860,00 EUR brez 2% davka na promet z 
nepremičninami ter Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s parc.št. 1559/3 in s parc.št. 1559/13, 
obe k.o. 1837 Kresniški vrh (v skupni vrednosti 2.890,60 EUR z vključenim DDVjem). 
 
- dne 28.9.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Bitenc Matjaž, Šmarska cesta 1, 1270 Litija, Bregar 
Štefan, Dolsko 95a, 1262 Dol pri Ljubljani in Škufca Boštjan, Spodnje Brezovo 13, 1294 Višnja Gora za nepremičnino 
s parc.št. 83/2, k.o. 1838 Litija v vrednosti 145,00 EUR brez vključenih davščin ter Občino Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 85/18, k.o. 1838 Litija v vrednosti 145,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 5.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Lovše Elizabeta, Slivna 11, 1252 Vače ter 
kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s parc.št. 2022/3 in s parc.št. 2023/3, obe k.o. 
1832 Vače do 1/1 v vrednosti 783,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
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- dne 5.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Osolnik Alojz, Slivna 12, 1252 Vače ter 
kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnine s parc.št. 1973/3, s parc.št. 1967/6, s parc.št. 
1967/9, s parc.št. 1961/3, s parc.št. 1960/3, s parc.št. 2022/5, s parc.št. 2021/1, s parc.št. 1964/4 in s parc.št. 1964/1, vse 
k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 2.689,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 6.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcema Vrtačnik Bojan, Slivna 13d, 1252 Vače in 
Vrtačnik Barbara, Slivna 13d, 1252 Vače ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s 
parc.št. 2018/3 in s parc.št. 2032/3, obe k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 128,00 EUR brez 2% davka na promet 
nepremičnin. 
 
- dne 9.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcema Ribič Marjan, Slivna 12b, 1252 Vače in 
Ribič Martin, Slivna 12b, 1252 Vače ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 
2024/4, k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 159,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 13.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Vidic Bogomir, Kresnice 10b, 1281 
Kresnice ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 80/16, k.o. 1836 Kresnice 
do 1/1 v vrednosti 1.904,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 25.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Vidic Ana, Tenetiše 7, 1270 Litija ter 
kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 347/5, k.o. 1839 Jablanica do 1/1 v 
vrednosti 2.345,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 25.10.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Doblekar Franc in Frančiška, Golišče 87, 1281 
Kresnice za nepremičnini s parc.št. 937/5 in s parc.št. 938/2, obe k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 174,00 EUR brez 
vključenih davščin ter Godec Tomaž in Marija, Golišče 90, 1281 Kresnice za nepremičnino s parc.št. 936/4, k.o. 1837 
Kresniški vrh v vrednosti 87,00 EUR brez vključenih davščin ter Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnini s parc.št. 1548/2 in s parc.št. 1548/4, obe k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 209,00 EUR brez vključenih 
davščin. 
 
- dne 30.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalci Jelnikar Jože, Kresnice 25a, 1281 Kresnice, 
Jelnikar Janez, Kresnice 27a, 1281 Kresnice, Ponebšek Nataša, Tenetiše 13, 1270 Litija in Jakopič Eva, Kresnice 24d, 
1281 Kresnice ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 189/1, k.o. 1836 
Kresnice do 1/1 v vrednosti 7.064,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 7.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalci Jože Sevljak, Graška cesta 4, 1270 Litija, 
Stanislav Sevljak, Marokova pot 1, 1270 Litija, Sergej Simončič, Slivna 10, 1252 Vače in Saša Tomc, Cerovica 29, 
1276 Šmartno pri Litiji ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s parc.št. 1945/9 in s 
parc.št. 1945/10, obe, k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 1.049,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 8.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalci Puc Nevenka, Grablovičeva ulica 32, 1000 
Ljubljana, Puc Jurij, Vodnikova cesta 126, 1000 Ljubljana, Puc Katarina, Ulica Gubčeve brigade 120, 1000 Ljubljana, 
Puc Martin, Panonska ulica 113, 9231 Beltinci in Puc Andrej Boris, Ulica bratov Učakar 4, 1000 Ljubljana  ter kupcem 
Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 416/11, k.o. 1838 Litija do 1/1 v vrednosti 
1.251,38 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 14.11.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Retar Frančiška, Gozd Reka 25, 1275 Šmartno pri 
Litiji za nepremičnine s parc.št. 841/15, s parc.št. 841/16, s parc.št. 841/17, s parc.št. 841/18 in s parc.št. 838/2, vse k.o. 
2654 Gozd Reka v vrednosti 397,00 EUR brez 2% davka na promet z nepremičninami ter Občino Litija, Jerebova ulica 
14, 1270 Litija in Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji za nepremičnini s parc.št. 
841/10 in s parc.št. 841/12, obe k.o. 2654 Gozd Reka (v skupni vrednosti 4.508,00 EUR brez vključenih davščin). 
 
- dne 22.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Župnija Hotič, Zgornji Hotič 7, 1270 
Litija ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s parc.št. 608/4 in s parc.št. 608/2, obe 
k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 83.500,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
Darilne pogodbe 
 
- 24.8.2017 je bila sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu med Občino Litijo, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in darovalcem OMV Slovenija d.o.o., Ulica 15. maja 19, 6000 Koper za nepremičnine s parc.št. 1016/18, s parc.št. 
1016/15 in s parc.št. 986/4, vse k.o. 1838 Litija do 1/1. Po podatkih GURSa so nepremičnine ocenjene 2.952,60 EUR.  
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- dne 23.10.2017 je bila sklenjena darilna pogodba med Občino Litijo, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
darovalcem Mojca Kavšek, Golišče 134, 1281 Kresnice za nepremičnine s parc.št. 614/8, parc.št. 625/12, s parc.št. 
615/2 in s parc.št. 631/5, vse k.o. 1837 Kresniški vrh do 1/1. Po podatkih GURSa so nepremičnine ocenjene 2.705,24 
EUR.  
 
- dne 27.10.2017 je bila sklenjena darilna pogodba med Občino Litijo, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
darovalcem Jože Smrekar, Ribče 8, 1281 Kresnice za nepremičnine s parc.št. 560/37, parc.št. 558/7, s parc.št. 560/35 in 
s parc.št. 558/5, vse k.o. 2656 Ribče  do 1/1. Po podatkih GURSa so nepremičnine ocenjene 4.178,38 EUR.  
 
Pogodbe o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč 
 
- dne 15.09.2017 je bila sklenjena pogodba o prenosu občinskih cest med Občino Litijo, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija in Republiko Slovenijo, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana za 
nepremičnine s parc.št. 1568/8, s parc.št. 1568/6, s parc.št. 2083/5, s parc.št. 2083/4, s parc.št. 2460, vse k.o. 1840 
Polšnik ter za nepremičnine s parc.št. 245/5, s parc.št. 245/8, s parc.št. 246/2, s parc.št. 252/2, s parc.št. 260/2, s parc.št. 
260/3, s parc.št. 262/2, s parc.št. 262/3, s parc.št. 266/9, s parc.št. 266/11, s parc.št. 266/6 in s parc.št. 266/4, vse k.o. 
1837 Kresniški vrh. Po podatkih GURSa so nepremičnine ocenjena 6.546,00 EUR.  
 
- dne 13.11.2017 je bila sklenjena pogodba o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč med Občino Litijo, 
Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Republiko Slovenijo, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, 
1000 Ljubljana za nepremičnino s parc.št. 667/10, k.o. 1834 Konj  do 1/1. Po podatkih GURSa je nepremičnina 
ocenjena 1.150,00 EUR.  
 
- dne 29.12.2017 je bila sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu državnega premoženja  med Občino Litijo, 
Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Republiko Slovenijo, zanjo Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 
Ljubljana za nepremičnine s parc.št. 825/18, s parc.št. 825/19, s parc.št. 825/20 in s parc.št. 825/21, vse k.o. 1834 Konj, 
s parc.št. 1527/90, s parc.št. 1527/91 in s parc.št. 1527/60, vse k.o. 1835 Hotič in s parc.št. 1014/42, k.o. 1836 Kresnice  
do 1/1. Skupna vrednost nepremičnin na podlagi cenilca  znaša 110.066,25 EUR. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
NRP št. 1349  
 
a. 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 2017 in 2018, ki je 
priloga načrtu. 
 
 
b. Stanje projekta 
 Ureditev lastništva nepremičnin, ki v naravi predstavljajo kategorizirane občinske ceste, ki bodo nastale na 
podlagi pravnomočno izvedenih geodetskih postopkov. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb glede vsebine projekta, so pa bila z rebalansom proračuna za leto 2017 zagotovljena 
dodatna sredstva za odmero občinskih cest in javnih poti ter za nakup nepremičnin. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

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 
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prečnih tramov se nosi leseno vozišče. Strešna konstrukcija je simetrična dvokapnica.  
Most je v slabem stanju. Izveden je bil potapljaški pregled betonskih podpornikov. Ugotovljeno je bilo, da sta dva 
podpornika spodkopana in je potrebna sanacija. Prav tako je močno dotrajana povozna površina. Naročena in 
pridobljena je bila tehnična dokumentacija PZI Rekonstrukcija mostu čez Savo v naselju Sava. Projekt v letu 2017 ni bil 
plačan v celoti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljen cilj je dosežen. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija; OB060-17-0001 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kV 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V okviru sanacije po izgradnji daljnovoda v krajevni skupnosti Gabrovka in v okviru potreb po sanaciji in modernizaciji 
cest v tej KS so se v letu 2017 izvajale naslednje sanacije cest: 

- asfaltiranje ceste v naselju Lukovec v dolžini 355 metrov, 
- asfaltiranje ceste v naselju Kržišče pri Čatežu v dolžini 630 metrov, 
- preplastitev ceste na Čateško Goro v dolžini 800 metrov, 
- preplastitev ceste na Čateško Goro v dolžini 750 metrov, 
- asfaltiranje ceste v naselju Tlaka v dolžini 440 metrov, 
- izvedba plomb in preplastitve nv naselju Pečice. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Dogovorjen obseg del je bil izveden z izjemo preplastitve v naselju Tlaka, ki se bo izvajala v letu 2018. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-0002 132090  Sanacija občinskih cest 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb obsega projekta ni bilo, le manjše spremembe pri časovni dinamiki izvedbe. 

1338 Most Jevnica - Senožeti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Most na reki Savi v Jevnici se nahaja neposredno ob priključku na državno cesto G2 108. Zgrajen je bil leta 1957, 
temeljito obnovljen pa leta 2016. 
Sanacija je bila sofinancirana iz občine Dol pri Ljubljani. Med samo sanacijo je bilo ugotovljeno, da je potrebno 
obnoviti še AB nosilne plošče premostitvene konstrukcije na desnem bregu Save na 
dostopu do mostu preko Save v Jevnici. Ob detajlnem pregledu elementov betonske konstrukcije je bilo 
ugotovljeno, da je le-ta dotrajana, z neustreznimi zaščitnimi sloji betona in stopnjo korozije jeklenih ojačitev, ki ne 
omogoča varne uporabe. Za predmetna dela je bila plačana dokumantacija v letu 2017.  
 
Del sredstev se je porabil še za obnovo žlebov na strehi mostu in za preprečitev zamakanja lesenih delov po nosilnih 
vertikalnih jeklenicah. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilj je dosežen. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija; OB060-15-0007 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo odstopanj od načrtovanega. 

1340 Celostna prometna strategija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
S pripravo in uresničenjem CPS lahko občina pričakuje učinke kot so: 

- Manjši zasebni izdatki za prevoz oz. nižji stroški za potovanja do določenega cilja 
- Manj izgubljenega časa zaradi prometa oz. manj prometnih zastojev 
- Večja dostopnost za vse prebivalce 
- Boljši dostop do sredstev EU  
- Smotrnejša poraba občinskega proračuna in boljše upravljanje prometnega sistema 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Izdelana je Celostna prometna strategija na podlagi  katere se bo občina prijavila na razpis 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt je v NRP-ju 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Spremembe v projektu ni bilo 

1342 LC 425300, JP 708790  Dole - Hude Ravne 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so se namenila za plačilo izvedenih del- modernizacija lokalne ceste Dole-Šentrupert. 
Investicija je doprinesla večjo splošno in prometno varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Izvedena je bila modernizacija ceste. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb v projektu ni bilo 

1360 JP v KS Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V Krajevni skupnosti Dole pri Litiji so se v letu 2017 asfaltirali trije novi odseki občinskih cest in sicer: 

- javna pot v naselju Dobje v dolžini 1012 metrov, 
- javna pot v naselju Prevale v dolžini 1339 metrov, 
- javna pot v naselju Radgonica v dolžini 296 metrov. 

Na vseh lokacijah so krajani sami pripravili celoten spodnji ustroj cestišča, vključno z odvodnjavanjem, prepusti, 
nasutjem bankin, vtočnimi in iztočnimi glavami... 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Dogovorjen obseg del je bil izveden v celoti. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0002 1360 JP v KS Dole 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 

1364 LC in JP v KS Kresnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za naselje Kresnice se predvideva celostna komunalna ureditev. V ta namen se je v letu 2017 izvajalo čiščenje in 
snemanje vse kanalizacije v naselju, ki poteka po občinskih cestah. Ugotovilo se je stanje kanalizacije na cesti in 
potrebe in možnosti za njeno nadaljnjo uporabo ali sanacijo. Iz izvedenega poročila je razvidno, da je potrebno večino 
kanalizacije zamenjati, kar bo posledično pomenilo tudi sanacijo cest v celotnem naselju. Znotraj postavke se je izdelal 
predlog spremenjenega prometnega režima v naselju Kresnice, ki je bil predstavljen tudi na krajevni skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-012 1364 LC in JP v KS Kresnice. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 

1369 JP v KS Hotič 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 se je asfaltiralo 400 metrov makadamskih cest v severozahodnem delu naselja Zgornji Hotič. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-0014 1369 JP v KS Hotič. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 

1376 LC v KS Polšnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V Krajevni skupnosti Polšnik so se v letu 2017 asfaltirali trije novi odseki občinskih cest in sicer: 

- lokalna cesta v naselju Velika Preska proti Zgornji Zglavnici v skupni dolžini 616 metrov, 
- lokalna cesta v naselju Preveg v dolžini 390 metrov, 
- lokalna cesta v naselju Velika Peska proti Čepljam v dolžini 442 metrov. 

Na vseh lokacijah so krajani sami pripravili celoten spodnji ustroj cestišča, vključno z odvodnjavanjem, prepusti, 
nasutjem bankin, vtočnimi in iztočnimi glavami... 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni bilji so bili v celoti doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-0016 1376 LC v KS Polšnik. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 

1377 JP v KS Vače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V Krajevni skupnosti Vače se je  v letu 2017 asfaltiral odsek  javne poti v naselju Potok pri Vačah v dolžini 500 metrov. 
Krajani so sami pripravili celoten spodnji ustroj cestišča, vključno z odvodnjavanjem, prepusti, nasutjem bankin, 
vtočnimi in iztočnimi glavami... 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Dogovorjen obseg del je bil izveden v celoti. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-0022 1377 JP v KS Vače. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 

152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Kontna postavka krije vse stroške povezane z gradnjo kanalizacije in čistilne naprave Litija, ki niso sodila v osnovni 
projekt. Ta postavka zajema rekonstrukcijo cest, pločnikov in javno razsvetljavo.  
Postavko bremeni izvedba rekonstrukcije cest v mestu Litija, v sklopu gradnje kanalizacije in so bila že izvedena v letu 
2014. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Investicija je zaključena. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija; OB060-15-0001 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo odstopanj od načrtovanega. 

13029004 Cestna razsvetljava 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
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1361 Javna razsvetljava - električna energija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je plačala stroške električne energije za vsa odjemna mesta v občini, in sicer za vso javno razsvetljavo in 
semaforje. Celotni stroški so znašali 72.480,68 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen postavke je plačevanje stroškov električne energije (omrežnina in tokovina) za javno razsvetljavo. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1362 Vzdrževanje javne razsvetljave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je na podlagi izvedene prenove javne razsvetljave in podpisane koncesijske pogodbe plačala stroške 
učinkovitega zmanjšanja porabe električne energije ter stroške rednega in intervencijskega vzdrževanja javne 
razsvetljave podjetju Petrol. Celotni stroški so znašali 162.727,64 €. V sklopu ureditve javne razsvetljave v naselju 
Ponoviče (Smrekarica) so bila plačana izvedena zemeljska dela, postavitev cevne kanalizacije in valjanca, postavitev 6 
drogov ter tudi plačan strošek izvedbe priklopa merilnega mesta Smrekarica in strošek nadzora nad gradnjo. V sklopu 
ureditve CKS je bila plačana izvedba cevne kanalizacije javne razsvetljave CKS z Ulico Mire Pregljeve. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen vzdrževanja javne razsvetljave je omogočiti njeno brezhibno delovanje s čemer se tudi omogoči varen 
promet na občinskih cestah. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1306 Telekomunikacije in pošta 
Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 ni bilo realizacije na predmetni postavki. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti širokopasovno povezavo naselij na območju Občine Litija. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
Področje zajema naslednja glavna programa: 

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj gostinstva in turizma 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija 
Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Opis podprograma 
Podprogram 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva« vključuje delovanje občinskih skladov za razvoj 
malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakonske in druge pravne podlage: 

- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- zakon o spremljanju državnih pomoči 
- uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči 
- uredba o regionalnih razvojnih programih 
- -          navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni       razvoj 
- pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni 
- državni razvojni program 2007-2013 
- strategija regionalnega razvoja Slovenije 
- regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 
- izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2010-2012 
- območni razvojni program 2007-2013 za Razvojno partnerstvo središča Slovenije 
- dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2007-2015 
- sklep o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo 
- pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega 

gospodarstva v Občini Litija 
- pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Litija 
- pravilnik o dodeljevanju državne pomoči gospodarstvu v Občini Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma: 
Dolgoročna cilja podprograma sta:  
1.) ustvariti dinamično okolje, ki bo naklonjeno rasti in razvoju podjetništva in bo spodbujalo inovativnost ter 
promocijo podjetništva v občini. 
2.) doseči trajnostni razvoj, ki bo zadovoljeval tako sedanje potrebe, ne da bi s tem ogrožal možnosti prihodnjih 
generacij. 
 
Letni cilj na nivoju podrograma: 
Letni cilji so bili pomagati z ukrepi na področju drobnega gospodarstva ter z pomočjo centra za razvoj kot 
povezovalnim členom med podjetji, zbornicami, institucijami in dejavniki gospodarskega razvoja nuditi pomoč 
obstoječim in bodočim podjetnikom. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
 

Letni cilji podprograma 
Letni cilj je izvajanje nalog spodbujanja gospodarskega razvoja (podjetništvo, vzpodbujanje mladih, razvoj tursitične 
ponudbe) na območju občine in razvojnega partnerstva. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev 

1421 Center za razvoj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je imela z Razvojnim centrom Srca Slovenije d.o.o. sklenjeno pogodbo o sofinanciranjju programa dela RPSS 
(Razvojno partnerstvo Srca Slovenije) za leto 2017, na osnovi sprejetega Programa dela Razvojnega partnerstva za leto 
2017. Pogodba je po sprejetem programu dela obsegala izvajanje aktivnosti na področju delovanja razvojnih mrež Srca 
Slovenije, ki obsega naslednja področja oz. mreže: mreža skupnosti, mreža podjetnikov, mreža turističnih ponudnikov, 
mreža rokodelcev, mreža vrtcev in šol, mreža lokalnih pridelovalcev hrane. Dela so potekala predvsem na področju 
vključevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže, izvajanje soustvarjalnega okolja za podjetništvo (podjetniki in 
rokodelci, VEM-točka, podjetniški projekti za mlade, ...), izvajanje soustvarjalnega okolja za turizem (vključevanje 
dogodkov in prireditev ter oblikovanje koledarja prireditev, izvedba vikenda odprtih vrat v sodelovanju z lokalnimi 
turističnimi ponudniki, sodelovanje in predstavitev ponudbe na sejmih (sejem Alpe -Adria). 
 
Nadaljevala so se dela in sodelovanje Občine z vključenostjo v projekt Zelene sheme slovenskega turizma ter 
prizadevanja za pridobitev certifikata.  
 
Občina Litija je z Razvojnim centrom Srca Slovenije d.o.o. v letu 2017 podpisala tudi pogodbo o sofinanciranju 
projekta INSiGHTS s katero se je občina vključila v evropsko partnersko mrežo v okviru transnacionalnega programa 
Podonavje. Projekt INSiGHTS poteka 30 mesecev in bo trajala do sredine leta 2019. V letu 2017 so v okviru tega 
projekta potekale aktivnosti izdelave integralne turistične strategije za občini Litija in Šmartno pri Litiji, izveden je bil 
tudi bilateralni študijski obisk z ogledom dobrih praks na območju občine Litija s področja trajnostnega turizma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Občina je sofinancirala projekt INSiGHTS, ki spodbuja trajnosti in zeleni turizem. 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 
prepoznavnost lokalnega turizma naše občine znotraj  turistične destinacije Srca Slovenije. Zajete so aktivnosti, ki se 
nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 
trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega 
razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistična 
dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva,  …) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in tudi na širšem območju znotraj turistične destinacije Srca 
Slovenije. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj 
novih turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe turizma v občini, povezovanje turističnih ponudnikov, 
…Kvalitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila prihodov turistov in obiskovalcev, 
povečanje nastanitvenih zmogljivosti, … 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini in znotraj 
destinacije Srca Slovenije. Izvedbeni cilji: priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja turistične 
ponudbe, povečanje prepoznavnosti. Kazalci: razvita turistična infrastruktura/signalizacija, število tematskih poti, boljša 
prepoznavnosti in promocija, št. izdanih publikacij, število turistov in obiskovalcev, št. kulturnih in ostalih prireditve, 
… 
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14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocije 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zajete so aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 
prepoznavnost lokalnega turizma naše občine. Aktivnosti se nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter 
oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena 
javnozasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih 
projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistična dejavnost, turistično informacijski center, promocija in 
promocijska gradiva). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Sredstva so se porabila za aktivnosti, ki pripomorejo k večji prepoznavnosti občine Litija ter turistični promociji. 
Dosežen je bil načrtovan cilj povečanega števila obiskovalcev na dogodkih ter povečano število kakovostnih dogodkov. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sredstva so bila uporabljena za pokrivanje stroškov promocije v okviru vseh večjih prireditev, kjer je bila organizator 
ali pa soorganizator občina Litija.in to: prireditev ob pustovanju, občinskem  prazniku, festivalu skupnosti. Promocijo je 
občina Litija Izvajala  preko internetne strani, časopisov in radia. Za nakup litijskih srebrnikov, ki se namenjeni vsem 
parom, ki se poročijo v okviru UE Litija. Pokrivali so se stroški za  ozvočenje in razsvetljavo pustne prireditve, prevoz 
študentov krajinske arhitekture, ki so pripravljali strategijo prostorskega načrtovanja, za  plačilo  najemnine Pošti 
Slovenije za prostore TIC-a na Dolah, najem parkirišča, stojnic, plinskih gobic, šotora in dvorane za izvedbo prireditev, 
ki so namenjene tudi promociji občine. Sredstva so bila namenjena varovanju prireditev. Izvedeno je bilo plačilo 
skupinam, ki so sodelovale na pustni prireditvi 
 
Sredstva so se namenila KS Polšnik za zamenjavo in dokup ponjav za šotor za prireditve, ureditev gasilskega muzeja v 
Gabrovki, ureditev in sanacijo kurilnega sistema v domu Geoss. Konec leta so se pričela dela in izvedel nakup materiala 
za izdelavo litijske maskote LITKA. Sredstva so se namenila tudi za postavitev dveh doprsnih kipov slikarki Miri 
Pregelj in skladatelju Petru Jerebu. 

1431 Občinske prireditve in proslave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija organizira precej prireditev, ki so tradicionalne ali pa priložnostne kot enkratni dogodek. Vse prireditve so 
pomembne za promocijo naše občine in ohranjanje snovne in nesnovne dediščine našega področja. V letu 2017 je 
občina Litija izvedla vrsto prireditev: otroški pustni živžav, pustni karneval, prvomajska sreačanjua, prireditev ob 
občinskem prazniku, srečanju društev in krajevnih skupnosti,  otvoritev rudnika Sitarjevec, prednovoletne prireditve. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Doseženi so bili cilji glede doseganja kakovosti prireditev in tudi glede obika prireditev , še posebno  po otvoritvi 
rudnika Sitarjevec. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni povezave z NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Izvedene so bile vse načrtovane prireditve , zaradi večjega števila obiskovalcev, ki so navedene prireditve obiskali so 
bili načrtovani cilji preseženi. 
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
Opis podprograma 
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, 
turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), ter 
investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilji: - uvajanje novih turističnih produktov, 
 - povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji na nivoju podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 26.000 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1434 Investicije na področju turizma 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Mesto Litija si želi postati  turistično zanimiva in prepoznavna destinacija zato je nujno potrebno posodobiti in 
nadgraditi turistično infrastrukturo,  
Občina Litija je v letu 2017 pristopila k  posodobitvijo prostorov za izvajanje kulturne in muzejske dejavnosti vključno 
s posodobitvijo zbirk.  Predvideva se  obnova kletnih prostorov ,  ki bo omogočila primerne pogoje za delo zaposlenih, 
primerno hrambo muzejskega gradiva ter prijazno okolje za obiskovalce. V kletnih prostorih bodo imela društva za 
predstavitev svoje dejavnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Občina Litija je uspešno kandidirala na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju Las Srce Slovenije. in sicer s projektom ureditve kletnih prostorov v Mestnem muzeju Litija. Po pridobitve 
sklepa o višini sofinanciranja bo podpisana pogodba z izvajalcem del, ki je že bil izbran z javnim razpisom. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt je uvrščen v NRP št. OB -17-0004 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Izdelana je bila IDZ,PZI  Projektne dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje Studio list, ter IDZ -ureditev kletnih 
prostorov  ter izdelava PZI-izvedbenih načrtov razstave v kletnih prostorih muzeja, ki jo je izdelalo podjetje Scorpio 
studio. 

1435 Turistična društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe 
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva 
okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je 
spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 
in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko 
segel vpliv človekovega delovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov. 
- Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje, 
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko 
pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. 
Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje 
načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, 
obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih 
dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. 
Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, 
celovitosti in preventive. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilje je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanja kakovosti okolja in trajna raba 
naravnih virov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev je vidna v zmanjšanju obremenjevanja okolja, izboljšanju kakovost 
voda, zraka, zemlja in odpravi posledice obremenjevanja. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na 
okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo 
biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali 
okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; 
bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po 
predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 
- Predpisi, ki se nanašajo na specifične vrste odpadkov (azbest, baterije in akumulatorji, odpadna olja, infektivni 

odpadki, rabljene avtomobilske gume, gradbeni odpadki, …), 
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Občinski odloki, ki urejajo področje komunale: 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija,  
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v zmanjšanje količin odpadkov, ponovno uporabo odpadkov, predelavo odpadkov. 
Zmanjšanje obremenjevanja okolja je v kratkoročnem časovnem obsegu nemogoče podrejati  kazalcem gospodarnosti 
in učinkovitost, saj bodo vidiki zmanjšanja obremenjevanja okolja z odloženimi odpadki lahko vidni in oprijemljivi v 
daljšem časovnem razdobju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Cilji se izvajajo skladno z določili zakonodaje, ki urejajo to področje. Osnovni dolgoročni cilj je zmanjševanje količin 
odloženih odpadkov in zmanjševanje količin odpadkov na izvoru. Ta dva kriterija predstavljata osnovo za oceno uspeha 
pri doseganju dolgoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji podprograma so usmerjeni za zapiranje deponije Širjava, v deponijo Unično in sanacijo črnih odlagališč. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Cilji so bili doseženi. 

1520 Deponija odpadkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Projekt  regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju - CEROZ -ll. faza je bil v letu 2016 zaključen in predan v 
upravljanje. Obveznosti občine iz naslova investicije so se zaključile. Ostaja pa obveznost občine do kritja stroškov 
investicijskega vzdrževanja objektov.  Občina Litija je 22,14 % solastnik objektov na Uničnem. V skladu z načrtom 
financiranja investicijskega vzdrževanja občina v svojem želežu plača izvedno del.  
V letu 2017 so bila izvedena pripravljalna dela na zapiranju drugega odlagalnega polja in investicijsko vzdrževalna dela 
na bakli. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi v skladu s planom. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkov 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Obseg vzdrževanja je bil manjši od plana podjetja CEROZ. 

1522 Zbirni center za odpadke 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zbirni center za odpadke na lokaciji Ponoviškea cesta 15 v Litiji, ob poslovnem objekt JP KSP Litija, v letu 2017 ni bil 
deležen dograditev in posodobitev in v celoti služi svojemu namenu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-0005 1522 Zbirni center za odpadke. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

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. 
Organizatorji čistilnih akcij bile krajevne skupnosti, z varstvom okolja pa se v zadnjem času na območju naše občine 
ukvarjajo nekatera društva, ki organizirajo čistilne akcije znotraj svojih območij delovanja. Z izvedbo čistilnih akcij se 
povečuje okoljska ozaveščenost občanov, zato je zaznati, da se količina črnih odlagališč po občini postopoma 
zmanjšuje. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Planiran obseg čistilnih akcij je bil realiziran. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 

1537 Zapiranje deponije Širjava 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Inšpekcija RS za okolje je Javnemu podjetju KSP Litija izdala odločbo s katero je podjetju naložila dolžnost  
odstranitev vseh posegov na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo deponijo Širjava v Ponovičah ter nadalje pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče. Odprto odlagališče mora biti ustrezno evidentirano v katastru 
gospodarske javne infrastrukture.  Zagotovljena sredstva so bila porabljena za plačilo geodetskih storitev izdelave 
potrebnih izmer in elaborata za vpis. Deponija je v letu 2017 pridobila okoljevarstveno dovoljenje za zaprto odlagališče 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Odlagališče ima okoljevarstveno dovoljenje, kar je bil glavni cilj projekta. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0009 1537 Zapiranje deponije Širjava 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
Opis podprograma 
Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 
Dolgoročni cilji so: 
preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja reke Save in njenih pritokov z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja 
odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh v skladu s standardi EU; 
povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve objektov, zmanjšanje 
nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko objektov; 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
 

Letni cilji podprograma 
Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja v naselju Kresnice in Litija. 
Podrobnejši cilji projekta: 
ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do 
izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Savi; 
 prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice. 

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

152410 Stroški izvajanja javnih služb varstvo okolja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2010 je bila podpisana pogodba o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb varstva 
okolja v Občini Litija med Občino Litija  in JP KSP Litija d.o.o..  Ta predvideva,  da občina komunali plačuje stroške 
izdelave projektnih pogojev za infrastrukturo s katero upravlja, izdelavo katastra GJI ter stroške za vodenje evidenc o 
infrastrukturi, ki je bila s pogodbo dana v najem.  
Pogodba o najemu infarstrukture je podpisana tudi s podjetjem CEROZ d.o.o., ki upravlja z infrastrukturo za ravnanje z 
odpadki. Tudi tu je občina plačnik stroškov vodenja evidenc o infrastrukturi, dani v najem (22. člen pogodbe). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 
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1536 Kanalizacija Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija v letu 2017 ni izvajala investicijskega vzdrževanja na kanalizaciji Litiji. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0008 1536 Kanalizacija Litija. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Projekt se ni izvajal. 

1538 Kanalizacija Kresnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za potrebe Kanalizacije v Kresnicah smo v letu 2017 izdelali preliminarno geološko poročilo o stanju zemljišča, na 
katerem se načrtuje gradnja čistilne naprave. V centru naselja smo sanirali del javne kanalizacije, ki je v preteklosti 
povzročala zalivanje objektov z meteorno in fekalno kanalizacijo. Izdelane so tudi strokovne podlage za projektiranje 
javne kanalizacije in cest. V letu 2017 je bila izdelan tudi IDZ projektna dokumentacija za kanalizacijo v Kresnicah. 
Račun za navedeno, zaradi slabe likvidnosti konec leta 2017,  ni bil plačan in bremeni proračun za leto 2018. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Planirane cilje smo dosegli. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0017 1538 Kanalizacija Kresnice. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Del odhodkov iz leta 2017, zaradi neplačila, bremeni proračun za leto 2018. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

1528 Rudnik Sitarjevec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 je bila sklenjena pogodba za ureditev Izvoznega rova Rudnika Sitarjevec in dostopne ceste s parkiriščem, 
za 
namen turističnih ogledov rudnika. Izveden je bil vhodni portal, izvedlo se je čiščenje Izvoznega rova v dolžini 100 m, 
stabilizacija in obtrkavanje sten rovov, odvodnjavanje, podporne konstrukcije, razsvetljava rudnika in zavarovanje 
stranskih rovov z rešetkami in vrati. Očistil se je tudi plato pred rudnikom za namen parkirišča z osvetlitvijo Plačilo 
projekta v večjem delu zapade v letu 2018. Pred vhodom v rudnik se je postavila brunarica (recepcija), prav tako je bila 
nabavljena varnostna oprema za obiskovalce (čelade). Za rudnik je bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje. 
 
Sklenjena je bila tudi pogodba za izdelavo načrta obrambe in reševanja, pravilnika o varstvu obiskovalcev muzeja, 
navodil za pravilno in varno vodenje obiskovalcev v in po muzeju Sitarjevec. Izdelati je bilo potrebno tudi splošni akt o 
varnosti in zdravju pri delu in izvesti strokovno usposabljanje vodičev. Rudnik, obiskovalce in opremo je bilo potrebno 
tudi ustrezno zavarovati pri zavarovalnici. 
 
Pogodbeno je bilo potrebno tudi zagotoviti  spremljajoče dejavnosti organizacijskega in administrativnega pomena s 
področja organiziranega izvajanja strokovnih nalog: tehničnega vodenja (tehnični vodja jame), strokovnih nalog 
varnosti in zdravja pri delu (pooblaščen oseba za SVD) in tehničnega vodenja – elektro služba (tehnični vodja elektro 
službe) v rudniku Sitarjevec, v skladu z določili Zakona o rudarstvu in Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 
podzakonskimi predpisi ter internimi akti Občine Litija. 
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Ureditev rudnika Sitarjevec za namen turističnih ogledov je bil v septembru prijavljen na razpis Program sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija - Hrvaška, skupaj še s tremi partnerji iz Slovenije in tremi partnerji s Hrvaške. Rezultati bodo 
predvidoma znani poleti 2018. Namen je ureditev in ohranitev naravne, tehnične in kulturne dediščine na območju 
rudnika, okrepitev skupne čezmejne kompetence in znanja na področju specifične naravne, kulturne in tehnične 
dediščine na območju rudnikov, razvoj skupne čezmejne interpretacije in turistične ponudbe rudarske dediščine ter 
revitalizacija Rudnika Sitarjevec. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so doseženi. Prvi del rudnika je bil v decembru odprt za turizem, tako da si je rudnik v mesecu 
december ogledalo že 1800 obiskovalcev. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija; OB060-15-0005 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Del odhodkov iz leta 2017, zaradi neplačila, bremeni proračun za leto 2018 
 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 
naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost občine 
ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne dejavnosti so 
zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih dejavnosti kot so: 
urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k vzpostavitvi, vodenju in 
vzdrževanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije 
(Uradni list RS, št. 122/04, 33/07-ZPNačrt in 99/07, 57/2012), Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni 
list RS, št.  76/04, 33/07– ZPNačrt in 99/07, 57/2012), Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski 
program.  
Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010, 34/2011-obvezna razlaga) in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za 
obdobje 2016-2022. 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Opis glavnega programa 
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za sistem zbirk 
prostorskih podatkov, izdelavo prostorskih dokumentov Občine Litija in izdelavo občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov (OPPN). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je vzpostavitev prostorskih možnosti za usklajen razvoj dejavnosti v prostoru. Prostorskega razvoja v 
pogojih zasebne lastnine in tržnega gospodarstva ni možno uspešno obvladovati in usmerjati samo z upravno 
administrativnimi instrumenti prostorskega načrtovanja, pač pa je potrebno vključiti posredne in tržne inštrumente 
zemljiške politike, s katerimi se vpliva na prostorsko obnašanje tržnih subjektov. Pri nas je zemljiška politika še 
nerazvita in v državni upravi nima jasnega nosilca. V bližnji prihodnosti sicer lahko pričakujemo uveljavitev nekaterih 
pomembnih novih instrumentov, zlasti davka na nepremičnine, vendar bo v pogojih pomanjkljivih evidenc in zaenkrat 
slabo pripravljenega množičnega vrednotenja nepremičnin zahtevna že njegova uvedba, za njegovo uveljavitev kot 
inštrumenta zemljiške politike pa bi ga bilo potrebno še ustrezno prostorsko diferencirati. Realno lahko pričakujemo, da 
se bo davek na nepremičnine v Sloveniji z napovedanega leta 2010 umaknil še za kakšno leto in ga je moč pričakovati 
šele v letu 2018. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
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16029003 Prostorsko načrtovanje 
Opis podprograma 
Vsebina podprograma »16029003 Prostorsko načrtovanje« je naslednja: sistem zbirk prostorskih podatkov, izdelavo 
prostorskih dokumentov Občine Litija in občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN). 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakonske in druge pravne podlage: 
• Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS. št. 33/07+dopolnitve), 
• Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03-ZZK-1 in 33/07-ZPNačrt), 
• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07), 
• Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), 
• Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07)  
• Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS št. 47/06), 
• Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov (Uradni list RS, št. 123/03), 
• Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov (Uradni list RS, št. 34/04), 
• Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 09/04). 

Dolgoročni cilji podprograma 
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 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. 
 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je pričel veljati začetek meseca maja 2007. Zakon v 
določenih delih razveljavlja del Zakona o urejanju prostora, del tega zakona pa ohranja. Zakon o prostorskem 
načrtovanju se je v letu 2009 tudi spreminjal. Spremembe in dopolnitve, ki so že uveljavljene pa ne prinašajo bistvenih 
sprememb – gre bolj za postopkovne popravke. 
Občine so v skladu z veljavno zakonodajo (pred sprejetjem novega ZPNačrt) z različno intenzivnostjo pripravljale svoja 
temeljna prostorska akta, to je bila strategija prostorskega razvoja (SPRO) in prostorski red občine (PRO), ki bi ju 
morale v skladu z ZureP-2 sprejeti najkasneje do 20.07.2007. Posamezne naknadno ugotovljene sistemske 
pomanjkljivosti ZureP-1 in namen racionalizacije finančnih sredstev ter preglednost so vplivale predvsem na sprejem 
novega Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je s sprejetjem prinesel vrsto sprememb in novosti na tem področju.  
Bistvena novost, ki jo na področju priprave prostorskih dokumentov občin prinaša ZPNačrt je uvajanje novih 
prostorskih aktov na državni in občinski ravni. 
Na občinski ravni predvideva 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, in celovito obravnava prostorsko 
problematiko občine ter  hkrati strateški in izvedbeni prostorski akt in je podlaga za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
 
Občina je po določilih zakona pristojna in dolžna pripravljati tako strateške kot tudi izvedbene prostorske dokumente, 
med katere spadajo tudi občinski podrobni prostorski načrti, ki so prevideni v strateškem delu OPN-ja. 
V skladu s prostorsko zakonodajo je določene strokovne rešitve v prostoru možno pridobivati z izvedbo urbanističnih 
natečajev in delavnic. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Občina Litija s pripravo novih prostorskih dokumentov uspešno zasleduje cilj vzpostavitve prostorskih možnosti za 
usklajen razvoj dejavnosti v prostoru. Izvedene prostorske analize, tako analiza stanja in teženj, kot tudi analiza 
razvojnih možnosti nakazujejo določene probleme in silnice nadaljnjega razvoja tako v prostoru, kot širše, kar bi 
zagotavljalo sonaraven, usklajen in sorazmeren razvoj dejavnosti v prostoru. 
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Letni cilji podprograma 
Na letnem nivoju smo si na področju sistema zbirk prostorskih podatkov zastavili predvsem redno vzdrževanje in 
nadgrajevanje podakovnih prostorskih baz. 
 
Na letnem nivoju smo si na področju prostorskega načrtovanja zastavili izvajanje sprejetega  Občinskega prostorskega 
načrta, sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za razširitev pokopališča in gradnjo poslovilne 
vežice na Vačah. Poteka več postopkov izdelave OPPN-jev za enodružinsko stanovanjsko gradnjo v posameznih 
naselih, katerih pobudniki in plačniki so zainteresirani lastniki zemljišč. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
V okviru letnih ciljev v sklopu podprograma je poleg zagotavljanja transparentnih in odprtih evidenc tudi sprotno 
ažuriranje podatkov gostujočih evidenc. Doažuriranja se sproti izvajajo.  
 
Ocenjujemo, da je bilo delo uspešno kar se tiče servisiranja strank in vodenja posameznih postopkov OPPN-jev. 

1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena vzdrževanju, nakupu, nadgradnji in morebitnemu reinženiringu programske in strojne opreme in 
podatkovnih baz namenjenih vodenju, evidentiranju in spremljanju stanja v prostoru - od prostorskih planov, pravnih 
režimov, preglednih kart, NUSZ…. Večkrat letno je potrebno ažurirati baze, ki jih vodimo kot gostujoče podatke, prav 
tako tudi strokovne in avtorske podlage za promocijske in razvojne dokumente občine. Del teh podatkov je brezplačen, 
del je plačljiv, pri vseh pa se plačajo stroški priprave in distribucije.  
 
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, ter redno letno vzdrževanje 
geografskega inf. sistema na občini. Skupni obseg stroškov  v letu 2017 znaša 5.729,51 EUR za PISO (podjetje 
REALIS d.o.o.)  in 1744,60  EUR za geografski informacijski sistem SDMS (podjetje Softdata, d.o.o., ki nudi redno 
tehnično podporo programski opremi SDMS). 
Podjetje REALIS je izvedlo redno letno  posodobitev evidence NUSZ-ja, za to opravljeno delo je bilo izplačanih 
3500,18 EUR (redna letna posodobitev in uskladitev s spremembami Odloka o NUSZ). 
Skupno je na postavki 1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov v letu 2017 bil porabljen znesek v višini 10.974,29 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V okviru letnih ciljev v sklopu podprograma je poleg zagotavljanja transparentnih in odprtih evidenc tudi sprotno 
ažuriranje podatkov gostujočih evidenc. Ažuriranja se sproti izvajajo.  
Ocenjujemo, da je bilo delo uspešno kar se tiče servisiranja strank. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1626 Spremembe OPN Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena začetku postopka sprememb in dopolnitev OPN Litija za potrebe gradnje infrastrukturnih 
objektov, objektov okoljske infrastrukture, stavb za izobraževanje ter stavb za proizvodne in obrtne dejavnosti.  
V letu 2016 je izbrano podjetje Locus izdelalo delovni osnutek sprememb OPN Litija, ki je še v fazi usklajevanja in se 
nadaljuje v letu 2017. V letu 2017 so bila pridobljena prva mnenja nosilcev urejanja prostora ter obravnavan dopolnjen 
osnutek sprememb OPN Litija na decembrski sej Občinskega sveta Občine Litija. Skladno s pogodbo je bil izplačan 
znesek v višini 5.990,25 EUR za izdelan dopolnjen osnutek SD OPN Litija. Preostala sredstva na tej postavki bodo 
porabljena v letu  2018 glede na preostale izvedene posamezne faze postopka, skladno s pogodbo. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Ocenjujemo, da je bilo delo uspešno kar se tiče servisiranja strank in vodenja  postopka sprememb in dopolnitev OPN 
Litija. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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166101 Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Litija Šmartno 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 

Spremembe projektov v preteklem letu 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 

Spremembe projektov v preteklem letu 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno vodo v 
zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje 
občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih 
voda iz javnih površin. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi smo realizirali predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 
Skratka cilj je bil zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Občine Litija. 

16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 
Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih sluţbah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o vodah, Uredba 
o ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s 
pitno vodo, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo 
vodnega povračila, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne 
infrastrukture, Uredba oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija ter Dolgoročni 
razvojni program občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj je zagotoviti neoporečno oziroma ustrezno kvaliteto pitne vode (kar se preverja z rednimi vzorčenji vode) v 
zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na 
območjih kjer še ni zagotovljena vodooskrba. Poleg tega je potrebno pristopiti k izvajanju aktivnosti za reševanje 
predmetne problematike na območjih, kjer vodooskrba še ni zagotovljena. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Zagotovoitev neoporečne vode na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih 
sistemov in na območjih kjer še ni zagotovljena vodooskrba. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z razpoloţljivimi sredstvi zagotoviti fazno gradnjo novih vodooskrbnih sistemov oziroma obnovo 
obstoječih lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva doseženi. 
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1630 Subvencioniranje prevoza pitne vode 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta, Občina Litija prevoznikom vode krije polovico 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€ 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Zaradi pomanjkanja vode je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za sofinanciranje prevozov. 

1633 Vodovod Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je plačala strošek nakupa zemljišč za potrebe izgradnje vodovodnega sistema Gorenje Jelenje-Zagozd-
Dobovica-Prelesje-Gradišče, in sicer za predvidene tri vodohrane Zagozd, Dobovica in Prelesje. Celotni stroški so 
znašali 10.878,00 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti vodooskrbo naselja. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1637 Vodovod Golišče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je izvedla delno plačilo izdelave projektne dokumentacije PZI za širitev vodovodnega sistema Litija-
Šmartno, odsek Beden-Veliki Vrh-Golišče, vključno z dvema črpališčema in vodohranom. Celotni stroški so znašali 
409,84 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti vodooskrbo naselja Golišče in Veliki Vrh z zagotovitvijo novega vodnega vira, s čemer bi 
se zmanjšali trenutni vsakodnevni stroški, ki so povezani s težavami na vrtini Golišče. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Po izdelavi projektne dokumentacije PZI bi se v letu 2018 pristopilo k fazni gradnji širitve vodovoda Litija-Šmartno, 
odsek Beden-Veliki Vrh-Golišče. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1647 Vodovod Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Konec leta  2016 so se izkazale potrebe za sanacijo javnega vodovoda na območju obrtne cone Zagorica, s katero se je 
omogočila požarna varnost ob objektu Predilnice Litija in ostalih poslovnih subjektih na tem območju. S sanacijo je bila 
zagotovljena večja varnost vodooskrbne za objekte znotraj obrtne cone, zagotovljena pa je tudi ustreznejša povezava 
med vodohranom na Sitarjevcu in vodohranom v Tenetišah. Dela so bila v celoti izvedena v letu 2016, plačilo pa je bo 
izvedeno v letu 2017. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-0018 1647 Vodovod Litija. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb ni bilo. 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 93



 

 

1648 Vodovod Hotič 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je naročila izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za  gradnjo vodovodnega sistema Jesenje-
Bitiče-Hotič. Celotni stroški v letu 2017 so znašali 12.065,83 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti vodooskrbo naselja Bitiče, Zg. Hotič in Sp. Hotič z zagotovitvijo novega vodnega vira. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
V letu 2018 je v planu izdelava PGD in PZI dokumentacije, pridobitev vseh služnostnih pogodb in gradbenega 
dovoljenja ter pričetek in zaključek gradnje vodovoda. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1650 Vodovod Kresnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je izvedla odmero občinske lokalne ceste Kresnice-Kr. Vrh-Golišče na odseku predvidene širitve 
vodovoda Kresnice. Občina Litija je plačala strošek novelacije geodetskega načrta za širitev vodovoda Kresnice, plačala 
strošek nakupa zemljišča za predvideni nov vodohran Kresnice ter plačala strošek zemljišča odmerjene občinske 
lokalne ceste. Celotni stroški so znašali 13.332,75 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti nemoteno vodooskrbo zgornjega dela naselja Kresnice ter s tem tudi nadomestiti obstoječi 
dotrajani vodohran z izgradnjo novega vodohrana. S tem bo zagotovljen zadosten pritisk in požarna varnost zgornjega 
dela naselja Kresnice. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
V letu 2018 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev vodovoda Kresnice, izdelava projektne 
dokumentacije PZI ter pričetek gradnje vodovoda. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1657 Vodovod Mamolj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 ni bilo realizacije na predmetni postavki. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti vodooskrbo z širitvijo vodovoda Polšnik iz doline Sopota na naselja Sp. Mamolj, Dolgo 
Brdo, Zglavnica, Zg. Mamolj, Podmilj, Resnarica, Trinkavs do domačije Grčan. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1659 Vodna povračila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je zavezanec oz. imetnik vodne pravice za vodni vir, ki napaja več kot 50 uporabnikov. Tako je dolžna do 
31.01. tekočega leta za preteklo leto predložiti Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direkciji RS za vode, količine 
porabljene vode iz posameznih izvirov. Napoved za plačilo vodnega povračila, ki se izda v tekočem letu za prejšnje 
leto, je podlaga za odmero vodnega povračila.  
Na osnovi navedenega je Občina Litija vstopila kot stranka v postopkih in prejela vodna dovoljenja za vodovode po 
Krajevnih skupnostih: Sava (izvir Metnik), Polšnik (izvir Polšnik 2), Dole (izviri Bučavnica, Sopota 1, Sopota 2), Hotič 
(izviri Zajbelj, Novo drenažno zajetje, Drenaža1,2,3), Jevnica (izvir Bitenc), Ribče (izvir Zg. Ribče) in Gabrovka 
(Tihaboj 1,2, Bistrica, Hohovica I., II.). 
V letu 2017 je bila na podlagi posredovanih podatkov od Krajevnih skupnosti skupna poraba vode 123.743 m3. 
Vrednost vodnega povračila za m3 odvzete vode znaša 0,0638 EUR. V januarju 2018 je bilo prejeto obvestilo o 
akontacijah za vodna povračila za leto 2017 s strani Ministrstva za okolje in prostor. Celotni stroški so znašali 8.533,33 
€. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je plačevanje vodnega povračila za vse javne vodovode. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1674 Vodovod Tihaboj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je plačala strošek izdelave projektne dokumentacije PZI za gradnjo transportnega vodovoda Gabrovka-
Tihaboj ter tudi strošek 1. situacije za gradnjo vodovoda Gabrovka-Tihaboj vključno s stroškom nadzora. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti vodooskrbo naselja Tihaboj. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Z gradnjo vodovoda Gabrovka-Tihaboj se je pričelo decembra 2017, pri čemer je predvideno, da se bo vodovod zgradil 
skladno s terminskim planom oziroma v najkrajšem možnem času, to je najkasneje do 30.6.2019. 
Projekt je predviden v NRP Občine Litija. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1675 Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je plačala strošek izdelave cenitve vodovoda Hotič, strošek vgradnje merilnih naprav na vodnem zajetju in 
vrtini Gozd Reka vključno z ograditvijo vrtine Gozd Reka ter tudi strošek izvedbe usposabljanja za zagotavljanje varne 
oskrbe s pitno vodo na osnovah HACCP sistema za vse upravljavce javnih vodovodnih sistemov. Celotni stroški so 
znašali 9.361,58 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti odpravo pomanjkljivosti na javnih vodovodih. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1676 Razširitev vodovodov Litija - Šmartno 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Projekt se v letu 2017 ni izvajal. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-15-0004 1676 Razširitev vodovodov Litija - Šmartno. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Projekt se ni izvajal. 

1677 Vodovod Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je plačala strošek izvedbe investicijsko vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu Gabrovka in Vodice pri 
Gabrovki v višini 26.726,06 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti nemoteno in varno vodooskrbo. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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1678 Vodovod Leše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je plačala strošek izvedbe geodetskega posnetka trase vodovoda Tirna-Leše ter strošek izdelave idejne 
zasnove za gradnjo vodovoda Tirna-Leše v višini 5.150,00 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Osnovni namen je omogočiti nemoteno in varno vodooskrbo. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

1673 Mrliška vežica Vače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Cilj projekta je, da se za naselje Vače in okoliška naselja razširi obstoječe pokopališče z izgradnjo nove poslovilne 
vežice, predvidena je ureditev zunanje okolice vključno s postavitvijo ograje okoli pokopališča ter z ureditvijo 
novega parkirišča ob pokopališču. Za potrebe razširitve pokopališča na Vačah, gradnjo poslovile vežice in 
parkirišča je bila izdelana projektna dokumentacija IDZ, PGD in PZI ter v letu 2015 tudi pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Izdelan je projekt za rekonstrukcijo cestnega priključka, za izvedbo katerega pa bo potrebna predhodna 
odmera in odkup zemljišč. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V letu 2017 je bilo izvedeno javno naročilo, vendar neuspešno, saj se je na razpis prijavil samo en ponudnik in še ta je 
kljub pogajanjem prekoračil razpoložljiva sredstva, zato se je razpis zaključil brez izbranega izvajalca. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija; OB060-16-00014 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo sprememb. 

16039003 Objekti za rekreacijo 
Opis podprograma 
Namen izvajanja nalog v okviru tega podprograma je bilo doseči primeren standard urbanega okolja. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, predpisi Občine Litija, Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma 
Racionalno in gospodarno vzdrževanje otroških igrišč. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Izboljšanje stanja otroških igrišč 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Izboljšanje stanja otroških igrišč 
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1643 Otroška igrišča 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zelene površine so zelo pomembne za zdravo in prijetno okolje ter za kakovost življenja v mestu, zato jih želimo 
ohraniti oziroma še izboljšati. 
Namen ukrepa je ureditev otroških igrišč v mestu Litija ter na ostalih območjih občine Litija. 
V letu 2017 smo pričeli  z urejanjem igrišča na Trg na Stavbah (dobava igral, ureditev klopi, dobava košev,...) 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Spremembe v projektu n bilo 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 
Opis podprograma 
Vzdrževanje javnih zelenih površin obsega vzdrževanje parkovnih površin v občinski lasti v mestni skupnosti in 
krajevnih skupnostih.  
Vzdrževanje vključuje košnjo zelenic, obrezovanje in vzdrževanje živih mej in okrasnih grmovnic, obrezovanje dreves, 
zasaditev novih dreves, vzdrževanje sprehajalnih poti in otroških igrišč. V zadnjih letih se posveča večja pozornost 
okopavanju in zasaditvi okrasnih cvetličnih gredic ter vzdrževanju otroških igrišč. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, predpisi Občine Litija, Zakon o urejanju prostora 

Dolgoročni cilji podprograma 
Racionalno in gospodarno vzdrževanje hortikulturno urejanje površin. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Izboljšanje stanja zelenih površin 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Izboljšanje stanja zelenih površin 

1645 Vzdrževanje javnih zelenih površin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Letni izvedbeni cilji za leto 2017 so se opredelili v Programu dela na skupnih komunalnih napravah v občini Litija za 
leto 2017, katerega je občinska uprava pripravila skupaj z vzdrževalcem KSP Litija d.o.o.. Dela so se obračunavala z 
mesečnimi situacijami KSP Litija d.o.o. Dela, ki so bila opravljena v mesecu novembru in decembru 2017 bodo plačana 
v letu 2018. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Izboljšanje stanja zelenih površin 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni bilo 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sprememb v projektu ni bilo 

1649 Pot Zavrbje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na predmetni postavki ni bilo realizacije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 

Spremembe projektov v preteklem letu 

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

1653 Prenos sredstev na Odškodninski sklad RS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 

Spremembe projektov v preteklem letu 

1654 Prenos sredstev na Stanovanjski sklad RS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 

Spremembe projektov v preteklem letu 

1655 Občina Šmartno - delež od terjatev, prodanih stanovanj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena izpolnitvi obveznosti občine po Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in 
Šmartno pri Litiji, z dne 29.09.2003 
Odhodki predstavljajo stroške po Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in Šmartno pri Litiji in sicer 
za postopke izterjave terjatev na dan 31.12.2002, ki jih izvaja občina Litija: 
- terjatve iz naslova obročnega odplačevanja kupnin za stanovanja, prodana po     

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 98



 

 

  Stanovanjskem zakonu na dan 31.12.2002, 
- terjatve do kupcev, terjatve do kupcev za stavbna zemljišča in terjatve do občanov  
   za sofinanciranje cest na dan 31.12.2002, 
- druge kratkoročne terjatve, ki predstavljajo neplačani komunalni prispevke,   
- neplačane komunalne takse, neplačano nadomestilo za degradacijo prostora in   
  neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na dan 31.12.2002. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Občina Litija mora izpolniti  zakonske obveznosti do končnega poplačila kupnin od prodaje prejšnjih družbenih 
stanovanj in izpolnitev pogodbene vrednosti. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Občina Litija je Občini Šmartno po  Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in Šmartno pri Litiji in 
sicer za postopke izterjave terjatev na dan 31.12.2002, ki jih izvaja občina Litija nakazala sredstva v višini 121,21 eur. 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, 
gozdna in stavbna zemljišča) 
Opis glavnega programa 
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavba zemljišča) 
vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč. 
 
Na podlagi sprejetih planskih splošnih aktov občine, kjer je opredeljen status zemljišča, se lahko pripravi program 
gospodarjenja z zemljišči. Glede na njihov namen (kmetijsko, gozd, stavbno) in ob razvojnih programih občine, kjer je 
opredeljena komunalna opremljenost zemljišč oziroma potreba po njihovi opremljenosti, se občina odloči, kako bo 
gospodarila z zemljišči. Zemljišča občina uporablja za reševanje dejanskega stanja v naravi (reševanje 
zemljiškoknjižnih zadev). O odtujitvi premoženja odloča občinski svet na podlagi letnega načrta ravnanja z  
nepremičnim premoženjem občine. Prav tako občinski svet odloča o nakupih zemljišč,  ki so nujna za izgradnjo javne 
infrastrukture in morajo biti uvrščena v letni načrt pridobivanja nepremičnin, ki je sestavni del načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem občine. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi realizirati predvidene naloge. Ocenjujemo, da so bila zagotovljena 
finančna sredstva gospodarno in racionalno porabljena. 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 
Opis podprograma 
Podprogram zajema aktivnosti za urejanje občinskih zemljišč: pridobivanje zemljišč, menjava zemljišč, odškodnine, 
najemnine, zemljiškokatastrske meritve, cenitve in drugi stroški urejanja občinskih zemljišč (zemljiškoknjižne 
zadeve,…) 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 
- Zakon o izvrševanju proračuna RS 
- Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 
- Zakon o temeljni geodetski izmeri 
- Zakon o urejanju prostora 
- Zakon o graditvi objektov 
- Zakon o varstvu okolja 
- Zakon o gospodarskih javnih službah 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
- Stanovanjski zakon 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih 
- Zakon o stavbnih zemljiščih 
- Zakon o davku na dodano vrednost 
- Zakon o zemljiški knjigi 
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- Zakon o davku na promet nepremičnin 
- Statut občine Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj podprograma je pridobitev nepremičnin, na katerih se nahaja občinska javna infrastruktura in je v 
privatni lasti ter pravna urejenost nepremičnin, ki so v  v lasti Občine Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2017 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. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji so bili doseženi. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Ocenjujemo, da so bila zagotovljena finančna sredstva gospodarno in racionalno porabljena. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zagotovljena sredstva v proračunu občine za leto 2017 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 1.1.2017 DO 
31.12.2017 
 
V skladu z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Litija za leto 2017 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 1.1.2017 do 31.12.2017 sklenila naslednje pravne posle: 
 
 Prodaja nepremičnin 
 
- dne 30.12.2016 je bila sklenjena prodajna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
Vukovič Vido, Prečna ulica 8, 1270 Litija, za nepremičnino s parc. št. 1338/71 k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 
9.955,20EUR z vključenim DDV-jem. Kupnina je bila nakazana v letu 2017.  
 
- dne 30.12.2016 je bila sklenjena prodajna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
Vinkom Praprotnikom, Zgornji Log 12, 1270 Litija, za posamezni del št. 10 v stavbi 151 k.o. 1838 Litija do 1/1 v 
vrednosti 5.000,00EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. Kupnina je bila nakazana v letu 2017.  
 
- dne 9.2.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
kupcema Peter Planinšek, Zgornji Log 41, 1270 Litija in Anja Valerija Jalšovec, Cesta komandanta Staneta 15, 1270 
Litija za del nepremičnine št. 1338/60 k.o. 1835 Hotič in sicer za nepremičnino pod številko 1 kot izhaja iz skice 
razdelitve nepremičnine v vrednosti 31.738,30EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 9.2.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in kupcema Robert Jozelj, Badjurova ulica 2, 1270 Litija in Tanja Mesarič, Podmilj 8a, 1225 Lukovica za del 
nepremičnine št. 1338/60 k.o. 1835 Hotič in sicer za nepremičnino pod številko 2 kot izhaja iz skice razdelitve 
nepremičnine v vrednosti 31.476,00EUR z vključenim DDV-jem. 
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- dne 21.2.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija in kupcem Vida Vukovič, Prečna ulica 8, 1270 Litija za del nepremičnine št. 1338/60 k.o. 1835 Hotič in sicer za 
nepremičnino pod številko 3 kot izhaja iz skice razdelitve nepremičnine v vrednosti 31.476,00EUR z vključenim DDV-
jem. 
 
- dne 23.3.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupci - lastniki stanovanj na naslovu CKS 1, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 101/10, k.o. 1838 Litija do 
1/1 v vrednosti 658,80 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 3.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
ter kupcem Stanislava Brinovec, Partizanska pot 22, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 319/14, k.o. 1838 Litija do 
1/1 v vrednosti 4.995,90 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 3.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
ter kupcem Damijan Medved, Prečna ulica 13, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1339/168, k.o. 1835 Hotić do 1/1 
v vrednosti 951,60 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 20.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Blaženka Bendra, Grbinska cesta 64, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 300/8, k.o. 1838 Litija do 
1/1 v vrednosti 10.065,00 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 26.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Simona Hozjan, Magolnik 6, 1414 Podkum za nepremičnino s parc.št. 2029/4, k.o. 1842 Dole pri 
Litiji do 1/1 v vrednosti 522,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 24.5.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupci Goran Balta, Prečna ulica 14, 1270 Litija, Milena Balta, Prečna ulica 14, 1270 Litija, Dragan Trninić, 
Prečna ulica 14, 1270 Litija in Rajka Trninič, Prečna ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1338/65 k.o. 1835 
Hotić do 1/1 v vrednosti 3.806,40 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 2.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
ter kupcem Zofija Hauptman, Trubarjeva cesta 2, 4260 Bled za nepremičnino posamezni del stavbe št. 106 v stavbi 
številka 186 na naslovu Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 Litija do 1/1 v vrednosti 46.000,00 EUR brez 2% davka na promet 
nepremičnin. 
 
- dne 6.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
ter kupcema Aljana Bučar, Gobnik 14c, 1274 Gabrovka in Edvard Bučar, Gobnik 14c, 1274 Gabrovka za nepremičnino 
s parc.št. 2541/8, k.o. 1845 Moravče do 1/1 v vrednosti 3.786,88 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 19.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcema Dragomira Dolinšek Kunej, Prečna ulica 6, 1270 Litija in Ivan Kunej, Prečna ulica 6, 1270 Litija za 
nepremičnino s parc.št. 1338/73, k.o. 1835 Hotič  do 1/1 v vrednosti 5.416,80 z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 26.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem DR PROJEKT d.o.o., Ponoviška ulica 10, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1338/76, k.o. 1835 
Hotič do 1/1 v vrednosti 28.000,00 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 26.7.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Trombevski Vanja, Cesta komandanta Staneta 5, 1270 Litija za nepremičnine s parc.št. 1338/81, s 
parc.št. 1338/80, s parc.št. 1339/193 in s parc.št. 1339/194, vse k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 5.141,08 EUR z 
vključenim DDV-jem. 
 
- dne 31.7.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Resnik Simon, Gobnik 14a, 1274 Gabrovka  za nepremičnini s parc.št. 2551/2 in s parc.št. 2541/6, obe 
k.o. 1845 Moravče  do 1/1 v vrednosti 3.145,16 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 7.8.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnine s parc.št. 1839/5, s parc.št. 1839/6, s parc.št. 1839/7, s parc.št. 1839/3 in s parc.št. 1839/8, vse k.o. 1844 
Vodice v vrednosti 9.260,00 EUR brez vključenih davščin ter BLAGO – MIX družba za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., 
Pod Hruševco 48c, 1360 Vrhnika za nepremičnini s parc.št. 834/4 in s parc.št. 835/2, obe k.o. 1844 Vodice v vrednosti 
9.590,00 EUR brez vključenih davščin 
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- dne 14.8.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Prijatelj Aljaž, Bobek 10, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1338/83, k.o. 1835 Hotič do 1/1 v 
vrednosti 2.031,30 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 23.8.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnini s parc.št. 1559/3 in s parc.št. 1559/13, obe k.o. 1837 Kresniški vrh (v skupni vrednosti 2.890,60 EUR z 
vključenim DDVjem) ter Jančar Marjan, Kresniški vrh 1b, 1281 Kresnice za nepremičnino s parc.št. 14/1, k.o. 1837 
Kresniški vrh v vrednosti 5.860,00 EUR brez 2% davka na promet z nepremičninami. 
 
- dne 28.9.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnino s parc.št. 85/18, k.o. 1838 Litija v vrednosti 145,00 EUR brez vključenih davščin ter Bitenc Matjaž, 
Šmarska cesta 1, 1270 Litija, Bregar Štefan, Dolsko 95a, 1262 Dol pri Ljubljani in Škufca Boštjan, Spodnje Brezovo 
13, 1294 Višnja Gora za nepremičnino s parc.št. 83/2, k.o. 1838 Litija v vrednosti 145,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 25.10.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnini s parc.št. 1548/2 in s parc.št. 1548/4, obe k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 209,00 EUR brez vključenih 
davščin ter Doblekar Franc in Frančiška, Golišče 87, 1281 Kresnice za nepremičnini s parc.št. 937/5 in s parc.št. 938/2, 
obe k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 174,00 EUR brez vključenih davščin in Godec Tomaž in Marija, Golišče 90, 
1281 Kresnice za nepremičnino s parc.št. 936/4, k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 87,00 EUR brez vključenih 
davščin. 
 
- dne 3.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija in kupcem PAAN – PAAN d.o.o., Moravče pri Gabrovki 9c, 1274 Gabrovka za nepremičnino s parc.št. 2576/5, 
k.o. 1845 Moravče v vrednosti 3.200,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 14.11.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji za nepremičnini s parc.št. 841/10 in s parc.št. 
841/12, obe k.o. 2654 Gozd Reka (v skupni vrednosti 4.508,00 EUR brez vključenih davščin) ter Retar Frančiška, Gozd 
Reka 25, 1275 Šmartno pri Litiji za nepremičnine s parc.št. 841/15, s parc.št. 841/16, s parc.št. 841/17, s parc.št. 841/18 
in s parc.št. 838/2, vse k.o. 2654 Gozd Reka v vrednosti 397,00 EUR brez 2% davka na promet z nepremičninami. 
 
- dne 16.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in kupcem Borislav Bivac, Zavrstnik 21, 1275 Šmartno pri Litiji, za del nepremičnine št. 1338/86 k.o. 1835 Hotič in 
sicer za nepremičnino pod številko 6 kot izhaja iz skice razdelitve nepremičnine v vrednosti 75.030,00EUR z 
vključenim DDV-jem. 
 
- dne 22.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in kupcem Goran Čarman, Ulica Luke Svetca 7, 1270 Litija, za del nepremičnine št. 1338/86 k.o. 1835 Hotič in sicer za 
nepremičnino pod številko 4 kot izhaja iz skice razdelitve nepremičnine v vrednosti 33.550,00EUR z vključenim DDV-
jem. 
 
- dne 8.12.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Mandelj Danijel, Zagozd 7, 1273 Dole pri Litiji za nepremičnino s parc.št. 2075/3, k.o. 1842 Dole pri 
Litiji do 1/1 v vrednosti 750,00 EUR brez 2% davka na promet z nepremičninami. 
 
- dne 8.12.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Fojkar Ivan, Brodarska ulica 13, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 170/6, k.o. 1838 Litija do 1/1 v 
vrednosti 6.185,40 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 14.12.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija ter kupcem Sedevčič Žane, Črni potok 7, 1275 Šmartno pri Litiji za nepremičnino s parc.št. 1338/87, k.o. 1835 
Hotič do 1/1 v vrednosti  2.946,30 EUR z vključenim DDV-jem. 
 
- dne 20.12.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in kupcem Cilka Čarman, Cesta Zasavskega bataljona 27, 1270 Litija, za del nepremičnine št. 1338/86 k.o. 1835 Hotič 
in sicer za nepremičnino pod številko 5 kot izhaja iz skice razdelitve nepremičnine v vrednosti 37.234,40EUR z 
vključenim DDV-jem. 
 
Pridobivanje nepremičnin 
 
Prodajne pogodbe 
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- dne 17.3.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcema Angela Gutnik, Studenec 7a, 1260 
Ljubljana – Polje in Viljem Gutnik, Studenec 7a, 1260 Ljubljana – Polje ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 2036/4, k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 48,00 EUR brez 2% davka na promet 
nepremičnin. 
 
- dne 27.3.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcema Dernovšek Toni, Vrh nad Želimljami 
122, 1291 Škofljica in Dernovšek Stanislava, Sava 60, 1282 Sava ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija za nepremičnino s parc.št. 817/7, k.o. 1834 Konj do 1/1 v vrednosti 185,00 EUR brez 2% davka na promet 
nepremičnin. 
 
- dne 4.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Miroslav Zupan, Kal pri Dolah 12, 1273 
Dole pri Litiji ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 205/2, k.o. 1843 
Prelesje do 1/1 v vrednosti 3.815,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 4.4.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Franc Povše, Zagozd 9, 1273 Dole pri Litiji 
ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1464/2, k.o. 1842 Dole pri Litiji do 
1/1 v vrednosti 3.087,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 8.6.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Rok Povše, Dobovica 6, 1273 Dole pri Litiji 
ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 1662/2, k.o. 1842 Dole pri Litiji do 
1/1 v vrednosti 3.976,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 18.7.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Uštar Peter, Kresnice 46, 1281 Kresnice 
ter kupcem kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnine s parc.št. 68/5, s parc.št. 68/7 in s 
parc.št. 68/9, vse k.o. 1836 Kresnice v skupni vrednosti 6.944,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 7.8.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med BLAGO – MIX družba za proizvodnjo in trgovino, 
d.o.o., Pod Hruševco 48c, 1360 Vrhnika za nepremičnini s parc.št. 834/4 in s parc.št. 835/2, obe k.o. 1844 Vodice v 
vrednosti 9.590,00 EUR brez vključenih davščin ter Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnine s 
parc.št. 1839/5, s parc.št. 1839/6, s parc.št. 1839/7, s parc.št. 1839/3 in s parc.št. 1839/8, vse k.o. 1844 Vodice v 
vrednosti 9.260,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 23.8.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Jančar Marjan, Kresniški vrh 1b, 1281 Kresnice za 
nepremičnino s parc.št. 14/1, k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 5.860,00 EUR brez 2% davka na promet z 
nepremičninami ter Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s parc.št. 1559/3 in s parc.št. 1559/13, 
obe k.o. 1837 Kresniški vrh (v skupni vrednosti 2.890,60 EUR z vključenim DDVjem). 
 
- dne 28.9.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Bitenc Matjaž, Šmarska cesta 1, 1270 Litija, Bregar 
Štefan, Dolsko 95a, 1262 Dol pri Ljubljani in Škufca Boštjan, Spodnje Brezovo 13, 1294 Višnja Gora za nepremičnino 
s parc.št. 83/2, k.o. 1838 Litija v vrednosti 145,00 EUR brez vključenih davščin ter Občino Litija, Jerebova ulica 14, 
1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 85/18, k.o. 1838 Litija v vrednosti 145,00 EUR brez vključenih davščin. 
 
- dne 5.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Lovše Elizabeta, Slivna 11, 1252 Vače ter 
kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s parc.št. 2022/3 in s parc.št. 2023/3, obe k.o. 
1832 Vače do 1/1 v vrednosti 783,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 5.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Osolnik Alojz, Slivna 12, 1252 Vače ter 
kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnine s parc.št. 1973/3, s parc.št. 1967/6, s parc.št. 
1967/9, s parc.št. 1961/3, s parc.št. 1960/3, s parc.št. 2022/5, s parc.št. 2021/1, s parc.št. 1964/4 in s parc.št. 1964/1, vse 
k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 2.689,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 6.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcema Vrtačnik Bojan, Slivna 13d, 1252 Vače in 
Vrtačnik Barbara, Slivna 13d, 1252 Vače ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s 
parc.št. 2018/3 in s parc.št. 2032/3, obe k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 128,00 EUR brez 2% davka na promet 
nepremičnin. 
 
- dne 9.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcema Ribič Marjan, Slivna 12b, 1252 Vače in 
Ribič Martin, Slivna 12b, 1252 Vače ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 
2024/4, k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 159,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 13.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Vidic Bogomir, Kresnice 10b, 1281 
Kresnice ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 80/16, k.o. 1836 Kresnice 
do 1/1 v vrednosti 1.904,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
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- dne 25.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Vidic Ana, Tenetiše 7, 1270 Litija ter 
kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 347/5, k.o. 1839 Jablanica do 1/1 v 
vrednosti 2.345,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 25.10.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Doblekar Franc in Frančiška, Golišče 87, 1281 
Kresnice za nepremičnini s parc.št. 937/5 in s parc.št. 938/2, obe k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 174,00 EUR brez 
vključenih davščin ter Godec Tomaž in Marija, Golišče 90, 1281 Kresnice za nepremičnino s parc.št. 936/4, k.o. 1837 
Kresniški vrh v vrednosti 87,00 EUR brez vključenih davščin ter Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za 
nepremičnini s parc.št. 1548/2 in s parc.št. 1548/4, obe k.o. 1837 Kresniški vrh v vrednosti 209,00 EUR brez vključenih 
davščin. 
 
- dne 30.10.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalci Jelnikar Jože, Kresnice 25a, 1281 Kresnice, 
Jelnikar Janez, Kresnice 27a, 1281 Kresnice, Ponebšek Nataša, Tenetiše 13, 1270 Litija in Jakopič Eva, Kresnice 24d, 
1281 Kresnice ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 189/1, k.o. 1836 
Kresnice do 1/1 v vrednosti 7.064,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 7.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalci Jože Sevljak, Graška cesta 4, 1270 Litija, 
Stanislav Sevljak, Marokova pot 1, 1270 Litija, Sergej Simončič, Slivna 10, 1252 Vače in Saša Tomc, Cerovica 29, 
1276 Šmartno pri Litiji ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s parc.št. 1945/9 in s 
parc.št. 1945/10, obe, k.o. 1832 Vače do 1/1 v vrednosti 1.049,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 8.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalci Puc Nevenka, Grablovičeva ulica 32, 1000 
Ljubljana, Puc Jurij, Vodnikova cesta 126, 1000 Ljubljana, Puc Katarina, Ulica Gubčeve brigade 120, 1000 Ljubljana, 
Puc Martin, Panonska ulica 113, 9231 Beltinci in Puc Andrej Boris, Ulica bratov Učakar 4, 1000 Ljubljana  ter kupcem 
Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnino s parc.št. 416/11, k.o. 1838 Litija do 1/1 v vrednosti 
1.251,38 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
- dne 14.11.2017 je bila sklenjena menjalna pogodba med Retar Frančiška, Gozd Reka 25, 1275 Šmartno pri 
Litiji za nepremičnine s parc.št. 841/15, s parc.št. 841/16, s parc.št. 841/17, s parc.št. 841/18 in s parc.št. 838/2, vse k.o. 
2654 Gozd Reka v vrednosti 397,00 EUR brez 2% davka na promet z nepremičninami ter Občino Litija, Jerebova ulica 
14, 1270 Litija in Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji za nepremičnini s parc.št. 
841/10 in s parc.št. 841/12, obe k.o. 2654 Gozd Reka (v skupni vrednosti 4.508,00 EUR brez vključenih davščin). 
 
- dne 22.11.2017 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Župnija Hotič, Zgornji Hotič 7, 1270 
Litija ter kupcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija za nepremičnini s parc.št. 608/4 in s parc.št. 608/2, obe 
k.o. 1835 Hotič do 1/1 v vrednosti 83.500,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin. 
 
Darilne pogodbe 
 
- 24.8.2017 je bila sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu med Občino Litijo, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 
in darovalcem OMV Slovenija d.o.o., Ulica 15. maja 19, 6000 Koper za nepremičnine s parc.št. 1016/18, s parc.št. 
1016/15 in s parc.št. 986/4, vse k.o. 1838 Litija do 1/1. Po podatkih GURSa so nepremičnine ocenjene 2.952,60 EUR.  
 
- dne 23.10.2017 je bila sklenjena darilna pogodba med Občino Litijo, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
darovalcem Mojca Kavšek, Golišče 134, 1281 Kresnice za nepremičnine s parc.št. 614/8, parc.št. 625/12, s parc.št. 
615/2 in s parc.št. 631/5, vse k.o. 1837 Kresniški vrh do 1/1. Po podatkih GURSa so nepremičnine ocenjene 2.705,24 
EUR.  
 
- dne 27.10.2017 je bila sklenjena darilna pogodba med Občino Litijo, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in 
darovalcem Jože Smrekar, Ribče 8, 1281 Kresnice za nepremičnine s parc.št. 560/37, parc.št. 558/7, s parc.št. 560/35 in 
s parc.št. 558/5, vse k.o. 2656 Ribče  do 1/1. Po podatkih GURSa so nepremičnine ocenjene 4.178,38 EUR.  
 
Pogodbe o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč 
 
- dne 15.09.2017 je bila sklenjena pogodba o prenosu občinskih cest med Občino Litijo, Jerebova ulica 14, 1270 
Litija in Republiko Slovenijo, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana za 
nepremičnine s parc.št. 1568/8, s parc.št. 1568/6, s parc.št. 2083/5, s parc.št. 2083/4, s parc.št. 2460, vse k.o. 1840 
Polšnik ter za nepremičnine s parc.št. 245/5, s parc.št. 245/8, s parc.št. 246/2, s parc.št. 252/2, s parc.št. 260/2, s parc.št. 
260/3, s parc.št. 262/2, s parc.št. 262/3, s parc.št. 266/9, s parc.št. 266/11, s parc.št. 266/6 in s parc.št. 266/4, vse k.o. 
1837 Kresniški vrh. Po podatkih GURSa so nepremičnine ocenjena 6.546,00 EUR.  
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- dne 13.11.2017 je bila sklenjena pogodba o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč med Občino Litijo, 
Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Republiko Slovenijo, zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, 
1000 Ljubljana za nepremičnino s parc.št. 667/10, k.o. 1834 Konj  do 1/1. Po podatkih GURSa je nepremičnina 
ocenjena 1.150,00 EUR.  
 
- dne 29.12.2017 je bila sklenjena pogodba o brezplačnem prenosu državnega premoženja  med Občino Litijo, 
Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Republiko Slovenijo, zanjo Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 
Ljubljana za nepremičnine s parc.št. 825/18, s parc.št. 825/19, s parc.št. 825/20 in s parc.št. 825/21, vse k.o. 1834 Konj, 
s parc.št. 1527/90, s parc.št. 1527/91 in s parc.št. 1527/60, vse k.o. 1835 Hotič in s parc.št. 1014/42, k.o. 1836 Kresnice  
do 1/1. Skupna vrednost nepremičnin na podlagi cenilca  znaša 110.066,25 EUR. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezana na NRP št. OB060-16-013 1660.  
 
a. Namen in cilj 
ii. Na podlagi zagotovljenih sredstev urediti lastništvo na nepremičninah, potrebnih za delovanje občine. 
Nepremičnine so razvidne iz Načrta pridobivanja nepremičninskega premoženja občine za leto 2017 in 2018, ki je 
priloga načrtu. 
 
b. Stanje projekta 
 Ureditev lastništva na nepremičninah, potrebnih za delovanje občine. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
V preteklem letu ni bilo sprememb projekta. Zaradi potrebe po dodatnih sredstvih na proračunski postavki Odmer cest, 
se je z rebalansom del finančnih sredstev preneslo na to proračunsko postavko. 
 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, 
skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje 
odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Zdravstveno varstvo obsega tudi 
pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s  katerimi se zagotavlja varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. 
Vsak posameznik ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja, kakor tudi dolžnost skrbeti za svoje zdravje. Zdravje 
posameznika je kazalec in rezultat ekonomskega in socialnega razvoja naroda. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,  
- Zakon o zdravstveni dejavnosti; 
- Zakon o lekarniški dejavnosti; 
- Zakon o lokalni samoupravi 

1702 Primarno zdravstvo 
Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
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1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so se namenila ZD Litija za: sofinanciranje medicinske opreme in reševalneega vozila ter za strokovni nadzor 
pri odpravi pomanjkljivosti na strelovodni inštalaciji objekta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Planirane investicije oz. nove nabave v skladu s finančnim načrtom zavoda so bile realizirane, čeprav občina kot 
soustanoviteljica zavoda prispeva minimalni del sredstev. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0018 ZD Litija - nakup opreme 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 
Opis glavnega programa 
Med druge programe na področju zdravstva skladno s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov uvrščamo obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in izvajanje storitev v okviru mrliško pregledne službe 
(mrliški pregledi, prevozi trupel na sodno medicino, stroški obdukcije) in financiranje pokopov anonimnih oseb kot 
zakonske obveznosti občine. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Cilj zagotavljanja sredstev za financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja in mrliško pregledne službe je 
izpolnjevanje zakonskih obveznosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili v celoti uresničeni. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
Opis podprograma 
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 in 40/11) v svojem 30. členu določa, da so do 
kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni tisti, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali 
izpolnjujejo pogoje za njeno pridobitev, imajo stalno prebivališče na območju RS ter niso zavarovanci iz drugega 
naslova zavarovanja, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Pravica se upravičencu prizna največ za 
obdobje za katerega mu je priznana denarna socialna pomoč. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj zagotavljanja sredstev za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez dohodkov je izpolnjevanje 
zakonskih obveznosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so bili v celoti realizirani. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. Cilj zagotavljanja sredstev za financiranje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti za vse občane - upravičence iz občine Litija. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. Gre na zakonsko določeno 
obveznost občine iz tega naslova, na katero občina ne more neposredno vplivati, zato v tem primeru ne moremo 
ocenjevati gospodarnosti in učinkovitosti porabljenih sredstev. 

1770 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Prispevek na zavezanca po ZZVZZ se financira iz občinskega proračuna mesečno v obliki pavšala, ki je v letu 2017 za 
polnoletne osebe znašal 2 % od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2016 (1.567,99 EUR), to 
je 31,36 EUR mesečno/osebo.  
 
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se je v letu 2017 pokrival cca 300 osebam iz Občine Litija ter 1 
mladoletnemu občanu za katerega pa pavšalni prispevek znaša 46,71 EUR mesečno. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 113.914,29 EUR oz. 91,87% od planiranih 124.000,00 EUR. 
Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na število zavezancev kot so stopnja brezposelnosti v občini, učni uspeh 
študentov in dijakov, premoženjsko in finančno stanje zavezancev, ipd., je sredstva na tej postavki težko planirati. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

17079002 Mrliško ogledna služba 
Opis podprograma 
Občina je v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna organizirati mrliško 
pregledno službo (na območju občine jo opravljajo zdravniki, zaposleni v ZD Litija ter zdravniki s koncesijo) ter 
plačevati stroške delovanja te službe in stroške obdukcij umrlih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine ter z 
njimi povezane prevoze na sodno medicino, če le to odredita pristojni zdravnik ali policija, če gre za smrt v sumljivih 
okoliščinah. Občina je dolžna plačati stroške mrliškega ogleda ter stroške pokopa tudi v primeru, če na območju občine 
umre tujec oziroma oseba, ki je ni mogoče identificirati. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
. Sklep o vrednosti točke zdravniške tarife 
. Pravilnik o zdravniški tarifi  
. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz obveznosti občine, opredeljene v opisu podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so bili v celoti realizirani. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji na nivoju podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

1771 Mrliško ogledna služba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina plačuje opravljene storitve na osnovi izdanih računov izvajalcev mrliško pregledov (Zdravstvenih domov 
oziroma zasebnih zdravnikov), izvajalcev prevozov umrlih na sodno medicino (komunalna podjetja) in izvajalca 
obdukcij (Inštituta za sodno medicino v Ljubljani). 
 
Stroški enega mrliškega ogleda so določeni v Pravilniku o zdravniški tarifi in Sklepu o vrednosti točke zdravniške 
tarife. Stroški obdukcije so odvisni od števila in vrste analiz, ki se izvedejo na umrlem zaradi določitve vzroka in načina 
smrti in se gibljejo v povprečju do 1.600,00 EUR na umrlega. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 24.864,40 EUR oz. 71,04% od planiranih 35.000 EUR. 
Občina je dolžna zagotavljati izvajanje mrliško pregledne službe, vendar je višina planiranih sredstev zanjo v proračunu 
težko določljiva, ker občina nima vpliva na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe, še manj pa na samo število 
umrlih. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura na specifičen način zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno 
določa prepoznavnost njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je 
temelj in generator razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega 
učenja in predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot 
celote. V sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in 
napredek na vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 

68/16 in 61/17); 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK in 92/15); 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 

32/16); 
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 

87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16); 
- Zakon o društvih (Uradni list RS,  št. 64/11 - UPB); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13); 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni list RS, št. 79/12 in 12/17); 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija 

(Uradni list RS, št.53/05, 12/09, 11/12); 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejema Občinski svet Občine Litija;  
- Dolgoročni razvojni program Občine Litija. 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 
Za kulturne dejavnosti po ZUJIK štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na 
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne 
dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij. 
 
V proračunu Občine Litija se tako zagotavlja sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne 
stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva), sofinanciranje javnih 
kulturnih programov/projektov nevladnih organizacij, sofinanciranje skupnih programov in delovanja Območne 
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in ZKD Litija, za nakup opreme za izvajanje programov društev ter za 
varovanje kulturne dediščine in obnovo javne kulturne infrastrukture (objekti, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na 
področju kulture oz. so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu obiskovalcev 
zanimive kulturne ponudbe kraja in občine Litije ter spodbujanje kulturne raznolikosti ter čim  večje dostopnosti in 
kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi trajnejša ureditev infrastrukture na 
področju kulture v Litiji, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje kulturnih društev in neformalnih skupin 
ustvarjalcev na področju kulture, sem sodi tudi tudi ureditev muzeja in stalne razstavne  galerije. Osnovni kazalci 
uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, 
odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
Opis podprograma 
Podprogram "Knjižničarstvo in založništvo" vključuje dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, drugi 
programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o knjižničarstvu 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 

Dolgoročni cilji podprograma 
- spodbujati vseživljenjsko učenje in izobraževanje, 
- doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, 
- povečati temeljno zalogo knjižničnega gradiva in prirast gradiva, 
- pospeševanje obračanja knjižničnega gradiva, 
- biti posrednik pri razvoju bralne kulture, 
- spodbujati informacijsko pismenost, 
- spodbujati literarno dejavnost s predstavitvijo in kulturnimi prireditvami, 
- spodbujati socialno enakost z nudenjem brezplačnega dostopa do virov znanja, 
- biti pomemben dejavnik pri oblikovanju vsakdanjega, socialnega in gospodarskega življenja v občini. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji na nivoju podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

1830 Knjižnica Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za območje občin Litija in Šmartno pri Litiji izvaja knjižnično dejavnosti v skladu z ustanovitvenim odlokom javni 
zavod Knjižnica Litija kot splošna knjižnica. 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 bila zagotovljena v skladu z 
zakonodajo in posredovanim finančnim načrtom zavoda, katerega del je tudi kadrovski načrt in program dela knjižnice.  
 
Sredstva so se v letu 2017 iz proračuna občine Litija zavodu nakazovala glede na določila sklenjene letne pogodbe po 
prejemu podatkov o plačnih razredih, plačanih prispevkih in ostalih prejemkih zaposlenih ter podatkih o porabi sredstev 
za material in storitve. Zavod je mesečno za ta namen prejel sredstva v višini mesečne dvanajstine glede na sprejeta 
proračunska sredstva obeh občin ustanoviteljic. V zavodu je trenutno zaposlenih (na 31/12/2017) skupaj 13 delavcev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 260.000 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je občina Litija v ustreznem deležu 73,6% glede na delitveno pogodbo (in 
ustanoviteljski delež) zagotavljala mesečno po dvanajstinah sredstva za nakup knjižničnega gradiva za potrebe izvajanja 
knjižnične dejavnosti Javnega zavoda Splošne knjižnice Knjižnice Litija. 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 (po normativih 4 enote na prebivalca 
občine). Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti tudi predpisuje, kakšno mora biti sorazmerje v fondu 
knjižnega gradiva med poučnim gradivom (60%), leposlovjem in mladinsko literaturo (40%, od tega 30% za otroke in 
mladostnike).  
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Po podatkih zavoda se gradivo sproti nabavlja oziroma dopolnjuje z novitetami tako na področju knjižnega kot 
neknjižnega gradiva. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 33.500 EUR oz. 100%, cilji v povezavi z nakupom novega 
knjižnega gradiva so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt ima v NRP zap.št: 32 in naziv: OB060-16-0019 1831 KNJIŽNICA LITIJA - NAKUP KNJIŽNEGA 
GRADIVA. Poročilo zavoda. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni bilo spremembe. 

1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so se namenila JZ Knjižnica Litija in sicer za nabavo nove opreme za knjižnico, regali, police, omare. 
Realizirano je bilo 1.972 € od 2.000 €, kolikor je znašal plan za leto 2017. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Glede na plan nabav v zavodu so bili cilji realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0020 1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1864 Knjižnica Litija - najemnina v Gabrovki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je za potrebe krajevne knjižnice v Gabrovki najela prostore v bivši Pošti Gabrovka, za katere je potrebno 
plačevati najemnino in obratovalne stroške.  Delovanje knjižnice se je pričelo proti koncu leta 2016. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 2.358,24 EUR oz. 78,61% od planiranih 3.000,00 EUR. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Projekt ni v NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

18039003 Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 
Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v 
Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete, 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, 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 sofinancitranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija (Uradni list 
RS, št. 53/05, 12/09, 12/11), 
Lokalni kulturni program Občine Litija za leto 2017, sprejet dne 22. 2. 2017 na 14. redni seji Občinskega sveta Občine 
Litija. 
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Dolgoročni cilji podprograma 
Kulturna društva in njihova zveza, ustanovljena na osnovi Zakona o društvih, tvorijo pomemben del civilne družbe in so 
sestavni del prizadevanj za demokratične odnose, za uveljavitev človekovih pravic in ekonomsko-socialnega razvoja 
naše občine, za vzgojo zdravega človeka in drugih pomembnih vrednot. Temeljno pravilo tovrstnega udejstvovanja je 
prostovoljnost.  Naša lokalna skupnost v svojih strateških dokumentih izkazuje zainteresiranost za društveno delovanje, 
zato si prizadeva ustvariti pogoje za čim boljše in kakovostno delovanje. V strategiji razvoja občine Litija so kulturna 
društva in njihova zveza nosilci programa ljubiteljske kulture  v občini Litija ter pomemben dejavnik za razvijanje in 
ohranjanja nacionalne kulturne identitete. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 

Letni cilji podprograma 
Namen podprograma, sofinaciranje delovanja različnim kulturnim ustvarjalcem in različnim kulturnim zvrstem, je bil 
vsebinsko dosežen, kar pa se tiče kvalitetne ocene izvedbe programov  in njihovih izvajalcev, pa med njimi še vedno 
ostajajo velike razlike. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji na področju ljubiteljske kulture zasledujejo zlasti cilje za dvig kvalitete izbranih programov, za večji 
poudarek pri izobraževanju mentorjev in vodij posameznih kulturnih dejavnosti ter večjemu sodelovanju, povezovanju 
in organiziranju posameznih ljubiteljskih kulturnih prireditev. 

1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (9/17, 30/17 in 62/17)  in v skladu z Lokalnim kulturnim 
programom v Občini Litija za leto 2017 se je masa sredstev za ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve v letu 2017 
razdelila za naslednje namene: 

 
 
 
Na javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulture v občini Litija za leto 2017, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/17, z dne  10. 3. 2017, se je prijavilo 34 izvajalcev kulturnih programov. 
 
Komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa in javnega poziva na področju kulture v letu 2017, imenovana z 
odločbo župana, št. 410-3/2017, z dne 23. 2. 2017, je v skladu s Pravilnikom in merili o sofinanciranju programov in 
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija, na svojem 2. sestanku dne 30. 5. 2017 ocenila in točkovala 
prispele vloge ter v skladu s prijavami izvajalcev kulturnih programov in glede na razpoložljiva proračunska sredstva 
dodelila prejemniku sredstva. O razdelitvi je dne 14. 6. 2017 obvestila izvajalce kulturnih programov. 
 
Dne 14. 7. 2017 so bili izdani sklepi o razdelitvi sredstev, prejemnikom proračunskih sredstev pa so bile posredovane v 
podpis pogodbe. Podpisanih je bilo 30 pogodb. 
 
Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil ter računov oz. dokazil o izvedbi programov na področju 
ljubiteljske kulture so se izvajalcem v skladu s proračunskimi zmožnostmi zagotavljala sredstva za sofinanciranje 
njihovih programov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija v letu 2017 na postavki 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve je bila 74.701,30 EUR oz. 
92,17% od predvidenih 81.050,00 EUR: 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
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1836 Javna glasila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija namenja sredstva  za pokrivanje stroškov storitev  obveščanja in informiranja občanov o delu občinskega 
sveta, občinske uprave, župana, javnih zavodov in javnih podjetij o pomembnejših političnih, gospodarskih, kulturnih in 
drugih zadevah ter pomembnejših javnih prireditvah na območju občine Litija. Izvajalce storitev, Občina Litija  izbira v 
skladu s predpisi o javnem naročanju glede na vrsto njihovih storitev in njihove cene, občina pa strmi k temu, da se 
javnost redno (najmanj pa 1x mesečno) obvešča preko različnih medijev: lokalnega časopisa, televizije, radia in 
interneta. Posamezna dnevna in nujna obvestila in informacije za javnost, ki jih opravljajo mediji se naroča v skladu s 
predpisi o javnem naročanju in plačuje po opravljeni storitvi in izdanih računih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Sredstva so se porabila za aktivnosti, ki pripomorejo k večji obveščenosti občanov in informiranju o pomembnejših 
javnih prireditvah in dogodkih. Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Sredi leta 2017 je občina Litija zamenjala urejevalca spletne strani občine Litija in opustila obveščanje preko Moja 
Občina.si. 

18039005 Drugi programi v kulturi 
Opis podprograma 
V podprogram med drugim sodi upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih 
centrov in drugih kulturnih objektov), nakup in gradnja ter investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih 
kulturnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni list RS, št. 79/12 in 12/17); 
Lokalni kulturni program Občine Litija za leto 2017, sprejet dne 22. 2. 2017 na 14. redni seji Občinskega sveta Občine 
Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je zagotavljanje in izboljševanje stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih 
uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov ter dostopnost kulture na vseh področjih čim večjemu 
številu prebivalstva. Pomemben cilj tega podprograma predstavlja zagotavljanje pogojev za delo Javnega zavoda za 
kulturo Litija ter omogočanje boljših pogojev za delovanje različnim kulturnim ustvarjalcem in različnim kulturnim 
zvrstem, ureditev lastniških stanj obstoječih kulturnih objektov, izbira kakovostne upravljavce in posodabljanje 
obstoječe kulturne infrastrukture. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji na nivoju podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

1838 Kulturni domovi, objekti v KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki v višini 19.950,00 EUR so se v letu 2017 namenila za obratovalne stroške in obnovo 
večnamenskih dvoran. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija v letu 2017 na postavki 1838 je bila 18.188,46 EUR oz. 90,94%: 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
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1845 ZKMŠ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so namenjena kot transfer JZ ZKMŠ Litija za plače zaposlenih, za dejavnost in druge  
materialne stroške pri izvajanju programov dela in obratovanju objektov. 
 
V letu 2017 je bila uspešno izvedene investicija v posodobitev prezračevanja in ogrevanja v dvorani KC na Stavbah. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-0009 1845 ZKMŠ Litija - Prezračevanje KC 
 
investicija v posodobitev objekta je bila uspešno realizirana. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1863 Stara sodnija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Od planiranih 48.000 € je realizacija v letu 2017 znašala 38.693 €. 
Sredstva so se namenila za: stroške vodarine, elektrike in ogrevanja za Enoto Muzej v okviru ZKMŠ Litija ter za 
gradbena dela pri zunanji ureditvi okolice objekta. 
Večja investicijsko vzdrževalna dela na objektu so predvidena v sklopu izvedbe projekta LAS za obnovo kletnih 
prostorov, kjer je občina v letu 2017 uspela s kandidaturo, a po razpisnih pogojih se smejo pričeti izvajati šele po 
pridobitvi Sklepa oz. pogodbe MGRT in ESRR sklada, kar bo v letu 2018, zato je ta del sredstev ostal v letu 2017  
nerealiziran. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili uspešno realizirani 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0021 1863 Stara Sodnija - investicijsko vzdrževanje in obratovalni stroški za uporabo objekta 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1866 Stara sodnija - obratovalni stroški 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo sorazmernega dela obratovalnih stroškov prostorov (elektrika, 
ogrevanje, voda in komunalne storitve), ki jih v objektu zaseda Pihalni orkester Litija, kulturno društvo, ki deluje v 
javnem interesu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
V skladu z ZUJIK-om se društvom v javnim interesu za programe v javnem interesu po LKP zagotavlja in omogoča 
pogoje za delovanje, pri čemer je bil s tega vidika ta cilj (za uporabo prostora) dosežen. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 
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18059001 Programi športa 
Opis podprograma 
V ta podprogram med drugim sodi sofinanciranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, 
sofinanciranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina),  sofinanciranje športa invalidov, upravljanje in 
vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih 
objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. Vsebine so določene v 
Letnem programu športa, ki ga vsako leto posebej sprejme občinski svet. Šport in prostočasne aktivnosti vključuje 
sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17); 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 

26/14); 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni list RS, št. 79/12 in 12/17); 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 

12/11);  
- Letni program športa v Občini Litija za leto 2017, sprejet dne 22. 2. 2017 na 14. redni seji Občinskega sveta 

Občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
- 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Z letnim programom športa lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu  in 
se sofinancira iz javnih sredstev. 
 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 

Letni cilji podprograma 
Občina uresničuje javni interes v športu tako, da: 
zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem 
sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, 
spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva v višini 10.600 € so bila namenjena za izdelavo nove projektne dokumentacije, vendar niso bila 
realizirana, ker z gradnjo novega objekta še ne bo mogoče pričeti, ker je za pridobitev projekta za gradbeno dovoljenje  
potrebno predhodno spremeniti in uskladiti prostorske akte (OPN) za predvideno gradnjo novega objekta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Predvideni cilji - iz objektivnih razlogov, ker niso izpolnjeni drugi pogoji za projektiranje in gradnjo, še niso bili 
doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0033 113290 Športni objekt Jevnica - novogradnja objekta za šport 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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1849 ZKMŠ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
ZKMŠ Litija je bil ustanovljen tudi za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju 
športnih dejavnosti na območju Občine Litija. Podrobnejša opredelitev nalog in namen njihovega delovanja in obseg 
programov se določi s sprejetim lokalnim programom športa v občini Litija in na podlagi letne pogodbe o 
sofinanciranju zavoda, ki jo občina sklene z zavodom. 
V letu 2017 so se sredstva nakazovala mesečno po dvanajstinah za plačo 1 zaposlenemu za polovični delovni čas v 
zavodu za enoto Šport in stroške materiala in storitev glede na posredovana dokazila o porabi sredstev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 13.100 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1850 Letni program športa in prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (9/17, 30/17 in 62/17) in v skladu z Letnim programom 
športa v Občini Litija za leto 2017 se je masa sredstev za šport v letu 2017 razdelila za naslednje namene: 
 

 
 
 
Na javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Litija za leto 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 12/17, z dne 10. 3. 2017, se je prijavilo 40 izvajalcev športnih programov. 
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Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za šport v občini Litija za leto 2017, imenovana s sklepom župana, št. 
410-2/2017-6, z dne 23. 2. 2017, je dne 26. 4. 2017 na svojem 2. sestanku v skladu s Pravilnikom in merili za 
vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija ocenila in točkovala prispele vloge in glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva dodelila prejemniku sredstva. O razdelitvi je dne 10. 5. 2017 obvestila izvajalce 
programov športa. 
 
Dne 28. 6. 2017 so bili izdani sklepi o razdelitvi sredstev, prejemnikom proračunskih sredstev pa so bile posredovane v 
podpis pogodbe. Podpisanih je bilo 39 pogodb. 
 
Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil ter računov oz. dokazil o izvedbi programov na področju športa so 
se izvajalcem v skladu s proračunskimi zmožnostmi zagotavljala sredstva za sofinanciranje njihovih programov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija v letu 2017 na postavki 1850 Letni program športa in prireditve je bila 249.045,34 EUR oz. 99,62% od 
predvidenih 250.000 EUR: 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1858 Kegljišče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za zavarovanje opreme Kegljišča nad trgovino Spar v Litiji ter za investicijsko vzdrževanje 
kegljaške opreme. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 281,24 EUR oz. 16,54%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1860 Nogometno igrišče Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva za leto 2017 v višini 10.000 € so bila realizirana v znesku 6.998 € in sicer kot namen v investicijsko 
vzdrževanje in izboljšave javne športne infrastrukture, v praksi se je nabavila nova kosilnica, v letu 2017 pa je ostalo 
odprto še 3.002 EUR za ureditev ograje in ureditev razsvetljave, reflektorji. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji v posodobitev obstoječe športne infrastrukture so bili doseženi, vendar se v nov proračun prenaša obveznost za 
neplačane obveznosti v višini 3.002 EUR iz leta 2017. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060 - 17 - 0021 1860 Nogometno igrišče Litija - investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Projekt se je v letu 2017 spremenil, upoštevalo se je dejstvo, da v praksi v Litiji na obstoječi športni infrastrukturi ni 
mogoče umestiti in zgraditi okoli nogometnega igrišča 400m-ske atletske steze. 

1862 Nogometno igrišče Kresnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena za zavarovanje igrišč in prostorov Nogometnega kluba Kresnice ter za investicijsko vzdrževanje 
opreme.  
Realizacija obveznosti na tej postavki v letu 2017 je znašala 4.003,77 EUR od planiranih 6.000 EUR oz. 66,73%, kar 
pomeni, da se del obveznosti plačil prenese še v naslednji proračun 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji v posodobitev obstoječe športne infrastrukture so bili doseženi, vendar se v nov proračun prenaša obveznost za 
neplačane obveznosti v višini 903 EUR iz leta 2017 za zemeljska dela in popravilo ograje na igrišču. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-0023 1862 Nogometno igrišče Kresnice - investicijsko vzdrževanje in izboljšave 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
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. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija  
- Dolgoročni razvojni program občine Litija 
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Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje in sofinanciranje programov za otroke in mladino ter aktivno preživljanje 
prostega časa mladih 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Občina Litija že vrsto let uspešno sodeluje pri izvajanju in sofinanciranju najrazličnejših programov za otroke in 
mladino, tako, da so dolgoročni cilji podprograma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji na nivoju podprograma so bili opredeljeni v proračunu za leto 2017 in so usklajeni z dolgoročnimi cilji 
podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

1846 ZKMŠ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
ZKMŠ Litija je bil ustanovljen tudi za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju 
mladinskih dejavnosti na območju Občine Litija. Podrobnejša opredelitev nalog in obseg programov se določi s 
sprejetim izhodišči in usmeritvami na področju delovanja mladih in na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju, ki jo 
občina sklene z zavodom. 
 
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 enoti 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 2017, oboji pa so bili usklajeni v finančnem načrtu, katerega del je 
tudi kadrovski načrt zavoda in programu dela zavoda za tekoče leto. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 75.000 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1855 Letovanje otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva predstavljajo subvencijo občine izvajalcu poletnega letovanja za otroke na morju. Letovanje se organizira za 
predšolske in šoloobvezne otroke do 15. leta starosti. Prednost imajo otroci z zdravstvenimi indikacijami in otroci iz 
socialno ogroženih družin. Otroci, ki so upravičeni do letovanja, so izbrani na podlagi skupne odločitve ZD Litija, CSD 
Litija in socialnih služb, ki delujejo po posameznih matičnih osnovnih šolah na območju občine. 
 
Stroški za letovanje vključujejo stroške bivanja otrok (namestitev, prehrana) in materialne stroške, povezane z 
organizacijo, spremljevalci oz. izvajalci, zavarovanjem, zdravili in sanitetnim materialom ter prevozi. 
Sredstva se planirajo glede na število otrok, ki so upravičeni do letovanja, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti 
Občine Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 5.000 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1861 Programi za mladino 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov mladinskih projektov in programov za mlade, stare od 15 do 29 let, pri 
čemer se kot program smatra kontinuirano izvajanje in koordiniranje aktivnosti skozi celo leto in vključuje večje število 
izvajalcev in aktivnih udeležencev, kot projekt pa posamična aktivnost izvajalca oziroma zaključen enkratni dogodek. 
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Sredstva so se razdelila upravičencem preko javnega razpisa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija na tej postavki je znašala 4.655,82 EUR oz. 93,12%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
 
 

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

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

ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)  
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 

64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 
ZVaj); 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-
2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 
61/17 – ZUPŠ in 75/17); 

- 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 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); 

- 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, 47/16 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 in 93/15); 
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14 in 47/17); 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija (Uradni list RS, št. 119/07, 91/10, 28/11 in 33/14); 
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list RS, št. 60/10, 60/11, 48/12, 55/13, 49/14, 44/15, 42/16 

in 30/17); 
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 

9/17); 
- Statut občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17);  
- Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v občini Litija 

(Uradni list RS, št. 65/08, 95/08, 95/09, 69/14 in 77/17); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Opis glavnega programa 
Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik 
varstva in vzgoje otrok. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
zagotavljati takšno mrežo vrtcev, da so le-ti dostopni vsem otrokom ter da jim le-ti zagotavljajo ustrezno okolje in 
razmere za varno in zdravo otroštvo; 
zagotavljanje fleksibilne ponudbe programov in poslovnega časa po potrebah zaposlenih staršev; 
vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v vrtec; 
zagotavljanje ustreznih prostorov glede na predpisane normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo 
vrtca; 
tekoče vzdrževanje prostorov, igrišč in obnavljanje vrtčevskih objektov ter opreme. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. Mreža vrtcev na območju občine je 
dosegljiva bolj ali manj vsem otrokom, občasno se na posameznih območjih pojavlja povečano povpraševanje po 
sprejemu otrok, ki presega razpoložljive kapacitete, tako da morajo nekateri starši otroke voziti v vrtec tudi izven 
svojega kraja bivanja. 

19029001 Vrtci 
Opis podprograma 
Vsebina podprograma je dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev), 
nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. 
 
V vrtce je bilo 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 – ZUUJFOin 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, 88/16, 
61/17 – ZUPŠ in 75/17); 

- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99); 
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 

75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 47/16 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 in 93/15); 
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14 in 47/17); 
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija (Uradni list RS, št. 119/07, 91/10, 28/11 in 33/14); 
- Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list RS, št. 60/10, 60/11, 48/12, 55/13, 49/14, 44/15, 42/16 

in 30/17); 
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 

9/17). 

Dolgoročni cilji podprograma 
- razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, 
- razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah, 
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja, 
- negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja, 
- spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in 

pisanja, 
- spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja, 
- spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, 
- posredovanje znanja z različnih področij znanosti in vsakodnevnega življenja, 
- razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili večinoma doseženi. 
V vrtce je bila v letu 2017 vključena večina otrok, za katere so starši podali prošnjo za vključitev; starši tistih, ki so bili 
odklonjeni, pa so lahko tudi v šolskih letih 2016/17 ter 2017/18 uveljavljali pravico so subvencije za kritje stroškov 
zasebnih oblik varstva, ki ga občina po veljavni zakonodaji sicer ni dolžna (so)financirati. 
 
Nekaj več problemov se pojavlja pri zagotavljanju sredstev za pokrivanje stroškov vzdrževanja vrtčevskih objektov, ki 
zaradi starosti terjajo tudi vse več stroškov popravil oz. vzdrževanja. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 večinoma doseženi. 
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1920 VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vrtec Litija že nekaj let zaradi pomanjkanja lastnih prostorov izvaja programe predšolske vzgoje tudi v najetih 
prostorih, ki so v lasti fizičnih oziroma drugih pravnih oseb (ne občine). Iz te postavke se financira tudi uporaba 
prostorov za športne programe in dejavnosti  Vrtca Litija. 
 
Sredstva za najemnine se nakazujejo na podlagi sklenjenih pogodb za najem naslednjih prostorov:  

- stanovanjska hiša Vrdelja (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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 158.938,02 EUR oz. 99,34% od planiranih 160.000 EUR.  
 
Zastavljeni cilji, povezani z najemom potrebnih prostorov za vpisane otroke, so bili realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vrtec Čebelica, ki deluje v okviru OŠ Gabrovka, je v letu 2017 izvajal programe predšolske vzgoje v štirih oddelkih (po 
2 kombinirana oddelka v Gabrovki in na Dolah), v katere je bilo vključenih okrog 68 otrok. 
 
V skladu z zakonodajo se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za kritje stroškov izvajanja programov predšolske 
vzgoje (stroški dela zaposlenih, stroški materiala in storitev in stroški živil za otroke) ter sredstva za delno kritje 
stroškov varstva otrok, ki zaradi premalo zagotovoljenih mest v javnih vrtcih niso mogli biti vključeni v javni vrtec. 
 
Cena dnevnega programa v Vrtcu Čebelica od 1. marca 2017 dalje znaša 369,88 EUR mesečno na otroka za kombiniran 
oddelek.  
 
Višina subvencije za varstvo otroka izven javnega vrtca je znašala po 100 EUR mesečno za otroke, katerih starši so 
stroške varstva lahko dokazali z verodostojno listino, oziroma po 50 EUR za ostale otroke. Na začetku leta 2017 je bilo 
takih otrok 7, konec leta pa le še eden. 
 
Starši otrok iz oddelkov v Gabrovki in na Dolah so v letu 2017 prispevali k plačilu izvajanja programa v povprečju 
okrog 32,6% ekonomske cene programa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 večinoma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1922 VVZ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz sredstev proračuna so se Vrtcu Litija v skladu z veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje nakazovala: 

- sredstva za oskrbnine otrok, 
- sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic v primeru bolniške odsotnosti do 30 dni na 

podlagi upravičene odsotnosti delavca iz dela,  
- sredstva v višini ekonomske cene brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim in 

normativnim številom otrok v oddelkih, 
- sredstva za delo sindikalnega zaupnika,  
- sredstva za kritje stroškov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne 

oddelke vrtca, 
- sredstva za delno kritje stroškov varstva otrok, ki zaradi premalo zagotovljenih mest v javnih vrtcih niso mogli 

biti vključeni v javni vrtec. 
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V programe predšolske vzgoje v javnem zavodu Vrtec Litija je bilo v letu 2017 vključenih okrog 550 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. 
 
Cene dnevnega programa v Vrtcu Litija so se 1. marca 2017 povečale in znašajo: 

- 463,19 EUR/mesečno na otroka za oddelek prvega starostnega obdobja; 
- 360,10 EUR/mesečno na otroka za oddelek drugega starostnega obdobja;  
- 383,99 EUR/mesečno na otroka za kombiniran oddelek; 
- 875,79 EUR mesečno za otroka za razvojni oddelek.  

 
Višina subvencije za varstvo otroka izven javnega vrtca je znašala po 100 EUR mesečno za otroke, katerih starši so 
stroške varstva lahko dokazali z verodostojno listino, oziroma po 50 EUR za ostale otroke. Na začetku leta 2017 so bili 
3 taki otroci, konec leta pa le še eden. 
 
Starši otrok, vključenih v Vrtec Litija, so v letu 2017 prispevali k plačilu izvajanja programa v povprečju 34,6% 
ekonomske cene programa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 1.824.185,92 EUR oz. skoraj 99,79% od planiranih 1.791.500 
EUR.  
 
Zastavljeni cilji, povezani z izvedbo programa varstva vpisanih otrok, so bili realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1923 VVZ izven občine 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu razlike med ceno programa in plačilom staršev za otroke, ki imajo stalno 
prebivališče v občini Litija in obiskujejo vrtce v drugih občinah. 
 
Okrog 53 otrok iz občine Litija je vključenih v vrtce drugih občin, največ v vrtce Mestne občine Ljubljana in Občine 
Šmartno pri Litiji, pa tudi v druge vrtce: Zagorje, Mirna, Domžale, Dol pri Ljubljani, Kamnik, Šentrupert,… 
 
Prispevek staršev k plačilu oskrbnin za otroke, vključene v vrtce drugih občin, je v letu 2017 v povprečju znašal 35% 
cene programa, preostanek do polne ekonomske cene, ki velja v teh vrtcih, pa je krila občina Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 188.266,18 EUR oz. 94,48% od planiranih 199.260 EUR.  
 
Zastavljeni cilji, povezani z izvedbo programa varstva vpisanih otrok, so bili realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so se tekom leta z Rebalansom povečala za namen nabave nove opreme za nov vrtec v 
Gabrovki, realizacija za ta namen je znašala 33.738 EUR, za potrebe enote vrtca na Dolah za investicijsko vzdrževanje 
pa še 3.172 EUR. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Glede na namembnost, potrebe in realizacijo sredstev so bili cilji doseženi. 
Žal pa izvajalec GOI del zaradi slabe in počasne izvedbe, popravil in odprave pomanjkljivosti še vedno ni pridobil 
uporabnega dovoljenja in predal objekt v uporabo uporabnikom. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica - oprema in investicijsko vzdrževanje prostorov 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1929 OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Vrtec Polhek Polšnik deluje v okviru OŠ Litija v objektu POŠ Polšnik. V letu 2017 je bilo v Vrtec Polhek vključenih v 
povprečju 15 otrok v enem kombiniranem oddelku. 
 
Cena dnevnega programa v Vrtcu Polhek od 1. 3. 2017 dalje znašala 383,16 EUR/mesečno na otroka za kombiniran 
oddelek.  
 
Starši otrok so prispevali k plačilu izvajanja programa v povprečju 30,5% ekonomske cene programa, preostanek do 
polne ekonomske cene ter stroške manjkajočih otrok v oddelku pa je krila občina iz te postavke. 
 
V letu 2017 ni bilo nobenega otroka s Polšnika, ki mu občina subvencionirala varstvo. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 43.732,10 EUR oz. 92,57% od planiranih 47.240 EUR. 
  
Zastavljeni cilji, povezani z izvedbo programa varstva vpisanih otrok, so bili realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila predvidena za stroške obnove bivše zdravstvene ambulante Gabrovka in rekonstrukcijo objekta za 
potrebe Vrtca Gabrovka (dva oddelka) v pritličju v skladu z normativi in standardi, ki veljajo na tem področju za 
izvajanje programov vrtca, ter za obnovo prostorov in delovanje KS Gabrovka v kleti objekta. 
 
Žal je izvajalec del po svoji krivdi ves čas zamujal z deli in temu primerna znaša tudi realizacija plačil do konca leta 
2017 v višini 267.745 Eur od prvotno predvidenih 355.000 Eur. 
 
Realizirana sredstva so bila namenjena plačilu del izvajalca GOI del, sorazmerni del pa še za investicijski inženiring,  
gradbeni nadzor in za varnost pri delu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Projekt je po krivdi izvajalca v veliki zamudi, iz vidika časovnih rokov tako cilji niso bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0028 1966 OŠ Gabrovka - Vrtec Gabrovka - novogradnje in rekonstrukcije 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1967 Uporabnina - vrtec Najdihojca 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki so bila planirana za stroške izdelave investicijskih, projektnih in drugih dokumentacij za 
potrebe novega Vrtca Najdihojca v Litiji, za katerega je predvideno, da se izvede s pomočjo JZP (zasebnega partnerja). 
Realizacija sredstev v letu 2017 v višini 25.631 EUR je bila namenjena za plačilo stroškov geodetske, projektne in 
investicijske dokumentacije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Glede na namembnost, potrebe in realizacijo sredstev so bili cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-17-0010 1967 Vrtec Najdihojca - uporabnina, projekt JZP 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 
Opis glavnega programa 
To področje zajema programe na področju osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega 
splošnega izobraževanja ter osnovnega glasbenega izobraževanja ter različne oblike pomoči izvajalcem izobraževanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotovitev potrebnih pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje OŠ dejavnosti in dejavnosti GŠ, 
- zagotovitev pogojev in ustreznih prostorov za izvajanje športnih in kulturnih programov mladih v okviru 

šolskih prostorov in telovadnic za delo različnih društev, mladine in lokalnih interesnih skupin v 
popoldanskem času in vikendih, 

- ustvarjati pogoje za višji standard in večjo kvaliteto življenja občanom v prostem času in v domačem lokalnem 
okolju, 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Število učencev se je v osnovnih šolah v občini Litija v preteklosti več kot desetletje zmanjševalo, v zadnjih treh letih 
pa se ponovno povečuje. Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine, nekateri 
šolski objekti pa še čakajo na obnovo oz. energetsko sanacijo. 

19039001 Osnovno šolstvo 
Opis podprograma 
Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsemu prebivalstvu, vzgaja za obče kulturne in 
civilizacijske vrednote in omogoča vzpostavitev mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki omogoča 
nadaljevanje šolanja oziroma omogoča osnovno glasbeno izobrazbo v okviru glasbenih šol. 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, 88/16, 
61/17 – ZUPŠ in 75/17); 

- 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 in 77/17); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilji osnovnošolskega izobraževanja so naslednji: 

- 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. 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 125



 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 
 
Vzgojno-izobraževalno delo se v šolskem letu 2017/18 v občini Litija izvaja v naslednjih javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodih v občini Litija: 
- na OSNOVNI ŠOLI LITIJA in njenih podružnicah Sava, Polšnik ter Podružnici s prilagojenim programom je 
skupaj 32 oddelkov oziroma 542 učencev; 
- na OSNOVNI ŠOLI GRADEC in njenih podružnicah Vače, Jevnica, Kresnice in Hotič je skupaj 39 oddelkov 
oziroma 653 učenci; 
- na OSNOVNI ŠOLI GABROVKA-DOLE ter njeni podružnici Dole je skupaj 13 oddelkov in 197 učencev. 
Vse tri šole imajo trenutno skupaj 1392 učencev v 84 oddelkih.   
 
Število učencev se je več kot 10 let postopno zmanjševalo, v zadnjih 5 šolskih letih pa ponovno nekoliko narašča. 
 
Tabela: Gibanje števila učencev in števila oddelkov v občini Litija 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu večinoma doseženi. 

1930 Športna dvorana Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki se zagotavljajo na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja in so namenjena plačilu računov za izvajanje pouka športne vzgoje OŠ Litija (in POŠ s prilagojenim 
programom), ki nima svoje telovadnice.  
 
OŠ Litija koristi dvorano v skladu z urnikom pouka, povprečno 40 ur dnevno. Občina Litija plačuje stroške za uporabo 
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. 
 
Cena najema v šolskem letu 2017/18 znaša 23,89 EUR za uro uporabe velike telovadnice oz. 8,60 EUR v času počitnic. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 46.740,83 EUR oz. 71,91% od planiranih 55.000 EUR.  
 
Zastavljeni cilji, povezani z izvedbo programa športa, so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

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 v obsegu do 29 ur tedensko.  
 
Sredstva se v skladu s sklenjenimi pogodbami nakazujejo Gimnaziji Litija na podlagi njenih računov, potrjenih s strani 
obeh uporabnikov.  
 
Trenutna cena najema znaša  11,84 EUR za eno šolsko uro uporabe. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 13.587,11 EUR oz. 84,92% od planiranih 16.000  EUR.  
 
Zastavljeni cilji, povezani z izvedbo programa športa, so bili realizirani. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija na podlagi Pravilnika o vpisu učencev v Zlato knjigo in knjigo najboljših dosežkov v Občini Litija, 
sprejetega dne 24.4.2008 na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, vsako leto ob zaključku šolskega leta 
organizira vpis najboljših učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov. Namen tega dogodka je širša 
predstavitev znanja in dosežkov posameznih učencev in šol širši javnosti, prav tako pa tudi podelitev priznanj za 
njihovo uspešnost. 
 
V Zlato knjigo se vpišejo učenci, ki so v vseh letih šolanja dosegli odličen uspeh (tudi za Glasbeno šolo Litija) oz. 
povprečno oceno najmanj 4,53 vsako leto od 6. do 9. razreda, v Knjigo najboljših dosežkov pa so vpisani tisti učenci, ki 
so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate na različnih državnih tekmovanjih iz znanja, športa ali drugih šolskih 
dejavnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Sredstva so se v letu 2017 namenila za plačilo izdelave priznanj, knjižnih nagrad ter stroškov organizacije in izvedbe 
prireditve, realizacija je znašala 3.600,29 EUR oz. 96,01% od planiranih 3.750,00 EUR. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1934 Doplačila za šolo v naravi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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 šole opravi glede na število učencev 5. in 6. razreda, ki obiskujejo 
posamezno šolo. Razdelitev sredstev med zimsko in letno šolo v naravi, v kolikor imajo obe, šole opravijo same. Zaradi 
subvencioniranja cene se ŠVN udeležuje več učencev, dostopnejša pa je tudi socialno šibkejšim. 
 
Sredstva za ŠVN se namenjajo tako za sofinanciranje zimske kot letne šole, predlog razdelitve sredstev med njiju 
pripravijo strokovne službe posameznih šol, predlog razdelitve med šole pa  komisija za področje OŠ izobraževanja na 
ravni občine. Sredstva za ŠVN se šolam nakazujejo s sklepom župana na podlagi prejetih poročil šole o izvedbi ŠVN ter 
ustreznemu finančnemu poročilu o namenski porabi teh sredstev.  
 
Spodnja tabela prikazuje razdelitev sredstev za šolo v naravi 2017 med posamezne šole na podlagi sklepa župana: 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 4.000,00 EUR oz. 100%.  
 
Zastavljeni cilji, povezani z izvedbo programa šole v naravi, so bili realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1935 Regresiranje prehrane učencev 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva za regresirano prehrano šolam na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja zagotavlja tudi ministrstvo za šolstvo, vendar ta sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh potreb šol po 
regresiranju prehrane učencev zaradi naraščajočega števila socialno šibkejših družin.  
 
V letu 2017 je bila 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 
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učencev, ki so bili v skladu z odločbami CSD upravičeni do regresirane malice. Sredstva se šolam nakažejo po 
predložitvi dokazil o namenski porabi sredstev. 
 
Spodnja tabela prikazuje razdelitev sredstev za šolo v naravi 2017 med posamezne šole na podlagi sklepa župana: 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 6.368,64 EUR oz. 90,98% od planiranih 7.000 EUR.  
 
Zastavljeni cilji, povezani z regresiranjem prehrane, so bili realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

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. 
 
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 na tej postavki se namenjajo predvsem za plačilo materialnih stroškov v zvezi obratovanja prostorov na 
matični šoli Gabrovka in njeni podružnici na Dolah, od tega največji delež predstavljajo računi za ogrevanje, elektriko, 
vodo in smeti ter za zavarovanje objektov. 
 
Sredstva za materialne stroške so se šoli nakazovala mesečno na podlagi letne pogodbe in zahtevka s predložitvijo 
stroškov  oz. predmetnih računov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 67.999,95 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

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. 
 
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 na tej postavki se namenjajo predvsem za plačilo materialnih stroškov v zvezi obratovanja prostorov na 
matični šoli Gradec in njenih podružnicah v Jevnici, Kresnicah, Hotiču in na Vačah, od tega največji delež predstavljajo 
računi za ogrevanje, elektriko in komunalne storitve ter zavarovanje objektov. Del sredstev za materialne stroške 
zagotavlja šola sama iz naslova najemnin z oddajanjem prostorov oziroma s prodajo svojih storitev. 
 
Sredstva za materialne stroške so se šoli nakazovala mesečno na podlagi letne pogodbe in zahtevka s predložitvijo 
stroškov  oz. predmetnih računov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 127.999,98 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

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. 
 
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 na tej postavki se namenjajo predvsem za plačilo materialnih stroškov v zvezi obratovanja prostorov na 
matični šoli v Litiji in njenih podružnicah na Savi, Polšniku in Podružnici s prilagojenim programom, od tega največji 
delež predstavljajo računi za ogrevanje, elektriko in komunalne storitve ter zavarovanje objektov. Del sredstev za 
materialne stroške zagotavlja šola sama iz naslova najemnin z oddajanjem prostorov oziroma s prodajo svojih storitev. 
 
Sredstva za materialne stroške so se šoli nakazovala mesečno na podlagi letne pogodbe in zahtevka s predložitvijo 
stroškov  oz. predmetnih računov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 143.999,98 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1945 Osnovna šola Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Zaradi večjih potreb pri nabavi nove opreme za vrtec v Gabrovki, je bila ta postavka tekom leta z Rebalansom 
zmanjšana, sredstva za nabavo nove opreme pa prerazporejena. 
 
Sredstva na tej postavki v višini 500 EUR so bila namenjena za nabavo nove šolske table za pouk. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Glede na namembnost, potrebe in realizacijo sredstev so bili cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060 -16-0023-1945 OŠ Gabrovka - oprema in investicijsko vzdrževanje 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1946 Osnovna šola Gradec 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževalna dela pri uporabi prostora in za nabavo nove opreme v 
skladu s potrebami in sprejetim Letnim delovnim načrtom šole. 
V letu 2017 so bila realizirana v višini 10.000 EUR za ureditev šolskega dvorišča in zunanjih površin na POŠ Jevnica 
ter za nabavo opreme za kuhinjo in novo učilnico na matični šoli. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Glede na namembnost, potrebe in realizacijo sredstev so bili cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060 - 16- 0024 1946 OŠ Gradec - investicijsko vzdrževanje in oprema 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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1947 Osnovna šola Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Planirana sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževalna dela pri uporabi prostora in za nabavo nove opreme v 
skladu s potrebami in sprejetim Letnim delovnim načrtom šole. 
V letu 2017 so bila realizirana v višini 9.997 EUR za dopolnitev in nadgradnjo delovanja sistema Toplotne črpalke in za 
ureditev in nabavo nove opreme na šolskem vrtu, del sredstev pa je bil namenjen tudi za plačilo storitev nadzora. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Glede na namembnost, potrebe in realizacijo sredstev so bili cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0025 1947 Osnovna šola Litija - investicijsko vzdrževanje in zamenjava opreme 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1948 Intervencije v osnovne šole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in nujno zamenjava opreme zaradi iztrošenosti, 
stojelomov ali inšpekcijskih odločb. Realizirana so bila za OŠ Gabrovka na matični šoli  in za OŠ Gradec na POŠ 
Kresnice, v obeh primerih za sanacijo strelovodne in elektro inštalacije ter za sanacijo strehe. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Sredstva so bila namensko porabljena, ugotovljene pomanjkljivosti in napake so bile odpravljene. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0026 1948 Intervencije v OŠ - investicijsko vzdrževanje objektov in nujna zamenjava opreme 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1955 OŠ Litija, novogradnja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 879.284 EUR so bila namenjena za plačilo zaključnih gradbenih del različnim izvajalcem za gradnjo 
nove šole: Trgograd, KSP, In-Tact, ter z njimi povezanimi stroški izdelave projektnih in invest dokumentov: Ravnikar 
Potokar d.o.o. in Fimex-N d.o.o. 
Projekt je bil končan, objekt ima šola v uporabi, občina pa ima še za 113.598 EUR neplačanih obveznosti do izvajalca 
gradbenih del, ki jih zaradi likvidnostnih težav ni uspela poravnati v letu 2017. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Projekt je bil uspešno izveden, po investicijski dokumentaciji je končna vrednost projekta za cca 0,5 mio Eur  nižja od 
predvidene investicijske vrednosti (12.967.748 EUR), žal pa finančna sposobnost občine, zaradi sočasnosti izvajanja 
številnih investicij, ni uspela zagotavljati tekočih plačil stroškov izvedbe in se 113.598 Eur še prenaša v leto 2018. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-15-0003 1955 OŠ in OŠPP Litija - novogradnje 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1963 LEK energetski monitoring javnih objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 10.528 EUR od predvidenih 12.000 EUR so bila namenjena za plačilo storitev energetskega 
knjigovodstva ter za izdelavo investicijskih elaboratov in gradbenih fizik za energetsko sanacijo javnih objektov; 
realizacija je bila nižja, ker se občina ni odločila za prijavo na zadnji razpis MZI za Energetsko sanacijo javnih objektov 
in vsa dokumentacija posledično ni bila izdelana. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Energetski monitoring in energetsko knjigovodstvo javnih objektov  že nekaj let poteka kontinurano, ni pa večjih 
investicij  in potrebnih posodobitev v energetsko sanacijo in predvsem v ogrevanje posameznih objketov. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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1965 Izobraževalni center Hotič 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Predvidena sredstva v višini 83.500 € so bila v celoti realizirana in sicer za plačilo nakupa zemljišč za potrebe gradnje 
nove šole in vrtca v Hotiču. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Ob predpostavki, da je za novo investicijo potrebno zagotoviti ustrezno in dovolj veliko zemljišče, je bil prvi cilj 
dosežen, Poleg zemljišča od župnije pa bo potrebno kupiti še cca 500 m2 zemljišče od zasebnika. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0027 1965 POŠ Hotič in vrtec Hotič - nakup zemljišč in novogradnja 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

19039002 Glasbeno šolstvo 
Opis podprograma 
V podprogram sodi zagotavljanje sredstev za delovanje zavoda (za prostore in opremo glasbenih šol in druge materialne 
stroške, zavarovanje...), ter plačilo dela  materialnih stroškov za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno 
pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup opreme in  instrumentov, za gradnjo in vzdrževanje prostorov 
glasbenih šol. 
 
Glasbena šolaza učence sicer ni obvezen del izobraževanja, a zaradi svojega pomena in vloge predstavlja pomemben 
dejavnik k razvoju in oblikovanju osebnosti mladega človeka. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB); 
- 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); 
- 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 
 
Glasbeno šolo Litija-Šmartno sta ustanovili Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji  v letu 2005 kot samostojni javni 
zavod, vendar pa je pred tem delovala že preko 50 let v okviru drugih zavodov. 
GŠ izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja, organizira kulturne, glasbene in druge prireditve. Dejavnost 
GŠ je javna služba, ki se izvaja v javnem interesu. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 
 
Glasbeno šolo Litija-Šmartno v šolskem letu 2017/18 obiskuje 284 učencev, večinoma iz občine Litija, poleg tega pa 
tudi iz Šmartna pri Litiji, Zagorja ob Savi, Dola pri Ljubljani in nekaterih drugih občin. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 večinoma doseženi. 
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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 opreme. Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji jih glede 
na veljavno sistemizacijo prispevata v razmerju po ustanoviteljskem deležu 73,6% : 26,4%. 
 
Ostale stroške za plače zaposlenih prispeva državni proračun, medtem ko druge stroške za delovanje zavoda ta pridobi 
iz naslova šolnin oz. plačil staršev. 
 
Zavod ima od junija 2014 dalje svoje prostore v SVC Litija na Ljubljanski cesti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 39.999,93 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

2003 SVC Litija d.o.o. -  najemnina za glasbeno šolo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja zagotavljajo 
sredstva za najemnino prostorov za delovanje glasbene šole. Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji jih glede na 
veljavno sistemizacijo prispevata v razmerju po ustanoviteljskem deležu 73,6% : 26,4%. 
 
Iz te postavke se je zagotavljala najemnina za prostore, ki jih ima GŠ Litija-Šmartno v SVC Litija na Ljubljanski cesti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 59.357,60 EUR oz.87,29%. 
 
Zastavljeni cilji v povezavi z zagotavljanjem prostora za delo zavoda so bili v celoti realizirani. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

1906 Pomoči šolajočim 
Opis glavnega programa 
Pomembna naloga občine na področju vzgoje in izobraževanja je zagotavljanje pomoči pri šolanju učencem osnovnih 
šol. Sem sodi zagotavljanje prevozov učencev vseh treh matičnih osnovnih šol in njihovih podružnic. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
zagotavljanje varne poti učencem v šolo in domov in izobraževanje učencev, kako varno sodelovati v cestnem prometu; 
spodbujanje uporabnikov cest k odgovornejšemu vedenju  ter prizadevanje za večjo varnost v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 
Opis podprograma 
Vsebina podprograma je zagotavljanje sredstev za prevoze učencev osnovnih šol. 

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). 
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Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotavljanje varnega prevoza učencem v šolo in domov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Občina Litija zagotavlja sredstva za prevoze okrog 500 učencev vozačev, ki so do brezplačnega prevoza upravičeni na 
podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

1933 Šolski prevozi 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli in 82. členom Zakona o organizaciji vzgoje 
in izobraževanja zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovnih šol. 
 
Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci: 

- katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od šole,  
- prvošolci ne glede na oddaljenost od šole, 
- učenci, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena,  
- učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost od šole, če imajo brezplačen prevoz zagotovljen z 

odločbo o usmeritvi, 
- učenci, ki obiskujejo šole izven svojega šolskega okoliša, v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v 

svojem okolišu. 
 
V obdobju 2015-2018 se prevozi izvajajo po javnem razpisu, izvedenem konec leta 2015.  
 
Prevoze za potrebe svojih učencev opravljata tudi OŠ Litija in OŠ Gabrovka-Dole. Iz proračuna se jim zagotavljajo 
povračila naslednjih stroškov: delež stroška plače, dajatev in drugih osebnih prejemkov šoferja, glede na dejansko 
porabljeni čas za izvajanje prevozov na šolskih linijah, porabljeno gorivo, stroški zavarovanja vozil, stroški za tehnične 
preglede, stroški za vzdrževanje vozil in stroški popravil vozil.  
 
V stroške prevozov so vključena tudi povračila prevozov za starše tistih otrok, katerim občina ni uspela zagotoviti 
javnih oz. šolskih prevozov in so do brezplačnega prevoza upravičeni. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 635.557,15 EUR oz. 102,51%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na 
načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je 
zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti za vse državljane ter preprečevanje socialne izključenosti.  
 
Temeljni pogoj urejene socialne varnosti državljanov je usklajen gospodarski in socialni razvoj. Strategijo socialnega 
razvoja usmerja socialna politika kot sklop ciljev, ukrepov in drugih instrumentov, ki jih država razvija in uporablja 
zato, da bi posamezniki in skupine prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali kot 
polnopravni in enakopravni člani družbe in države. Socialno politiko v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za 
zagotavljanje socialne varnosti posameznika. Socialno varnost določajo strokovna načela, pravila in dejavnosti, ki 
posamezniku omogočajo, da se vključi in ostane vključen v družbeno okolje in v njem aktivno deluje.  
 
Sistem storitev in denarnih dajatev, ki jih razvija in zagotavlja socialno varstvo, je namenjen posebnemu varstvu najbolj 
ranljivih skupin prebivalstva ter zagotavljanju pomoči pri preživetju tistim, ki so brez sredstev za preživljanje in trajno 
nezmožni za delo ali si ne morejo zagotoviti sredstev za preživljanje iz razlogov, na katere ne morejo vplivati. 
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Socialna varnost je pravica posameznika, da je zavarovan za naslednja tveganja: za primer bolezni, nezaposlenosti, 
starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, materinstva, preživljanja otrok ter dajatve družinskim članom po smrti osebe, 
ki preživlja družino in ostale pravice urejene z Zakonom o socialnem varstvu. Država je po določbah Ustave RS dolžna 
urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje in skrbeti za njihovo delovanje. 
Hkrati pa je dolžna varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to ustvarjati potrebne pogoje. 
 
Navedene cilje socialne varnosti država in lokalne skupnosti zagotavljajo preko ustrezne mreže javnih služb, ki jih 
opravljajo pod enakimi pogoji javni socialni varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo 
na javnem razpisu. Država zagotavlja mrežo javne službe za socialno preventivo, za prvo socialno pomoč, za osebno 
pomoč, za pomoč družini za dom, za institucionalno varstvo ter za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi 
pogoji. Občina zagotavlja mrežo javne službe za pomoč družini na domu. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 

61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17); 
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13); 
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 98/03, 79/10); 
- Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija 

(Uradni list RS, št. 76/08); 
- Lokalni program socialnega varstva v občini Litija, ki ga vsako leto sprejema občinski svet občine Litija; 
- Akt o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 74/15 in 13/16); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
Opis glavnega programa 
Občina Litija v okviru programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva zagotavlja sredstva za (so)financiranje 
storitev socialnega varstva. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj glavnega programa je pospeševanje dejavnosti socialnega varstva. Kazalnik za to je število občanov, ki 
so deležni storitev socialnega varstva. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Občina Litija je bila uspešna pri doseganju dolgoročnega cilja, saj je z zagotavljanjem subvencij v veliki meri povečala 
dostopnost socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ostarelih na območju občine Litija. 

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 
Opis podprograma 
Občina Litija namenja v okviru tega podprograma sredstva za povečanje dostopnosti socialno varstvene storitve 
institucionalnega varstva ostarelih na območju občine Litija. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Deveta točka 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17), v kateri je določeno, da občina samostojno 
opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, in sicer med drugim tudi 
pospešuje dejavnost socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, skrbi za socialno 
ogrožene, invalide ter ostarele, s tem da: 
spremlja stanje na tem področju, 
pristojnim organom in institucijam  predlaga določene ukrepe na tem področju, 
sodeluje z javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi ter institucijami; 
6. alineja drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), v kateri je določeno, da občina za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naloge pospeševanja službe socialnega skrbstva, za predšolsko 
varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je pospeševanje dejavnosti varstva ostarelih na območju občine Litija, in sicer na način, da bodo 
socialno varstvene storitve za oskrbovance dostopnejše. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Občina Litija je bila uspešna pri doseganju dolgoročnega cilja, saj je z zagotavljanjem subvencij v veliki meri povečala 
dostopnost socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ostarelih na območju občine Litija. 
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Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilj podprograma je čim večja vključenost občanov v storitev institucionalnega varstva ostarelih na 
območju občine Litija. Kazalnik za to je število občanov, ki so deležni storitve institucionalnega varstva ostarelih na 
območju občine Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Občina Litija je bila uspešna pri doseganju letnega cilja, saj je z zagotavljanjem subvencij v veliki meri povečala 
dostopnost socialno varstvene storitve institucionalnega varstva ostarelih na območju občine Litija (polna zasedenost 
kapacitet). 

2007 Subvencije Dom Tisje - enota Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Podlago za porabo sredstev s predmetne proračunske postavke predstavlja Dogovor o subvencioniranju najemnine za 
izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc, št. 3528-1/2015 z dne 
18.8.2015, vključno z njegovim dodatkom. 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 
je bilo dogovorjeno, da bo Občina Litija subvencionirala najemnino z namenom zagotovitve enakih pogojev in cen 
vsem stanovalcem Doma Tisje.  
Rezultat dejstva, da najemnik Dom Tisje del objekta Medgeneracijskega središča Šmelc, ki je predmet najemne 
pogodbe, uporablja brezplačno, je nižja cena oskrbe, saj je ob upoštevanju predpisov, ki določajo metodologijo za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in ki predpisujejo postopek pridobitve soglasja k ceni pred začetkom 
izvajanja storitve pri pristojnem organu, zaradi brezplačne uporabe prostorov, ki so predmet najema po pogodbi, cena 
oskrbe I, II, III in IV sorazmerno oziroma ustrezno nižja, kot bi bila v primeru pogodbenega razmerja, v okviru katerega 
Občina Litija najemnine najemniku Domu Tisje ne bi subvencionirala. Takšen dogovor ima za posledico večjo 
dostopnost socialno varstvenih storitev za oskrbovance Doma Tisje, kar je tudi glavni cilj subvencije, sredstva za katero 
se zagotavljajo s predmetne proračunske postavke. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Ugotavljamo, da je bila subvencija Domu Tisje v letu 2017 s strani Občine Litija nakazana v višini 172.093,58 EUR, 
torej skoraj v višini načrtovanih sredstev (172.094,00 EUR).  
S pomočjo subvencije, zaradi katere je bila cena oskrbe v letu 2017 za oskrbovance Doma Tisje, enota Litija 
sorazmerno nižja, je najemnik prostorov MS Šmelc Dom Tisje vseskozi dosegal polno zasedenost vseh postelj, kar 
ocenjujemo kot izvrsten rezultat. Glede na navedeno lahko zaključimo, da sredstva predmetne proračunske postavke 
omogočajo uspešno zasledovanje glavnega cilja, to je povečati dostopnost socialno varstvenih storitev za potencialne 
oskrbovance Doma Tisje. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

2002 Varstvo otrok in družine 
Opis glavnega programa 
V okvir tega programa sodijo socialno varstveni programi namenjeni družini in otrokom. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj glavnega programa je povečanje oziroma ohranjanje stopnje rodnosti v občini ter za skrb za večjo 
varnost in materialno pomoč mladim družinam. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V občini Litija število rojstev od leta 2008 v primerjavi s preteklimi leti narašča. Denarna pomoč, ki jo občina nudi 
staršem ob rojstvu novorojenca, je sicer ena izmed manj vplivnih okoliščin pri odločitvi družine za rojstvo otroka, 
vendar pa je pri oceni uspeha dolgoročnih ciljev upoštevati tudi tak sorazmerni majhen in posredni vpliv na povečanje 
števila rojstev. 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 
Opis podprograma 
Glavni program 2002: Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija  
- Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija 
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Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilj je izplačilo subvencij občine staršem kot nagrada za rojstvo novega občana. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilj podprograma v obliki dodelitve subvencije družinam je bil v celoti realiziran. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji na nivoju podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 v celoti doseženi. 

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 staršu – upravičencu(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, dodeli denarna pomoč. 
 
Starši so ob izpolnjevanju pogojev v skladu z Odlokom o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija v letu 2017 
prejeli denarno pomoč v višini 160,00 EUR na otroka. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je v letu 2017 znašala 22.400,00 EUR oz. 80,00% od planiranih 28.000,00 EUR. 
Sredstva na tej postavki se planirajo glede na porabo sredstev v preteklih letih, dejanska realizacija sredstev pa je 
odvisna od števila novorojenih otrok, kjer v zadnjih letih na območju občine opažamo rahlo zniževanje rojstev. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
Opis glavnega programa 
Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za 
socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in 
drugim ranljivim skupinam. 
 
V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: 
financiranje pravice družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše in 
posebni socialno varstveni domovi, stanovanjske skupnosti) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za 
storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo tudi programi, ki imajo za cilj blaženje materialne 
ogroženosti (denarne pomoči) in programi za posebne skupine prebivalstva: invalide, starejše, odvisnike. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje človekovega dostojanstva, 
- socialna pravičnost, 
- solidarnost in 
- odgovornost posameznika za zagotavljanje lastne socialne varnosti in socialne varnosti njegovih družinskih 

članov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru izvedenih dejavnosti glede na predviden obseg razpoložljivih sredstev v 
proračunu občine. 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
Opis podprograma 
V ta podprogram sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga Zakon o socialnem varstvu kot 
financiranje družinskega pomočnika za pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb osebi,ki tega same ne 
zmorejo in ostanejo v domačem okolju. Sem sodijo tudi programi in pomoči za posebne skupine prebivalstva kot so 
invalidi in osebe s posebnimi potrebami ter zagotavljanje pogojev njihove enakopravnosti in čim bolj enake možnosti 
pri vključevanju v družbo, programi za ohranjanje zdravja, usposabljanje za aktivno življenje in delo in drugi 
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rehabilitacijski programi. V ta podprogram se uvršča tudi skrb občine za izboljšanje materialnih pogojev in prostorov za 
delo invalidskih organizacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
- Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika 

Dolgoročni cilji podprograma 
- omogočanje invalidom in starejšim od 65 let, da se jim s pomočjo storitev javnega sektorja in pomoči 

nevladnih organizacij omogoči čim daljše funkcioniranje in bivanje v domačem okolju in vsaj za nekaj časa še 
odloži potrebo po institucionalnem varstvu,  

- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do institucionalnega varstva tistim, ki z lastnimi prihodki in prihodki 
zavezank/cev ne zmorejo plačati oskrbe, 

- izboljšanje materialnih in prostorskih pogojev za delo nevladnih invalidskih organizacij, 
- doseganje ciljev, ki jih določajo Nacionalni program socialnega varstva in Lokalni program socialnega varstva 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so uresničeni. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji podprograma so povečini uresničeni. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Zastavljeni letni cilji pri vključevanju oseb v sistem družinskega pomočnika so bili doseženi, pravtako tudi invalidov v 
različne oblike organizirane dejavnosti društev in širšo družbeno skupnost, v letu 2017, kot nasploh v zadnjih letih, pa 
se je (žal iz objektivnih in drugih finančnih razlogov)  dokaj upočasnilo pridobivanje sredstev  in sofinanciranje 
izgradnje novega doma invalidov v Litiji. 

2052 Družinski pomočnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe (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 za 20, 30 ali 40 ur na teden in upravičencu na domu nudi pomoč, ki jo 
potrebuje. Pravico dodeli z odločbo Center za socialno delo na podlagi predhodnega mnenje pristojne komisije 
določene z Zakonom o socialnem varstvu.  
 
Sredstva za plačilo stroškov družinskega pomočnika so se izplačevala v višini minimalne plače v bruto znesku, ki je od 
januarja 2017 dalje znašala 804,96  EUR. 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 2017 so opravljale na podlagi odločbe CSD Litija delo družinskega pomočnika 3 osebe s polnim 
delovnim časom (to je 40 ur/teden). 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je znašala 36.390,45 EUR oz. 90,98% od predvidenih 40.000 EUR . 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

2053 Dom invalidov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
V letu 2017 je bilo za nadaljevanje gradnje objekta v proračunu sprva planiranih 15.000 EUR, na koncu z Rebalansom 
le še 5.000 EUR, a tudi ta sredstva niso bila realizirana zaradi težav pri zagotavljanju potrebnih sredstev in urejanja 
lastniških razmerij med občino in društvom. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji v letu 2017 niso bili realizirani, saj se investicija ni nadaljevala. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
OB060-16-0015 2053 Dom invalidov - novogradnje 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Po pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij iz septembra 2017 sta se občina in MD Invalidov dogovorila, da se vodenje 
in zaključek financiranja investicije prenese v letu 2018 na občino. 

20049003 Socialno varstvo starih 
Opis podprograma 
V okviru podprograma Socialno varstvo starih se zagotavlja programe, namenjene starejšim občankam in občanom 
občine Litija. Gre za programe oziroma storitve, ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu: zagotavljanje mreže in 
financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev institucionalnega varstva v domovih 
za starejše. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o socialnem varstvu 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev  
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev  
- Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini 

Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj tega podprograma je omogočiti starejšim večjo neodvisnost v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo 
preko izvajanja kakovostne in racionalne izvedbe zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu ter 
zagotavljanje enakih možnosti in dostopnost do storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma so bili v celoti realizirani. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji na nivoju podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Občina Litija je s Sklepom o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev in s povečanjem iz 50% na 60% subvencijo 
skušala omogočiti uveljavitev pravice do pomoči družini na domu čim širšemu krogu ljudi, ki pred tem zaradi svoje 
plačilne nezmožnosti, niso želeli finančno obremenjevati svojcev.  Tako je to storitev približala tudi socialno in 
finančno šibkejšemu sloju ljudi. Vendar pa povišana stopnja subvencije ni povzročila pričakovanega povišanje števila 
novih upravičencev oz. uporabnikov, temveč deloma le povečano število ur pri že obstoječih uporabnikih storitev. 

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), osebam z motnjami v duševnem razvoju pa tudi usposabljanje, 
oskrba in vodenje. 
 
Občina je dolžna delno ali v celoti pokrivati stroške oskrbnin v teh domovih za občane, ki nimajo dovolj svojih 
dohodkov ali zavezancev za preživljanje (svojcev), ki bi jim storitev plačevali, oziroma katerih svojci nimajo dovolj 
dohodkov, da bi določen delež oskrbnine plačevali sami. Upravičenost do te dajatve ugotavlja CSD Litija v skladu z 
Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in Zakonom o socialnem varstvu. 
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov storitev v domu za odrasle le, če 
dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist občine. 
 
Občina Litija doplačuje delno ali v celoti oskrbne stroške za 48 oskrbovancev (svojih občanov) v domovih za ostarele. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je znašala 467.294,37 EUR oz. 92,53% od predvidenih 505.000 EUR. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
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2051 Pomoč na domu 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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.  
 
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. 30/16), ki velja od 1.5.2016 dalje in na podlagi katerega znaša cena storitve 14,78 EUR na uro - Občina Litija 
subvencionira ceno v višini 60%, to je  8,87 EUR. Občinski svet Občine Litija je na 17. redni seji dne 4.10.2017 sprejel 
nov Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 
58/17), ki velja od 21.10.2017 dalje in na podlagi katerega znaša cena storitve 15,47 EUR na uro - Občina Litija 
subvencionira ceno v višini 61,80%, to je  9,56 EUR. 
 
Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev so zavezanci za plačilo 
storitve pomoči na domu, v kolikor upravičenec nima sam dovolj sredstev za plačilo, tudi otroci upravičenca in druge 
osebe, ki jih veže preživninska obveznost. K ceni storitev pomoči na domu je občina iz proračuna dolžna doplačevati 
sredstva samo v primeru, če se izkaže, da upravičenec in njegovi zavezanci niso plačilno sposobni.  
 
Socialno varstveno storitev »pomoč na domu« (v večini primerov gospodinjsko pomoč in nego) je v letu 2017 
prejemalo v povprečju 35 upravičencev iz območja Občine Litija. Potrebna sredstva je težko predvideti, ker na 
realizacijo vpliva več dejavnikov kot so izkazane potrebe upravičencev, plačilna zmogljivost uporabnikov in prehod v 
domove za ostarele oziroma smrt uporabnikov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je znašala 78.611,83 EUR oz. 86,39% od planiranih 91.000,00 EUR. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 
Opis podprograma 
V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za denarne pomoči materialno ogroženim občanom. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč  
- Stanovanjski zakon  
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 

uveljavljanje subvencioniranih najemnin 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj programa je podpora občanom in občankam brez dohodkov ali z nižjimi dohodki ter zagotavljanje sredstev za 
izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine na tem področju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 
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Letni cilji podprograma 
Letni cilji na nivoju podprograma so usklajeni z dolgoročnimi cilji podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 v celoti doseženi. 

2045 Plačilo pogrebnin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina je dolžna zagotavljati sredstva za pokrivanje pogrebnih stroškov v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč za tiste občane, ki nimajo dedičev ali pa ti niso sposobni poravnati 
stroškov pokopa, in sicer na podlagi mnenja Centra za socialno delo o plačilni sposobnosti svojca ter o premoženjskem 
stanju pokojnika. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je znašala 3.247,61EUR oz. 91,61% od predvidenih 3.545,00 EUR. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

2046 Pomoč pri uporabi stanovanja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena lastnikom tistih neprofitnih stanovanj oziroma  njihovim pooblaščencem, katerih najemniki so 
upravičenci do subvencionirane neprofitne najemnine. Namembnost sredstev oz. pomoči je zmanjšati stroške 
najemnikom neprofitnih stanovanj, ki zaradi različnih objektivnih okoliščin, v katerih so se znašli, ne zmorejo plačevati 
najemnine in drugih stroškov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija sredstev na tej postavki je znašala 67.759,23 oz. 92,50% od predvidenih 73.255 EUR. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Navezave na projekte NRP ni. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Opis podprograma 
Sredstva se zagotavljajo za dopolnilne programe in storitve, ki ne sodijo v okvir javne službe, predstavljajo pa 
pomemben doprinos h boljšemu socialnemu in materialnemu stanju občanov ter kvalitetnejšemu življenju invalidov in 
ostarelih. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija 

(Uradni list RS, št. 76/08); 
- Lokalni program socialnega varstva v občini Litija za leto 2017, sprejet dne 22. 2. 2017 na 14. redni seji 

Občinskega sveta Občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji se uresničujejo v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu občine. 

Letni cilji podprograma 
Cilj podprograma je zagotavljanje razmer oziroma pogojev, ki bodo omogočali ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje 
razvojnih možnosti posameznikov, da bodo lahko dosegali tako raven kakovosti življenja, ki bo ustrezala merilom 
človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki zaradi delovanja zunanjih in notranjih dejavnikov ne morejo sami 
zagotoviti socialne varnosti in blaginje, so upravičeni do pomoči. Strokovne službe, nevladne organizacije in druge 
ustanove morajo pri odločanju o pomoči upoštevati načelo subsidiarnosti, kar pomeni, da je za socialno varnost in svojo 
blaginjo ter blaginjo svoje družine predvsem odgovoren vsak sam. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili glede na razpoložljiva sredstva v proračunu v letu 2017 doseženi. 

2048 Humanitarna društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (9/17, 30/17 in 62/17), PU 20 socialno varstvo, PPP 2048 
Humanitarna društva, ter Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto 2017, so se sredstva za 
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva razdelila preko javnega razpisa in poziva za naslednje namene: 
 

 
 
 
Na javni razpis in javni poziv za sofinanciranje programov/projektov na področju socialnega varstva v občini Litija v 
letu 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/17, z dne 10. 3. 2017, se je prijavilo 40 izvajalcev 
programov/projektov s področja socialnega varstva.  
 
Strokovna komisija za socialno varstvo v občini Litija za leto 2017, imenovana z odločbo župana, št. 410-2/2017-6, z 
dne 23. 2. 2017, 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 30. 5. 2017 ocenila in točkovala prispele 
vloge ter v skladu s prijavami izvajalcev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva dodelila prejemniku sredstva. O 
razdelitvi je dne 7. 6. 2017 obvestila izvajalce programov socialnega varstva. 
 
Dne 27. 6. 2017 so bile izdane odločbe o razdelitvi, prejemnikom proračunskih sredstev pa so bile posredovane v 
podpis pogodbe. Podpisanih je bilo 30 pogodb.  
 
Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil ter računov oz. dokazil o izvedbi humanitarnih programov so se 
izvajalcem v skladu s proračunskimi zmožnostmi zagotavljala sredstva za sofinanciranje njihovih programov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija v letu 2017 na postavki 2048 Humanitarna društva je bila 24.000,00 EUR oz. 100%: 
 
 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
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2049 Rdeči križ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva na tej postavki se v skladu Zakonom o Rdečem križu Slovenije in na podlagi sklenjene medsebojne pogodbe 
namenijo OZ RK Litija za njihove socialne programe: 

- pomoč posameznikom ob večjih nesrečah, 
- lajšanje in preprečevanje socialnih stisk, 
- zmanjšanje izoliranosti posameznih kategorij ljudi, 
- spodbujanje ljudi k vključevanju v socialne dejavnosti RK, 
- razvijanje in utrjevanje sodelovanja s strokovnimi službami, 
- omogočanje kreativnega preživljanja prostega časa ljudem v socialni stiski in starejšim, 
- pomoč in nega ljudi v socialni stiski in starejših, 
- akcije zbiranja in razdeljevanja materialnih dobrin, 
- zdravstveno-vzgojna in preventivna dejavnost, 
- krvodajalstvo in motiviranje ljudi za darovanje organov, 
- programi poučevanja temeljnih postopkov oživljanja in nudenja prve pomoči. 

 
Sredstva se izvajalcu nakazujejo na podlagi letne pogodbe ter po prejemu poročil in dokazil o izvedbi programov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija 2017 na tej postavki je znašala 11.000 EUR oz. 100%. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
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2054 Veteranska društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 (9/17, 30/17 in 62/17), PU 20 socialno varstvo, PPP 2048 
Humanitarna društva, ter Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto 2017, so se sredstva za 
sofinanciranje programov veteranskih društev razdelila preko javnega razpisa in poziva za naslednje namene: 
 

 
 
Na javni razpis in javni poziv za sofinanciranje programov/projektov na področju socialnega varstva v občini Litija v 
letu 2017, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/17, z dne 10. 3. 2017, se je prijavilo 40 izvajalcev 
programov/projektov s področja socialnega varstva.  
 
Strokovna komisija za socialno varstvo v občini Litija za leto 2017, imenovana z odločbo župana, št. 410-2/2017-6, z 
dne 23. 2. 2017, 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 30. 5. 2017 ocenila in točkovala prispele 
vloge ter v skladu s prijavami izvajalcev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva dodelila prejemniku sredstva. O 
razdelitvi je dne 7. 6. 2017 obvestila izvajalce programov socialnega varstva. 
 
Dne 27. 6. 2017 so bile izdane odločbe o razdelitvi, prejemnikom proračunskih sredstev pa so bile posredovane v 
podpis pogodbe. Podpisanih je bilo 8 pogodb.  
 
Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil ter računov oz. dokazil o izvedbi humanitarnih programov so se 
izvajalcem v skladu s proračunskimi zmožnostmi zagotavljala sredstva za sofinanciranje njihovih programov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Realizacija v letu 2017 na postavki 2054 Veteranska društva je bila 2.645,18 EUR oz. 88,17%: 

 
 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni navezave na projekte NRP. 
 
 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Servisiranje javnega dolga 
vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za 
plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

2201 Servisiranje javnega dolga 
Opis glavnega programa 
Glavni program 220l - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja 
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
 
Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega 
programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno moţnostjo reprogramiranja občinskega dolga 
pod ugodnejšimi pogoji. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 
 
 

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje 
Opis podprograma 
Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domačega 
zadolţevanja, in sicer se nanaša na odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, 
odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, in obresti od kratkoročnih kreditov, 
najetih na domačem trgu kapitala. 
 
 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin. 
 
 

Dolgoročni cilji podprograma 
Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 
 

Letni cilji podprograma 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Pravočasno zagotavljanje sredstev za servisiranje dolga. 

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. 

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. 
 

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. 
 
 

2220 krediti, najeti v letu 2016 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Občina Litija je odplačuje obresti  za kredit, najet v letu 2016. 
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601 Krajevna skupnost Breg - Tenetiše 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6010601 KS Breg-Tenetiše  - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 714,57 € so se porabila za:  
- obratovalne stroške  
- stroške poštnin 
- stroške telefonov 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 146



 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6011301 KS Breg-Tenetiše  - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 700,95 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 
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18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6011803 KS Breg-Tenetiše  - novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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602 Krajevna skupnost Dole pri Litiji 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6020601 KS Dole - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 9.138,33 € so se porabila za:  
- obratovalne stroške  
- stroške poštnin 
- stroške telefonov 
- plačilom po podjemnih pogodbah 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6021301 KS Dole - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 12.214,40 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
 

14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 
Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 
prepoznavnost lokalnega turizma naše občine znotraj  turistične destinacije Srca Slovenije. Zajete so aktivnosti, ki se 
nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 
trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega 
razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistična 
dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva,  …) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in tudi na širšem območju znotraj turistične destinacije Srca 
Slovenije. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj 
novih turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe turizma v občini, povezovanje turističnih ponudnikov, 
…Kvalitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila prihodov turistov in obiskovalcev, 
povečanje nastanitvenih zmogljivosti, … 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 
Promocijske prireditve in aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Odlok o turistični taksi v Občini Litija 
- Dolgoročni razvojni program Občine Litija 
- Pravilnik o sofinanciranju množičnih javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije lokalne turistične 
prepoznavnosti v Občini Litija 
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Dolgoročni cilji podprograma 
Z razvojem promocije in turizma ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 
konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično prepoznavnost in spodbujati rast 
turistične potrošnje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Uspešna izvedba načrtovanih javnih prireditev 

6021401 KS Dole - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 885,23 € so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v krajevni 
skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 
naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost občine 
ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne dejavnosti so 
zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih dejavnosti kot so: 
urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k vzpostavitvi, vodenju in 
vzdrževanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski 
program.  
Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022. 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno vodo v 
zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih 
cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih 
površin. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so se izvedle predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 
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16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 
Prednostne naloge na področju oskrbe s pitno vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga 
sprejme Vlada Republike Slovenije. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od 
temeljnih pravic vsakega posameznika. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in 
sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij: 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 že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih ter v izvajanje 
vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o vodah, Uredba o 
ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno 
vodo, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega 
povračila, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, 
Uredba  oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija ter Dolgoročni razvojni program 
občine Litija za obdobje 2016-2022. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj je zagotoviti neoporečno  oziroma ustrezno kvaliteto pitne vode (kar se preverja z rednimi vzorčenji vode) v 
zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na 
območjih kjer še ni zagotovljena vodooskrba. Poleg tega je potrebno pristopiti k izvajanju aktivnosti za reševanje 
predmetne problematike na območjih, kjer vodooskrba še ni zagotovljena. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti fazno gradnjo novih vodooskrbnih sistemov oziroma obnovo obstoječih 
lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
V okviru finančnih zmožnosti deloma doseženi. 

6021602 KS Dole - vodovod Sopota 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu Sopota. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so doseženi v okviru razpoložljivih sredstev. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Skladno z veljavno 
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po 
zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
- Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji so: 
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Postopno doseganje dolgoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v 
omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili delno doseženi. 

6021603 KS Dole - mrliška vežica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se bodo namenila za plačilo električne energije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

6021604 KS Dole - pokopališče Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

6021605 KS Dole - pokopališče Goba 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

6021606 KS Dole - pokopališče Prelesje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
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razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 
Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 
Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 
Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6021803 KS Dole - novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 
Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 
Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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603 Krajevna skupnost Gabrovka 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6030601 KS Gabrovka - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1307,10 € so bila porabljena za:  
- obratovalne stroške 
- pisarniški material  
- stroške poštnin 
- stroške telefonov 
- plačilom po podjemnih pogodbah 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6031301 KS Gabrovka - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 9.116,82 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 
naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost občine 
ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne dejavnosti so 
zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih dejavnosti kot so: 
urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k vzpostavitvi, vodenju in 
vzdrževanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski 
program.  
Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022. 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno vodo v 
zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih 
cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih 
površin. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so se izvedle predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 
Prednostne naloge na področju oskrbe s pitno vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga 
sprejme Vlada Republike Slovenije. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od 
temeljnih pravic vsakega posameznika. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in 
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sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij: 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 že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih ter v izvajanje 
vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o vodah, Uredba o 
ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno 
vodo, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega 
povračila, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, 
Uredba  oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija ter Dolgoročni razvojni program 
občine Litija za obdobje 2016-2022. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj je zagotoviti neoporečno  oziroma ustrezno kvaliteto pitne vode (kar se preverja z rednimi vzorčenji vode) v 
zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na 
območjih kjer še ni zagotovljena vodooskrba. Poleg tega je potrebno pristopiti k izvajanju aktivnosti za reševanje 
predmetne problematike na območjih, kjer vodooskrba še ni zagotovljena. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti fazno gradnjo novih vodooskrbnih sistemov oziroma obnovo obstoječih 
lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
V okviru finančnih zmožnosti deloma doseženi. 

6031605 KS Gabrovka - vodovodni odbor Brezovo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu, ki pokriva krajane Brezova in Moravške 
Gore. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so doseženi v okviru razpoložljivih sredstev. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Skladno z veljavno 
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po 
zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
- Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji so: 
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Postopno doseganje dolgoročnih ciljev. 
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Letni cilji podprograma 
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v 
omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili delno doseženi. 

6031604 KS Gabrovka - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 
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18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6031803 KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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604 Krajevna skupnost Hotič 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6040601 KS Hotič - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.289,03 € so se porabila za:  
- obratovalne stroške  
- stroške poštnin 
- stroške telefonov 
- plačilom po podjemnih pogodbah 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti 
njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, 
poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 
varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in 
materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. 
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 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine 
- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 
Podprogram delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč vključuje stroške operativnega delovanja organov, enot in 
služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in 
občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi 
s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- Zakonu o varstvu pred požarom, 
- Zakonu o gasilstvu, 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- Uredba o požarni taksi. 

Dolgoročni cilji podprograma 
- uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav 
- enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti 
- enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske 
tehnike, 
- izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj 
prostovoljnega gasilstva v občini. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Za zagotovitev uspeha je prisotnih veliko deležnikov. 

Letni cilji podprograma 
Razvidni v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni izvedbeni cilji so razvidni iz proračunskih postavk v okviru podprograma. 
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6040701 KS Hotič - gasilstvo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za namen gasilstva, to je nakup gasilskega vozila in gradnji doma, so bila Krajevni skupnosti Hotič zagotovljena 
sredstva v višini 5.000,00 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
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cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6041301 KS Hotič - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.903,20 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 
Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 
prepoznavnost lokalnega turizma naše občine znotraj  turistične destinacije Srca Slovenije. Zajete so aktivnosti, ki se 
nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 
trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega 
razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistična 
dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva,  …) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in tudi na širšem območju znotraj turistične destinacije Srca 
Slovenije. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj 
novih turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe turizma v občini, povezovanje turističnih ponudnikov, 
…Kvalitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila prihodov turistov in obiskovalcev, 
povečanje nastanitvenih zmogljivosti, … 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 
Promocijske prireditve in aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 165



 

 

- Odlok o turistični taksi v Občini Litija 
- Dolgoročni razvojni program Občine Litija 
- Pravilnik o sofinanciranju množičnih javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije lokalne turistične 
prepoznavnosti v Občini Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Z razvojem promocije in turizma ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 
konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično prepoznavnost in spodbujati rast 
turistične potrošnje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Uspešna izvedba načrtovanih javnih prireditev 

6041401 KS Hotič - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 204,88 € so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v krajevni 
skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe 
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva 
okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je 
spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 
in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko 
segel vpliv človekovega delovanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Podlago za dolgoročno razvojno načrtovanje predstavlja krovna zakonodaja na tem področju in sicer: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o vodah,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
ter Nacionalni program varstva okolja. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v  
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do 
rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi 
uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v 
okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo 
naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov 
varstva okolja. 
Na ta program se nanaša zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter izboljšanje stanja okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanja kakovosti okolja in trajna raba naravnih 
virov. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na 
okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo 
biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali 
okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; 
bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po 
predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 
- Predpisi, ki se nanašajo na specifične vrste odpadkov (azbest, baterije in akumulatorji, odpadna olja, infektivni 
odpadki, rabljene avtomobilske gume, gradbeni odpadki, …), 
Občinski odloki, ki urejajo področje komunale: 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija,  
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, 
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v zmanjšanje količin odpadkov, ponovno uporabo odpadkov, predelavo odpadkov. 
Zmanjšanje obremenjevanja okolja je v kratkoročnem časovnem obsegu nemogoče podrejati  kazalcem gospodarnosti 
in učinkovitost, saj bodo vidiki zmanjšanja obremenjevanja okolja z odloženimi odpadki lahko vidni in oprijemljivi v 
daljšem časovnem razdobju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

6041501 KS Hotič - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 
naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost občine 
ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne dejavnosti so 
zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih dejavnosti kot so: 
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urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k vzpostavitvi, vodenju in 
vzdrževanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski 
program.  
Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022. 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno vodo v 
zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih 
cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih 
površin. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so se izvedle predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Skladno z veljavno 
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po 
zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
- Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji so: 
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Postopno doseganje dolgoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v 
omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili delno doseženi. 

6041604 KS Hotič - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 
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6041803 KS Hotič-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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605 Krajevna skupnost Jevnica 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6050601 KS Jevnica - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 4.029,68 € so se porabila za:  
- obratovalne stroški  
- stroške poštnin 
- stroške telefonov 
- plačilom po podjemnih pogodbah 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 
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Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6051301 KS Jevnica - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.803,16 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 
Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 
prepoznavnost lokalnega turizma naše občine znotraj  turistične destinacije Srca Slovenije. Zajete so aktivnosti, ki se 
nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 
trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega 
razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistična 
dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva,  …) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in tudi na širšem območju znotraj turistične destinacije Srca 
Slovenije. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj 
novih turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe turizma v občini, povezovanje turističnih ponudnikov, 
…Kvalitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila prihodov turistov in obiskovalcev, 
povečanje nastanitvenih zmogljivosti, … 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 
Promocijske prireditve in aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Odlok o turistični taksi v Občini Litija 
- Dolgoročni razvojni program Občine Litija 
- Pravilnik o sofinanciranju množičnih javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije lokalne turistične 
prepoznavnosti v Občini Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Z razvojem promocije in turizma ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 
konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično prepoznavnost in spodbujati rast 
turistične potrošnje. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Uspešna izvedba načrtovanih javnih prireditev 

6051401 KS Jevnica - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 399,26 € so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v krajevni 
skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe 
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva 
okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je 
spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 
in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko 
segel vpliv človekovega delovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Podlago za dolgoročno razvojno načrtovanje predstavlja krovna zakonodaja na tem področju in sicer: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o vodah,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
ter Nacionalni program varstva okolja. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v  
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do 
rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi 
uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v 
okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo 
naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov 
varstva okolja. 
Na ta program se nanaša zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter izboljšanje stanja okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanja kakovosti okolja in trajna raba naravnih 
virov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na 
okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 
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odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo 
biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali 
okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; 
bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po 
predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 
- Predpisi, ki se nanašajo na specifične vrste odpadkov (azbest, baterije in akumulatorji, odpadna olja, infektivni 
odpadki, rabljene avtomobilske gume, gradbeni odpadki, …), 
Občinski odloki, ki urejajo področje komunale: 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija,  
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, 
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v zmanjšanje količin odpadkov, ponovno uporabo odpadkov, predelavo odpadkov. 
Zmanjšanje obremenjevanja okolja je v kratkoročnem časovnem obsegu nemogoče podrejati  kazalcem gospodarnosti 
in učinkovitost, saj bodo vidiki zmanjšanja obremenjevanja okolja z odloženimi odpadki lahko vidni in oprijemljivi v 
daljšem časovnem razdobju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

6051501 KS Jevnica - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 
naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost občine 
ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne dejavnosti so 
zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih dejavnosti kot so: 
urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k vzpostavitvi, vodenju in 
vzdrževanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski 
program.  
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Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022. 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno vodo v 
zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih 
cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih 
površin. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so se izvedle predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 
Prednostne naloge na področju oskrbe s pitno vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga 
sprejme Vlada Republike Slovenije. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od 
temeljnih pravic vsakega posameznika. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in 
sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij: 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 že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih ter v izvajanje 
vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o vodah, Uredba o 
ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno 
vodo, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega 
povračila, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, 
Uredba  oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija ter Dolgoročni razvojni program 
občine Litija za obdobje 2016-2022. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj je zagotoviti neoporečno  oziroma ustrezno kvaliteto pitne vode (kar se preverja z rednimi vzorčenji vode) v 
zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na 
območjih kjer še ni zagotovljena vodooskrba. Poleg tega je potrebno pristopiti k izvajanju aktivnosti za reševanje 
predmetne problematike na območjih, kjer vodooskrba še ni zagotovljena. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti fazno gradnjo novih vodooskrbnih sistemov oziroma obnovo obstoječih 
lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
V okviru finančnih zmožnosti deloma doseženi. 

6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu Jevnica in Kresniške Poljane. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so doseženi v okviru razpoložljivih sredstev. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 
Za kulturne dejavnosti po ZUJIK štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na 
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne 
dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij. 
V proračunu Občine Litija se tako zagotavlja sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne 
stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva), sofinanciranje javnih 
kulturnih programov/projektov nevladnih organizacij, sofinanciranje skupnih programov in delovanja Območne 
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in ZKD Litija, za nakup opreme za izvajanje programov društev ter za 
varovanje kulturne dediščine in obnovo javne kulturne infrastrukture (objekti, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na 
področju kulture oz. so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu obiskovalcev 
zanimive kulturne ponudbe kraja in občine Litije ter spodbujanje kulturne raznolikosti ter čim  večje dostopnosti in 
kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi trajnejša ureditev infrastrukture na 
področju kulture v Litiji, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje kulturnih društev in neformalnih skupin 
ustvarjalcev na področju kulture, sem pa sodi tudi tudi ureditev muzeja in stalne razstavne  galerije. 
Letni cilji predstavljajo skrb za zagotavljanje pogojev in potrebnih sredstev za delovanje javnih zavodov (Knjižnica 
Litija, Zavod za kulturo, mladino in šport Litija) v okviru sprejetih finančnih načrtov ter programov ljubiteljske 
dejavnosti, kakor tudi sredstev za javno kulturno infrastrukturo, kulturne domove in večnamenske dvorane, kjer se 
izvajajo kulturni projekti. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, 
število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Deloma doseženi. 

18039003 Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 
Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v 
Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete in ustvarjalnosti.  
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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 sofinancitranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija  
Lokalni kulturni program Občine Litija 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in za ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na 
pretekla leta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, kot so število in obseg izvedenih programov in projektov, število 
izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti, so bili deloma doseženi. 

6051801 KS Jevnica - kulturni dom 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov kulturnega doma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju 
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Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6051803 KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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606 Krajevna skupnost Konjšica 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 
Opis podprograma 
Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Letni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
6060601 KS Konjšica - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Spremembe projektov v preteklem letu 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Letni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
6061301 KS Konjšica - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Spremembe projektov v preteklem letu 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Letni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
6061602 KS Konjšica - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Spremembe projektov v preteklem letu 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

18039003 Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 
Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Letni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
6061805 KS Konjšica - objekt POŠ 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Spremembe projektov v preteklem letu 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Dolgoročni cilji glavnega programa 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Zakonske in druge pravne podlage 
Dolgoročni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Letni cilji podprograma 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
6061803 KS Konjšica - miklavževanje 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Spremembe projektov v preteklem letu 
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607 Krajevna skupnost Kresnice 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6070601 KS Kresnice - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.872,84 € so se porabila za: 
- obratovalne stroške  
- stroške poštnin 
- stroške telefonov, … 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6071301 KS Kresnice - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 5.865,63 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 
Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 
prepoznavnost lokalnega turizma naše občine znotraj  turistične destinacije Srca Slovenije. Zajete so aktivnosti, ki se 
nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 
trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega 
razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistična 
dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva,  …) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in tudi na širšem območju znotraj turistične destinacije Srca 
Slovenije. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj 
novih turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe turizma v občini, povezovanje turističnih ponudnikov, 
…Kvalitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila prihodov turistov in obiskovalcev, 
povečanje nastanitvenih zmogljivosti, … 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 
Promocijske prireditve in aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Odlok o turistični taksi v Občini Litija 
- Dolgoročni razvojni program Občine Litija 
- Pravilnik o sofinanciranju množičnih javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije lokalne turistične 
prepoznavnosti v Občini Litija 
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Dolgoročni cilji podprograma 
Z razvojem promocije in turizma ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 
konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično prepoznavnost in spodbujati rast 
turistične potrošnje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Uspešna izvedba načrtovanih javnih prireditev 

6071401 KS Kresnice - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 227,46 € so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v krajevni 
skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe 
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva 
okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je 
spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 
in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko 
segel vpliv človekovega delovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Podlago za dolgoročno razvojno načrtovanje predstavlja krovna zakonodaja na tem področju in sicer: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o vodah,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
ter Nacionalni program varstva okolja. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v  
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do 
rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi 
uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v 
okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo 
naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov 
varstva okolja. 
Na ta program se nanaša zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter izboljšanje stanja okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanja kakovosti okolja in trajna raba naravnih 
virov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 
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15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na 
okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo 
biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali 
okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; 
bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po 
predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 
- Predpisi, ki se nanašajo na specifične vrste odpadkov (azbest, baterije in akumulatorji, odpadna olja, infektivni 
odpadki, rabljene avtomobilske gume, gradbeni odpadki, …), 
Občinski odloki, ki urejajo področje komunale: 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija,  
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, 
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v zmanjšanje količin odpadkov, ponovno uporabo odpadkov, predelavo odpadkov. 
Zmanjšanje obremenjevanja okolja je v kratkoročnem časovnem obsegu nemogoče podrejati  kazalcem gospodarnosti 
in učinkovitost, saj bodo vidiki zmanjšanja obremenjevanja okolja z odloženimi odpadki lahko vidni in oprijemljivi v 
daljšem časovnem razdobju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

6071501 KS Kresnice - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 
naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost občine 
ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne dejavnosti so 
zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih dejavnosti kot so: 
urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k vzpostavitvi, vodenju in 
vzdrževanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski 
program.  
Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022. 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno vodo v 
zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih 
cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih 
površin. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so se izvedle predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Skladno z veljavno 
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po 
zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
- Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji so: 
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Postopno doseganje dolgoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v 
omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili delno doseženi. 

6071603 KS Kresnice - mrliška vežica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se bodo namenila za plačilo električne energije za mrliško vežico. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

6071604 KS Kresnice - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje "Zdravstveno varstvo" zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na 
področju lekarniške dejavnosti in druge programe na področju zdravstva. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju  zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, 
ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in 
rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.  
Poglavitni del stroškov, ki jih občina namenja področju zdravstva, predstavljajo zakonske obveznosti: plačilo prispevka 
za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in storitve mrliško pregledne službe. Del preostalih razpoložljivih 
sredstev se namenja za transfere javnim zavodom, katerih ustanovitelj je občina za namen investicijskega vzdrževanja 
objektov, v katerih se izvaja zdravstveno varstvo. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu 

1707 Drugi programi na področju zdravstva 
Opis glavnega programa 
Glavni program "Primarno zdravstvo" vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju 
primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti. 
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Zdravstveno 
dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki 
pridobijo koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni 
domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci. Na področju občine Litija jo izvaja Javni zavod Zdravstveni 
dom Litija in 10 zasebnih izvajalcev. Izvajanje lekarniške dejavnosti pa zagotavlja Javni zavod Mestne Lekarne (s 
sedežem v Kamniku), ki deluje na območju naše občine na dveh lokacijah (v objektu ZD Litija in na Trgu svobode v 
starem delu Litije). 
Med zakonske obveznosti občine sodijo: 
-  zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), 
-  plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov v skladu z 21. točko 15. člena ZZVZZ, to je 
državljanov RS s stalnim prebivališčem v Občini Litija, ki niso zavarovani iz drugega naslova, 
-  plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb, ki se šolajo in niso zavarovani kot 
družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno 
zdravstveno zavarovanje v skladu z 24. točko 15. člena ZZVZZ, 
-   zagotavljanje mrliško pregledne službe, 
-  kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavljanje sredstev za investicije in za druge obveznosti, 
določene z aktom o ustanovitvi, 
- podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni, 
- izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem koncesijskih pogodb. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji na področju primarnega zdravstvenega varstva so naslednji: 
-  zagotoviti ZD Litija ustrezne pogoje za nemoteno izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti na območju 
občine Litija, 
-  zagotavljati sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje ter nakup nove opreme v ZD Litija, 
-  programi krepitve zdravja prebivalstva na območju občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 
Opis podprograma 
Preventivni ukrepi zdravstvenega varstva. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ 
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja 

Dolgoročni cilji podprograma 
Ohranjanje vitalnega zdravja do pozne starosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Delno doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zagotovitev možnosti uporabe širšemu krogu uporabnikov. 

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

6071701 KS Kresnice - defibrilator 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje defibrilatorja v Kresnicah. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
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Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6071803 KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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608 Mestna skupnost Litija 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022. 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6080601 MS Litija - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena plačilu stroškov poštnine, telefona, sejnin, plačilu po podjemnih pogodbah, plačilu stroškov 
za donacijo Župnije Litija ter stroškov nakupa varjene mreže za pasje igrišče Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1306 Telekomunikacije in pošta 
Opis glavnega programa 
Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in 
pošto. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Zagotoviti občanom Litije boljše širokopasovne povezave. Nujna je vzpostavitev internetne povezave na območju t.i. 
»belih lis« na območju Občine Litija, saj je Slovenija dolžna do leta 2020 doseči cilje EU pri razvoju informacijske 
družbe, med katerimi je eden najpomembnejših, da se zgradi širokopasovna infrastruktura, ki bo vsem prebivalcem 
omogočala hitrosti vsaj 30 Mb/s, vsaj polovici prebivalcev pa 100 Mb/s. Na območju Občine Litija je veliko naselij, ki 
vsekakor spadajo v območje t.i. »belih lis«. Projekt naj bi se izvedel po zakonu o javnem zasebnem partnerstvu na 
podlagi predvidenega razpisa pristojnega ministrstva. Potrebno je izdelati ustrezno projektno dokumentacijo (DIIP, PIZ, 
IP), oblikovati konzorcij več občin, izbrati zasebnega partnerja ter se prijaviti na javni razpis za pridobitev javnega 
financiranja projekta GOŠO. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Z navedenim projektom bo občina izkoristila priložnost ter poskušala priti do odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo 
vsem, tako javnim ustanovam kot podjetjem in individualnim uporabnikom omogočil uporabo odprtega 
širokopasovnega omrežja v prihodnje. Cilj projekta je, da se občanom občine Litija zagotovi dostop do odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij ne samo v mestu, ampak tudi na podeželju. 

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
Opis podprograma 
Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o javnih cestah 
- Zakon o varnosti cestnega prometa. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti občanom v Občini Litija boljše širokopasovne povezave. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Število priključkov. 

Letni cilji podprograma 
 

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

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. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 192



 

 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
Področje zajema naslednja glavna programa: 
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj gostinstva in turizma 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija 
Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 
prepoznavnost lokalnega turizma naše občine znotraj  turistične destinacije Srca Slovenije. Zajete so aktivnosti, ki se 
nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 
trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega 
razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistična 
dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva,  …) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in tudi na širšem območju znotraj turistične destinacije Srca 
Slovenije. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj 
novih turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe turizma v občini, povezovanje turističnih ponudnikov, 
…Kvalitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila prihodov turistov in obiskovalcev, 
povečanje nastanitvenih zmogljivosti, … 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Letni cilj programa je dvig kakovosti ponudbe, povečanje števila dogodkov in obiskovalcev v občini in znotraj 
destinacije Srca Slovenije. Izvedbeni cilji: priprava in uvajanje novih turističnih produktov, nadgradnja turistične 
ponudbe, povečanje prepoznavnosti. Kazalci: razvita turistična infrastruktura/signalizacija, število tematskih poti, boljša 
prepoznavnosti in promocija, št. izdanih publikacij, število turistov in obiskovalcev, št. kulturnih in ostalih prireditve, 
… 

14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 
Promocijske prireditve in aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Odlok o turistični taksi v Občini Litija 
- Dolgoročni razvojni program Občine Litija 
- Pravilnik o sofinanciranju množičnih javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije lokalne turistične    
prepoznavnosti v Občini Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Z razvojem promocije in turizma ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 
konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično prepoznavnost in spodbujati rast 
turistične potrošnje. V dolgoročnem razvojnem programu občine je zajet tudi ukrep Strategija razvoja turizma v občini 
Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Letni izvedbeni cilji so uspešna izvedba načrtovanih javnih prireditev in izvedba promocijskih aktivnosti in 
informiranja. 

Letni cilji podprograma 
 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
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6081401 MS Litija - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 5.965,58 € so se namenila za pokrivanje izdatkov in stroškov ob organizaciji in izvedbi prireditev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in  
111/13); 
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK, 92/15); 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 
32/16); 
- Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 
87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16); 
- Zakon o društvih (Uradni list RS,  št. 64/11 - UPB); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13); 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (Uradni list RS, št. 79/12); 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija 
(Uradni list RS, št.53/05, 12/09, 11/12); 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - ZOPA); 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 
26/14); 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 
12/11);  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 
Sredstva so se porabila za potrebe izvedbe novoletne obdaritve otrok in izvedbe miklavževanja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu obiskovalcev 
zanimive kulturne ponudbe kraja in občine Litije ter spodbujanje kulturne raznolikosti ter čim  večje dostopnosti in 
kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi trajnejša ureditev infrastrukture na 
področju kulture v Litiji, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje kulturnih društev in neformalnih skupin 
ustvarjalcev na področju kulture, sem pa sodi tudi tudi ureditev muzeja in stalne razstavne  galerije. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Letni cilji predstavljajo skrb za zagotavljanje pogojev in potrebnih sredstev za delovanje javnih zavodov (Knjižnica 
Litija, Zavod za kulturo, mladino in šport Litija) v okviru sprejetih finančnih načrtov ter programov ljubiteljske 
dejavnosti, kakor tudi sredstev za javno kulturno infrastrukturo, kulturne domove in večnamenske dvorane, kjer se 
izvajajo kulturni projekti. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, 
število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti. 
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18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 
Opis podprograma 
Podprogram "Mediji in avdiovizualna kultura" vključuje lokalni časopis, lokalni radio, lokalno televizijo,sofinanciranje 
glasil. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o medijih 

Dolgoročni cilji podprograma 
-  informiranje občanov preko lokalnih radijskih postaj, lokalne televizije in drugih medijev, 
-  sofinanciranje lokalnih radijskih postaj. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
 

Letni cilji podprograma 
 

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

6081801 MS Litija - javna glasila 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva  so se namenila za: 
- javna glasila,  
- svetovalne storitve,  
- pravno pomoč,  
- nakup PVC talne obloge za zaščito parketa športne dvorane,  
- nakup PVC zaščite za Litijsko kapelico,  
- izvedbo adaptacijskih in vzdrževalnih del v športni dvorani, 
- izvedbo nadzora pri adaptacijskih in vzdrževalnih delih. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1804 Podpora posebnim skupinam 
Opis glavnega programa 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim 
Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

6081805 MS Litija - sakralni objekti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so se porabila za potrebe izvedbe geodetskih storitev, odvetniških storitev in izdelave projektne dokumentacije 
za gradnjo replike Litijske kapelice. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg 
podprtih programov in projektov, število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti. 

18059001 Programi športa 
Opis podprograma 
V ta podprogram sodi dejavnost izvajalcev letnih programov športa za sofinanciranje programov na področju športa 
predšolskih in šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. 
športne rekreacije, tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in najemnin športnih objektov. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP in 15/03 - ZOPA); 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 
26/14); 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija (Uradni list RS, št. 95/09, 
12/11);  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
? 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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
 

Letni cilji podprograma 
 

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

6081802 MS Litija - športna dvorana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov športne dvorane. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

6081803 MS Litija-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 2.544,59 € so se porabila za potrebe novoletne obdaritve otrok (izdelava vabil, darila) in 
miklavževanja v MS Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
 

Spremembe projektov v preteklem letu 
 

20 SOCIALNO VARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Temeljni pogoj urejene socialne varnosti državljanov je usklajen gospodarski in socialni razvoj. Strategijo socialnega 
razvoja usmerja socialna politika kot sklop ciljev, ukrepov in drugih instrumentov, ki jih država razvija in uporablja 
zato, da bi posamezniki in skupine prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali kot 
polnopravni in enakopravni člani družbe in države. Socialno politiko v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za 
zagotavljanje socialne varnosti posameznika, zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti za vse državljane ter 
preprečevanje socialne izključenosti. 
Socialno varnost določajo strokovna načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku omogočajo, da se vključi in ostane 
vključen v družbeno okolje in v njem aktivno deluje. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1); 
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13); 
- Zakon o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93, 98/03, 79/10); 
- Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija 
(Uradni list RS, št. 76/08); 
- Lokalni program socialnega varstva v občini Litija, ki ga vsako leto sprejema občinski svet občine Litija; 
- Akt o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 60/13 – UPB, 33/14, 7/15); 
- Dolgoročni razvojni program občine Litija. 
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2004 Izvajanje programov socialnega varstva 
Opis glavnega programa 
Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za 
socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in 
drugim ranljivim skupinam. 
V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga zakon o socialnem varstvu: 
financiranje pravice družinskega pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše in 
posebni socialno varstveni domovi, stanovanjske skupnosti) in zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za 
storitev pomoč družini na domu. Nadalje v ta program sodijo tudi programi, ki imajo za cilj blaženje materialne 
ogroženosti (denarne pomoči) in programi za posebne skupine prebivalstva: invalide, starejše, odvisnike 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
- zagotavljanje človekovega dostojanstva, 
- socialna pravičnost, 
- solidarnost in 
- odgovornost posameznika za zagotavljanje lastne socialne varnosti in socialne varnosti njegovih družinskih    

članov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Temeljno izhodišče je zagotavljati take razmere oziroma pogoje, ki bodo posameznikom v povezavi z drugimi osebami 
v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočale ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih 
možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali táko raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in 
bo ustrezala merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki zaradi delovanja zunanjih in notranjih dejavnikov 
ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti in blaginje, so upravičeni do pomoči. Vse strokovne službe in druge 
ustanove pa morajo pri odločanju o pomoči upoštevati načelo subsidiarnosti, kar pomeni, da je za socialno varnost in 
svojo blaginjo ter blaginjo svoje družine predvsem odgovoren vsak sam. 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Opis podprograma 
Sredstva se zagotavljajo za dopolnilne programe in storitve, ki ne sodijo v okvir javne službe, predstavljajo pa 
pomemben doprinos h boljšemu socialnemu in materialnemu stanju občanov ter kvalitetnejšemu življenju invalidov in 
ostarelih. 

Zakonske in druge pravne podlage 
? Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija 
(Uradni list RS, št. 76/08); 
? Lokalni program socialnega varstva v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
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. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Letni cilji podprograma 

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

6082001 MS Litija - humanitarna društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so se porabila v obliki donacije Zvezi Borcev Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili doseženi v okviru razpoložljivih sredstev ter so bila sredstva racionalno porabljena. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 

Spremembe projektov v preteklem letu 
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609 Krajevna skupnost Polšnik 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6090601 KS Polšnik - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 10.451,58 € so se porabila za:  
- obratovalne stroške 
- stroške poštnin 
- stroške telefonov 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 
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Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6091301 KS Polšnik - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 13.304,47 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 
Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 
prepoznavnost lokalnega turizma naše občine znotraj  turistične destinacije Srca Slovenije. Zajete so aktivnosti, ki se 
nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 
trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega 
razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistična 
dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva,  …) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in tudi na širšem območju znotraj turistične destinacije Srca 
Slovenije. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj 
novih turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe turizma v občini, povezovanje turističnih ponudnikov, 
…Kvalitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila prihodov turistov in obiskovalcev, 
povečanje nastanitvenih zmogljivosti, … 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 
Promocijske prireditve in aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Odlok o turistični taksi v Občini Litija 
- Dolgoročni razvojni program Občine Litija 
- Pravilnik o sofinanciranju množičnih javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije lokalne turistične 
prepoznavnosti v Občini Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Z razvojem promocije in turizma ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 
konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično prepoznavnost in spodbujati rast 
turistične potrošnje. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Uspešna izvedba načrtovanih javnih prireditev 

6091401 KS Polšnik - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 274,69 € so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v krajevni 
skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 
naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost občine 
ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne dejavnosti so 
zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih dejavnosti kot so: 
urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k vzpostavitvi, vodenju in 
vzdrževanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski 
program.  
Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022. 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno vodo v 
zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih 
cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih 
površin. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so se izvedle predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 
Prednostne naloge na področju oskrbe s pitno vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga 
sprejme Vlada Republike Slovenije. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od 
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temeljnih pravic vsakega posameznika. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in 
sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij: 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 že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih ter v izvajanje 
vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o vodah, Uredba o 
ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno 
vodo, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega 
povračila, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, 
Uredba  oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija ter Dolgoročni razvojni program 
občine Litija za obdobje 2016-2022. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj je zagotoviti neoporečno  oziroma ustrezno kvaliteto pitne vode (kar se preverja z rednimi vzorčenji vode) v 
zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na 
območjih kjer še ni zagotovljena vodooskrba. Poleg tega je potrebno pristopiti k izvajanju aktivnosti za reševanje 
predmetne problematike na območjih, kjer vodooskrba še ni zagotovljena. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti fazno gradnjo novih vodooskrbnih sistemov oziroma obnovo obstoječih 
lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
V okviru finančnih zmožnosti deloma doseženi. 

6091601 KS Polšnik - vodovod 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so doseženi v okviru razpoložljivih sredstev. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Skladno z veljavno 
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po 
zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
- Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji so: 
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Postopno doseganje dolgoročnih ciljev. 
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Letni cilji podprograma 
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v 
omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili delno doseženi. 

6091604 KS Polšnik - pokopališče,vežica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva se bodo namenila za plačilo električne energije, za čiščenje, odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju 
pokopališča. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 
Za kulturne dejavnosti po ZUJIK štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na 
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne 
dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij. 
V proračunu Občine Litija se tako zagotavlja sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne 
stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva), sofinanciranje javnih 
kulturnih programov/projektov nevladnih organizacij, sofinanciranje skupnih programov in delovanja Območne 
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in ZKD Litija, za nakup opreme za izvajanje programov društev ter za 
varovanje kulturne dediščine in obnovo javne kulturne infrastrukture (objekti, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na 
področju kulture oz. so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu obiskovalcev 
zanimive kulturne ponudbe kraja in občine Litije ter spodbujanje kulturne raznolikosti ter čim  večje dostopnosti in 
kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi trajnejša ureditev infrastrukture na 
področju kulture v Litiji, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje kulturnih društev in neformalnih skupin 
ustvarjalcev na področju kulture, sem pa sodi tudi tudi ureditev muzeja in stalne razstavne  galerije. 
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Letni cilji predstavljajo skrb za zagotavljanje pogojev in potrebnih sredstev za delovanje javnih zavodov (Knjižnica 
Litija, Zavod za kulturo, mladino in šport Litija) v okviru sprejetih finančnih načrtov ter programov ljubiteljske 
dejavnosti, kakor tudi sredstev za javno kulturno infrastrukturo, kulturne domove in večnamenske dvorane, kjer se 
izvajajo kulturni projekti. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, 
število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Deloma doseženi. 

18039003 Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 
Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v 
Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete in ustvarjalnosti.  
Ljubiteljska kulturna društva in njihova zveza so tudi pomemben dejavnik razvijanja dostopnosti kulturnih vrednot, zato 
se spodbuja njihovo redna dejavnost in javne prireditve. 
V podprogram med drugim sodi sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, 
srečanja, izobraževanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih ljubiteljskih 
ustvarjalcev. 
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 sofinancitranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija  
Lokalni kulturni program Občine Litija 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in za ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na 
pretekla leta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, kot so število in obseg izvedenih programov in projektov, število 
izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti, so bili deloma doseženi. 

6091801 KS Polšnik - dvorana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dvorane. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6091803 KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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610 Krajevna skupnost Ribče 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6100601 KS Ribče - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 630,47 € so se porabila za:  
- obratovalne stroške  
- stroške poštnin 
- stroške telefonov 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 
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Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6101301 KS Ribče - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 409,92 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe 
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva 
okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je 
spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 
in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko 
segel vpliv človekovega delovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Podlago za dolgoročno razvojno načrtovanje predstavlja krovna zakonodaja na tem področju in sicer: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o vodah,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
ter Nacionalni program varstva okolja. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v  
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do 
rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi 
uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v 
okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo 
naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov 
varstva okolja. 
Na ta program se nanaša zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter izboljšanje stanja okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanja kakovosti okolja in trajna raba naravnih 
virov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na 
okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo 
biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali 
okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; 
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bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po 
predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 
- Predpisi, ki se nanašajo na specifične vrste odpadkov (azbest, baterije in akumulatorji, odpadna olja, infektivni 
odpadki, rabljene avtomobilske gume, gradbeni odpadki, …), 
Občinski odloki, ki urejajo področje komunale: 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija,  
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, 
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v zmanjšanje količin odpadkov, ponovno uporabo odpadkov, predelavo odpadkov. 
Zmanjšanje obremenjevanja okolja je v kratkoročnem časovnem obsegu nemogoče podrejati  kazalcem gospodarnosti 
in učinkovitost, saj bodo vidiki zmanjšanja obremenjevanja okolja z odloženimi odpadki lahko vidni in oprijemljivi v 
daljšem časovnem razdobju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

6101501 KS Ribče - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
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- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 
Za kulturne dejavnosti po ZUJIK štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na 
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne 
dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij. 
V proračunu Občine Litija se tako zagotavlja sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne 
stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva), sofinanciranje javnih 
kulturnih programov/projektov nevladnih organizacij, sofinanciranje skupnih programov in delovanja Območne 
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in ZKD Litija, za nakup opreme za izvajanje programov društev ter za 
varovanje kulturne dediščine in obnovo javne kulturne infrastrukture (objekti, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na 
področju kulture oz. so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu obiskovalcev 
zanimive kulturne ponudbe kraja in občine Litije ter spodbujanje kulturne raznolikosti ter čim  večje dostopnosti in 
kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi trajnejša ureditev infrastrukture na 
področju kulture v Litiji, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje kulturnih društev in neformalnih skupin 
ustvarjalcev na področju kulture, sem pa sodi tudi tudi ureditev muzeja in stalne razstavne  galerije. 
Letni cilji predstavljajo skrb za zagotavljanje pogojev in potrebnih sredstev za delovanje javnih zavodov (Knjižnica 
Litija, Zavod za kulturo, mladino in šport Litija) v okviru sprejetih finančnih načrtov ter programov ljubiteljske 
dejavnosti, kakor tudi sredstev za javno kulturno infrastrukturo, kulturne domove in večnamenske dvorane, kjer se 
izvajajo kulturni projekti. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, 
število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Deloma doseženi. 

18039003 Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 
Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v 
Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete in ustvarjalnosti.  
Ljubiteljska kulturna društva in njihova zveza so tudi pomemben dejavnik razvijanja dostopnosti kulturnih vrednot, zato 
se spodbuja njihovo redna dejavnost in javne prireditve. 
V podprogram med drugim sodi sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, 
srečanja, izobraževanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih ljubiteljskih 
ustvarjalcev. 
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 sofinancitranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija  
Lokalni kulturni program Občine Litija 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in za ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na 
pretekla leta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, kot so število in obseg izvedenih programov in projektov, število 
izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti, so bili deloma doseženi. 
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6101801 KS Ribče - dom krajanov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov doma krajanov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6101803 KS Ribče-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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611 Krajevna skupnost Sava 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

Letni cilji podprograma 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6110601 KS Sava - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.544,68 € so bila porabljena za: 
- pisarniški material 
- stroške poštnin 
- stroške telefonov, … 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 
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Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6111301 KS Sava - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.967,15 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe 
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva 
okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je 
spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 
in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko 
segel vpliv človekovega delovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Podlago za dolgoročno razvojno načrtovanje predstavlja krovna zakonodaja na tem področju in sicer: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o vodah,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
ter Nacionalni program varstva okolja. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v  
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do 
rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi 
uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v 
okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo 
naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov 
varstva okolja. 
Na ta program se nanaša zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter izboljšanje stanja okolja. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanja kakovosti okolja in trajna raba naravnih 
virov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na 
okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo 
biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali 
okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; 
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bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po 
predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 
- Predpisi, ki se nanašajo na specifične vrste odpadkov (azbest, baterije in akumulatorji, odpadna olja, infektivni 
odpadki, rabljene avtomobilske gume, gradbeni odpadki, …), 
Občinski odloki, ki urejajo področje komunale: 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija,  
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, 
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v zmanjšanje količin odpadkov, ponovno uporabo odpadkov, predelavo odpadkov. 
Zmanjšanje obremenjevanja okolja je v kratkoročnem časovnem obsegu nemogoče podrejati  kazalcem gospodarnosti 
in učinkovitost, saj bodo vidiki zmanjšanja obremenjevanja okolja z odloženimi odpadki lahko vidni in oprijemljivi v 
daljšem časovnem razdobju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

6111501 KS Sava - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 
naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost občine 
ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne dejavnosti so 
zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih dejavnosti kot so: 
urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k vzpostavitvi, vodenju in 
vzdrževanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski 
program.  
Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022. 
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1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno vodo v 
zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih 
cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih 
površin. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so se izvedle predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

16039001 Oskrba z vodo 
Opis podprograma 
Prednostne naloge na področju oskrbe s pitno vodo so opredeljene v Operativnem programu oskrbe s pitno vodo, ki ga 
sprejme Vlada Republike Slovenije. Področje oskrbe s pitno vodo je izpostavljeno področje, saj je pitna voda ena od 
temeljnih pravic vsakega posameznika. Med naloge občinskega pomena se uvrščajo: zmanjševanje vodnih izgub in 
sanacija zastarelih elementov vodovodnih omrežij: 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 že sprejetih sanacijskih programov na vodovarstvenih območjih ter v izvajanje 
vseh ukrepov za izboljšanje kakovosti podzemne vode in površinske vode. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o vodah, Uredba o 
ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Uredba o kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno 
vodo, Uredba o standardih kakovosti podzemne vode, Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega 
povračila, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture, 
Uredba  oskrbi s pitno vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija ter Dolgoročni razvojni program 
občine Litija za obdobje 2016-2022. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Cilj je zagotoviti neoporečno  oziroma ustrezno kvaliteto pitne vode (kar se preverja z rednimi vzorčenji vode) v 
zadostnih količinah na območjih, kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na 
območjih kjer še ni zagotovljena vodooskrba. Poleg tega je potrebno pristopiti k izvajanju aktivnosti za reševanje 
predmetne problematike na območjih, kjer vodooskrba še ni zagotovljena. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti fazno gradnjo novih vodooskrbnih sistemov oziroma obnovo obstoječih 
lokalnih vodooskrbnih sistemov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
V okviru finančnih zmožnosti deloma doseženi. 

6111602 KS Sava - vodovod Sava-Ponoviče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so doseženi v okviru razpoložljivih sredstev. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 
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Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Skladno z veljavno 
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po 
zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
- Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji so: 
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Postopno doseganje dolgoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v 
omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili delno doseženi. 

6111604 KS Sava - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila namenjena za plačilo stroškov pokopališča. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6111803 KS Sava-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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612 Krajevna skupnost Sp. Log 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6120601 KS Sp. Log - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 277,54 € so bila porabljena za material in storitve. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6121301 KS Sp. Log - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 2.376,15 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 

18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
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Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6121803 KS Sp.Log-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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613 Krajevna skupnost Vače 
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 

Ocena učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin. 
Področje zajema program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 
Opis glavnega programa 
Program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, vključuje sredstva za delovanje ožjih 
delov občin in zvez občin. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija in se nanašajo na zagotavljanje 
večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer 
je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnostih pri nadaljnjem razvoju na ožjem delu občine. 

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

Zakonske in druge pravne podlage 
-  Zakon o lokalni samoupravi, 
-  Statut Občine Litija, 
-  Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, 
-  Odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev. 

6130601 KS Vače - poslovanje KS 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 2.726,18 € so bila porabljena za:  
- obratovalne stroški  
- stroške poštnin 
- stroške telefonov, ... 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 
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Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih 
nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti 
njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, 
poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Opis glavnega programa 
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa 
varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in 
materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. 
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 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
- ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine 
- prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in pogodbene 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Opis podprograma 
Podprogram delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč vključuje stroške operativnega delovanja organov, enot in 
služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in 
občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi 
s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- Zakonu o varstvu pred požarom, 
- Zakonu o gasilstvu, 
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
- Uredba o požarni taksi. 

Dolgoročni cilji podprograma 
- uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav 
- enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti 
- enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilske 
tehnike, 
- izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj 
prostovoljnega gasilstva v občini. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Za zagotovitev uspeha je prisotnih veliko deležnikov. 

Letni cilji podprograma 
Razvidni v okviru podprograma. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni izvedbeni cilji so razvidni iz proračunskih postavk v okviru podprograma. 

6130701 KS Vače - gasilstvo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Za namen gasilstva so bila Krajevni skupnosti Vače zagotovljena sredstva v višini 500,00 €. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
V področje proračunske porabe se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in 
poti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 
V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje 
in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno 
razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v 
preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma 
dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. 
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 
- Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v sodelovanju z 
načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za ceste). 
- Varnost prometa; izboljšanje dosežene ravni prometne varnosti s specifičnimi ukrepi za tehnično urejanje 
prometa s poudarkom na umirjanju prometa v naseljih, torej tam, kjer se motorni promet najbolj križa z 
ogroženimi skupinami v prometu - pešci, kolesarji; poseben poudarek velja tudi lažjemu in varnejšemu 
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v promet in posredno v javno življenje. 
- Inteligentni transportni sistemi; mobilnost; ohranjanje oz. dvigovanje dosežene ravni konkurenčnosti občine 
s skrajšanjem potovalnih časov in znižanjem stroškov transporta. 
- Promet in naravno okolje; zagotavljanje izboljšanja razmer za bivanje in vplivov na okolje. 
- Upravljanje, vzdrževanje in financiranje cestnega omrežja, sistematično zagotavljanje virov financiranja 
cestnega omrežja. 
- Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, kategorizacija cest). 
- Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Opis podprograma 
V podprogram se uvrščajo stroški povezani z vzdrževanjem, pluženjem nekategoriziranih javnih cest in poti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, 
Zakon o graditvi objektov, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni program varnosti 
cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o avtobusnih 
postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Na področju upravljanja in vzdrževanja občinskih javnih cest nam je cilj stalno izboljševanje prometne infrastrukture in 
varnosti v cestnem prometu. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Uspeh pri doseganju dolgoročnih ciljev je mogoč le pri stalnem zagotavljanju realizacije kratkoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Letni izvedbeni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč na območju občine Litija z namenom zagotavljanja prometne 
varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni zastavljeni cilji so deloma doseženi. 

6131301 KS Vače - občinske ceste 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 11.477,76 € so se namenila vzdrževanju cest, kjer so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

14 GOSPODARSTVO 
Opis področja proračunske porabe 
Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016 - 2022 
Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Opis glavnega programa 
Program zajema aktivnosti za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija, ter nadgradnja in še večja 
prepoznavnost lokalnega turizma naše občine znotraj  turistične destinacije Srca Slovenije. Zajete so aktivnosti, ki se 
nanašajo na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih proizvodov, koncepta 
trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom pospeševanja aktivnega 
razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena dejavnost, turistična 
dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva,  …) 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je pospeševanje turizma v občini in tudi na širšem območju znotraj turistične destinacije Srca 
Slovenije. Kvalitativni cilji so: izboljšanje turistične infrastrukture, izboljšanje kakovosti obstoječe ponudbe in razvoj 
novih turističnih produktov, uveljavitev celostne podobe turizma v občini, povezovanje turističnih ponudnikov, 
…Kvalitativni cilji so: povečanje števila turističnih proizvodov, povečanje števila prihodov turistov in obiskovalcev, 
povečanje nastanitvenih zmogljivosti, … 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

14039001 Promocija občine 
Opis podprograma 
Promocijske prireditve in aktivnosti. 
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Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- Odlok o turistični taksi v Občini Litija 
- Dolgoročni razvojni program Občine Litija 
- Pravilnik o sofinanciranju množičnih javnih prireditev s področja turizma in medijske promocije lokalne turistične 
prepoznavnosti v Občini Litija 

Dolgoročni cilji podprograma 
Z razvojem promocije in turizma ustvariti pogoje za krepitev elementov turistične ponudbe, dosego dolgoročne 
konkurenčnosti in razvijati turistično infrastrukturo ter tako ustvariti lokalno turistično prepoznavnost in spodbujati rast 
turistične potrošnje. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Uspešna izvedba načrtovanih javnih prireditev 

6131401 KS Vače - prireditve 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva v višini 1.142,41 € so se namenila izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v krajevni 
skupnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezav na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe 
Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva 
okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente 
varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je 
spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje 
in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko 
segel vpliv človekovega delovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Podlago za dolgoročno razvojno načrtovanje predstavlja krovna zakonodaja na tem področju in sicer: 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o vodah,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
ter Nacionalni program varstva okolja. 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 
Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje 
odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v  
lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do 
rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi 
uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bo izvajala nad posegi v 
okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo 
naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov 
varstva okolja. 
Na ta program se nanaša zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo ter izboljšanje stanja okolja. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj je preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, izboljšanja kakovosti okolja in trajna raba naravnih 
virov. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Opis podprograma 
Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na 
okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje 
odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za 
predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo 
biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali 
okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; 
bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po 
predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
- Pravilnik o ravnanju z odpadki, 
- Pravilnik o odlaganju odpadkov, 
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, 
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, 
- Predpisi, ki se nanašajo na specifične vrste odpadkov (azbest, baterije in akumulatorji, odpadna olja, infektivni 
odpadki, rabljene avtomobilske gume, gradbeni odpadki, …), 
Občinski odloki, ki urejajo področje komunale: 
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija,  
- Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.,  
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, 
- Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Litija. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v zmanjšanje količin odpadkov, ponovno uporabo odpadkov, predelavo odpadkov. 
Zmanjšanje obremenjevanja okolja je v kratkoročnem časovnem obsegu nemogoče podrejati  kazalcem gospodarnosti 
in učinkovitost, saj bodo vidiki zmanjšanja obremenjevanja okolja z odloženimi odpadki lahko vidni in oprijemljivi v 
daljšem časovnem razdobju. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji so bili deloma doseženi. 

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

6131501 KS Vače - čistilna akcija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo čistilne akcije. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili deloma doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 
Opis področja proračunske porabe 
Področje proračunske porabe obsega prostorsko načrtovanje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje 
stanovanjske gradnje ter gospodarjenje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča). Ključna 
naloga prostorskega načrtovanja je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča kvalitetno bivanje, konkurenčnost občine 
ter vključenost občine v prostorski razvoj slovenskega in evropskega prostora. Ključne naloge komunalne dejavnosti so 
zagotavljanje neoporečno pitne vode, pogojev za nemoteno delovanje na vseh področjih komunalnih dejavnosti kot so: 
urejanje pokopališč, urejanje in čiščenje javnih površin, odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin. 
Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje v izvajanje razvojnih nalog, k vzpostavitvi, vodenju in 
vzdrževanju zbirk podatkov in k izdajanju podatkov. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
Temeljni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na državni ravni so: Uredba o prostorskem redu Slovenije, 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski 
program.  
Temeljna dokumenta dolgoročnega razvojnega načrtovanja na lokalni ravni sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Litija in Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022. 

1603 Komunalna dejavnost 
Opis glavnega programa 
V okviru podprograma 1603 imamo sredstva načrtovana za zagotavljanje prebivalstva z neoporočeno pitno vodo v 
zadostnih količinah ter za zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti katere so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih 
cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih 
površin. 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
V skladu z zagotovljenimi sredstvi so se izvedle predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Opis podprograma 
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Skladno z veljavno 
zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po 
zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
- Zakon o varstvu okolja. 

Dolgoročni cilji podprograma 
Dolgoročni cilji so: 
- izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, 
- zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Postopno doseganje dolgoročnih ciljev. 

Letni cilji podprograma 
Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti v 
omogočiti posodobljeno izvajanje pogrebnih obredov. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili delno doseženi. 
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6131604 KS Vače - pokopališče 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Opis področja proračunske porabe 
Kultura zaznamuje neko družbeno in lokalno skupnost in z vsemi svojimi sestavinami bistveno določa prepoznavnost 
njene identitete. Kultura je v prvi vrsti pomembna za notranji razvoj posameznika in skupnosti, je temelj in generator 
razvoja ustvarjalnosti na vseh področjih življenja, predstavlja pomembno sestavino vse življenjskega učenja in 
predstavlja tisto življenjsko kvaliteto, ki je pogoj vsakega pozitivnega razvoja posameznika in družbe kot celote. V 
sodobni družbi kultura z vsemi svojimi številnimi izraznimi sredstvi pogojuje in spodbuja ustvarjalnost in napredek na 
vseh področjih človekovega življenja, prispeva k večji socialni kohezivnosti in k izgradnji družbe znanja. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo; 
- Zakon o knjižničarstvu; 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine; 
- Zakon o medijih); 
- Zakon o društvih); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017; 
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija; 
- Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija; 
- Lokalni program kulture v občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija; 
- Zakon o športu; 
- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023; 
- Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v občini Litija;  
- Letni program športa v Občini Litija, ki ga vsako leto sprejme Občinski svet Občine Litija. 

1803 Programi v kulturi 
Opis glavnega programa 
Za kulturne dejavnosti po ZUJIK štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na 
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne 
dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia, televizije in drugih področij. 
V proračunu Občine Litija se tako zagotavlja sredstva za financiranje javnih zavodov (sredstva za plače, materialne 
stroške, programe, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, nakup knjižničnega gradiva), sofinanciranje javnih 
kulturnih programov/projektov nevladnih organizacij, sofinanciranje skupnih programov in delovanja Območne 
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti in ZKD Litija, za nakup opreme za izvajanje programov društev ter za 
varovanje kulturne dediščine in obnovo javne kulturne infrastrukture (objekti, ki so razglašeni za javno infrastrukturo na 
področju kulture oz. so razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena). 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Dolgoročni cilj programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, kakovostne in širšemu krogu obiskovalcev 
zanimive kulturne ponudbe kraja in občine Litije ter spodbujanje kulturne raznolikosti ter čim  večje dostopnosti in 
kulturne ustvarjalnosti vsem občanom. Eden izmed dolgoročnih ciljev je tudi trajnejša ureditev infrastrukture na 
področju kulture v Litiji, ki bi zagotavljala stabilne pogoje za delovanje kulturnih društev in neformalnih skupin 
ustvarjalcev na področju kulture, sem pa sodi tudi tudi ureditev muzeja in stalne razstavne  galerije. 
Letni cilji predstavljajo skrb za zagotavljanje pogojev in potrebnih sredstev za delovanje javnih zavodov (Knjižnica 
Litija, Zavod za kulturo, mladino in šport Litija) v okviru sprejetih finančnih načrtov ter programov ljubiteljske 
dejavnosti, kakor tudi sredstev za javno kulturno infrastrukturo, kulturne domove in večnamenske dvorane, kjer se 
izvajajo kulturni projekti. Osnovni kazalci uspešnosti programa so število in obseg podprtih programov in projektov, 
število izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Deloma doseženi. 
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18039003 Ljubiteljska kultura 
Opis podprograma 
Kulturno ljubiteljstvo lahko opredelimo kot množično organizirano prostočasno kulturno udejstvovanje, ki ima tako v 
Sloveniji kot v naši občini specifično tradicijo zlasti z vidika ohranjanja nacionalne kulturne identitete in ustvarjalnosti.  
Ljubiteljska kulturna društva in njihova zveza so tudi pomemben dejavnik razvijanja dostopnosti kulturnih vrednot, zato 
se spodbuja njihovo redna dejavnost in javne prireditve. 
V podprogram med drugim sodi sofinanciranje dejavnosti in programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, 
srečanja, izobraževanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje programov kulturnih društev in drugih ljubiteljskih 
ustvarjalcev. 
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 sofinancitranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija  
Lokalni kulturni program Občine Litija 

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Zagotavljanje sredstev za delovanje društev in za ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na 
pretekla leta. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, kot so število in obseg izvedenih programov in projektov, število 
izvajalcev, število obiskovalcev, odzivi v medijih in strokovni javnosti, so bili deloma doseženi. 

6131801 KS Vače - dvorana 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja  in komunalnih storitev. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji so bili doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 
Opis glavnega programa 
Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za sofinanciranje programov na področju športa predšolskih in 
šoloobveznih otrok, programov za mladino, oseb s posebnimi potrebami, invalidov, športa za vse oz. športne rekreacije, 
tekmovanj, investicijskega vzdrževanja športnih objektov in za najemnine športnih objektov. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 
Spodbujanje delovanja izvajalcev programov športa in čim večja vključenost občanov v športne dejavnosti. 
Zagotavljanje sredstev za financiranje nalog v okviru sprejetih javnih programov, spodbujanje množičnosti in 
aktivnemu udejstvovanju v vseh pojavnih oblikah športa. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 
Po osnovnih kazalcih uspešnosti programa, kot so število in obseg podprtih programov in projektov, število izvajalcev, 
število obiskovalcev, odzivi v medijih in ocene strokovni javnosti, so dolgoročni cilji deloma doseženi. 
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18059002 Programi za mladino 
Opis podprograma 
Podprogram "Programi za mladino" vključuje sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, 
društvo prijateljev mladine, skavti), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna. 

Zakonske in druge pravne podlage 
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Dolgoročni cilji podprograma 
S sofinanciranjem programov za mladino omogočiti kvaliteten razvoj mladinskega dela in kvalitetno preživljanje 
prostega časa otrok in mladine na vseh področjih. 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 
Dolgoročni cilji podprograma deloma doseženi. 

Letni cilji podprograma 
Opredeljeni z obrazložitvami proračunskih postavk - PP v okviru podprograma. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji podprograma deloma doseženi. 

6131803 KS Vače-novoletna obdaritev otrok 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
Sredstva so bila porabljena za novoletno obdaritev otrok. 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji doseženi. 

Navezava na projekte NRP - projekti in opis projektov 
Ni navezave na projekte NRP. 

Spremembe projektov v preteklem letu 
Ni sprememb. 
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OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, Litija

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Stran 1

Datum 26.02.2018

Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEK

v EUR

28.02.2017 0002-2017 355,260635 Obratovalni stroškiPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

28.02.2017 0004-2017 272,400731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

0731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO

03.03.2017 0005-2017 589,261528 Rudnik SitarjevecPP   
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacijeKONTO

1528 Rudnik SitarjevecPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

09.03.2017 0006-2017 100,000182 Materialni stroškiPP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

09.03.2017 0006-2017 50,000182 Materialni stroškiPP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

09.03.2017 0006-2017 100,000182 Materialni stroškiPP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

09.03.2017 0006-2017 100,000182 Materialni stroškiPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

09.03.2017 0006-2017 100,000182 Materialni stroškiPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

09.03.2017 0006-2017 100,000182 Materialni stroškiPP   
402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

09.03.2017 0006-2017 30,000182 Materialni stroškiPP   
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstvaKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

09.03.2017 0006-2017 100,000182 Materialni stroškiPP   
402400 Dnevnice za službena potovanja v državiKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

09.03.2017 0007-2017 550,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

09.03.2017 0007-2017 1.000,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

09.03.2017 0007-2017 1.000,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

09.03.2017 0007-2017 1.700,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

09.03.2017 0007-2017 790,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

09.03.2017 0007-2017 60,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

09.03.2017 0007-2017 450,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostoreKONTO

09.03.2017 0007-2017 100,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
410218 Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnostiKONTO

09.03.2017 0008-2017 300,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

09.03.2017 0008-2017 60,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

09.03.2017 0008-2017 500,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402001 Čistilni material in storitveKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

09.03.2017 0008-2017 270,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO

09.03.2017 0008-2017 230,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

09.03.2017 0008-2017 2.630,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO
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EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Stran 2

Datum 26.02.2018

Datum
DOKUMENT PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO

Številka 
sklepa

Opis Opis
ZNESEK

v EUR

09.03.2017 0008-2017 220,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

09.03.2017 0008-2017 500,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostoreKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekteKONTO

09.03.2017 0008-2017 300,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

09.03.2017 0008-2017 150,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekteKONTO

09.03.2017 0008-2017 50,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

09.03.2017 0008-2017 500,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

10.03.2017 0009-2017 4.210,001674 Vodovod TihabojPP   
420401 NovogradnjeKONTO

1674 Vodovod TihabojPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

13.03.2017 0010-2017 3.000,001433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski centerPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO

13.03.2017 0010-2017 1.000,001433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski centerPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO

16.03.2017 0011-2017 419,00152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJIPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJIPP   
402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storitKONTO

17.03.2017 0012-2017 4.000,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO

20.03.2017 0013-2017 200,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

20.03.2017 0013-2017 300,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402111 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.KONTO

20.03.2017 0013-2017 20,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402306 Stroški nakupa vinjet in urbaneKONTO

20.03.2017 0013-2017 100,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402516 Tekoče vzdrževanje operativ.informac.okoljaKONTO

20.03.2017 0013-2017 110,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402906 402906KONTO

20.03.2017 0013-2017 3.000,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0633 Nakup nove opremePP   
420201 Nakup pisarniške opremeKONTO

22.03.2017 0014-2017 450,001675 Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodihPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKNKONTO

1675 Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodihPP   
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijevKONTO

22.03.2017 0015-2017 413,760420 Nakup računalnikov in programovPP   
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računal.opremeKONTO

0420 Nakup računalnikov in programovPP   
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemovKONTO

23.03.2017 0016-2017 400,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

23.03.2017 0017-2017 500,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

23.03.2017 0017-2017 60,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostoreKONTO

23.03.2017 0017-2017 150,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

31.03.2017 0018-2017 1.600,000230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroškiPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

0230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroškiPP   
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškovKONTO

07.04.2017 0019-2017 190,800731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

0731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO

12.04.2017 0020-2017 900,000220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

12.04.2017 0020-2017 750,000220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO
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12.04.2017 0020-2017 1.000,000220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402108 Drobni inventarKONTO

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

12.04.2017 0020-2017 1.000,000220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402513 Tekoče vzdržev.druge (nelicinčne) program.opremeKONTO

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

12.04.2017 0020-2017 1.000,000220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računal.opremeKONTO

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

12.04.2017 0020-2017 1.000,000220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402607 Najem programske računalniške opremeKONTO

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

12.04.2017 0020-2017 550,000220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402932 Stroški, povezani z zadolževanjemKONTO

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

12.04.2017 0020-2017 500,000220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402931 Plačila bančnih storitevKONTO

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometaPP   
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitveKONTO

18.04.2017 0021-2017 1.647,001360 JP v KS DolePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

1360 JP v KS DolePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

18.04.2017 0022-2017 630,001369 JP v KS HotičPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

1369 JP v KS HotičPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

18.04.2017 0023-2017 1.910,001360 JP v KS DolePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

1360 JP v KS DolePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

19.04.2017 0024-2017 3.604,651863 Stara sodnijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1863 Stara sodnijaPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO

20.04.2017 0025-2017 24.224,631965 Izobraževalni center HotičPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO

1955 OŠ Litija, novogradnjaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO

21.04.2017 0027-2017 1.000,001967 Uporabnina - vrtec NajdihojcaPP   
420070 Nakup poslvnih stavb -finančni najemKONTO

1967 Uporabnina - vrtec NajdihojcaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO

25.04.2017 0028-2017 200,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

25.04.2017 0028-2017 700,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

25.04.2017 0028-2017 100,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

25.04.2017 0029-2017 280,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

25.04.2017 0029-2017 730,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

25.04.2017 0030-2017 3.000,001123 Programi razvoja podeželjaPP   
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvuKONTO

1123 Programi razvoja podeželjaPP   
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikomKONTO

25.04.2017 0030-2017 10.000,001123 Programi razvoja podeželjaPP   
410218 Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnostiKONTO

1123 Programi razvoja podeželjaPP   
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikomKONTO

25.04.2017 0030-2017 2,00113293 Sofinanciranje izvedbenih projektov lasPP   
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacijeKONTO

1123 Programi razvoja podeželjaPP   
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikomKONTO

26.04.2017 0031-2017 9.000,001361 Javna razsvetljava - električna energijaPP   
402200 Električna energijaKONTO

1133 LC 208071 Most SavaPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

26.04.2017 0032-2017 589,261528 Rudnik SitarjevecPP   
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacijeKONTO

1528 Rudnik SitarjevecPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

26.04.2017 0034-2017 3.251,981528 Rudnik SitarjevecPP   
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacijeKONTO

1528 Rudnik SitarjevecPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

03.05.2017 0033-2017 2.000,000635 Obratovalni stroškiPP   
402200 Električna energijaKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

03.05.2017 0033-2017 2.000,000635 Obratovalni stroškiPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

04.05.2017 0035-2017 1.000,000630 Plače in drugi prejemkiPP   
400001 Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.KONTO

0630 Plače in drugi prejemkiPP   
400302 Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalogKONTO
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04.05.2017 0036-2017 446,271660 Geodetske storitve, cenitve in odškodninePP   
402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storitKONTO
12 ŽUPANSM   

1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodninePP   
402901 Plačila avtorskih honorarjevKONTO
12 ŽUPANSM   

18.05.2017 0039-2017 190,800731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

0731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO

19.05.2017 0040-2017 11.000,001320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK)PP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKNKONTO

1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK)PP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

22.05.2017 0041-2017 3.000,000420 Nakup računalnikov in programovPP   
420238 Nakup telekomunikacijske opremeKONTO

0420 Nakup računalnikov in programovPP   
420703 Nakup licenčne programske opremeKONTO

22.05.2017 0042-2017 1.000,000420 Nakup računalnikov in programovPP   
402607 Najem programske računalniške opremeKONTO

0420 Nakup računalnikov in programovPP   
420703 Nakup licenčne programske opremeKONTO

22.05.2017 0043-2017 100,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

22.05.2017 0043-2017 50,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

22.05.2017 0043-2017 50,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

22.05.2017 0043-2017 100,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

22.05.2017 0043-2017 500,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

22.05.2017 0043-2017 100,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

22.05.2017 0043-2017 100,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekteKONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

22.05.2017 0043-2017 100,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402902 Plačila po podjemnih pogodbahKONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

22.05.2017 0043-2017 100,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

22.05.2017 0043-2017 100,001932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkovPP   
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literaturaKONTO

22.05.2017 0044-2017 2.000,000437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugoPP   
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugoKONTO

0433 PorokePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

22.05.2017 0045-2017 2.000,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
4000001 Nadom. plače-bolez.do 30 dniKONTO

23.05.2017 0046-2017 100,000632 Materialni stroškiPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402111 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.KONTO

23.05.2017 0047-2017 10,000632 Materialni stroškiPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402405 Stroški prevoza v tujiniKONTO

23.05.2017 0048-2017 50,000632 Materialni stroškiPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

24.05.2017 0049-2017 750,000730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščitePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

0730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščitePP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

14.06.2017 0050-2017 1.000,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402940 Prispev.za vzpodb.zaposl.inv.po ZZRZIKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402514 Tekoče vzdržev.licenčne program.opremeKONTO

19.06.2017 0051-2017 500,001845 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

1845 ZKMŠ LitijaPP   
413310 Tek.transf. v JZ-za premije KDPZKONTO

21.06.2017 0052-2017 660,001360 JP v KS DolePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

1360 JP v KS DolePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

21.06.2017 0052-2017 7.000,00132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

21.06.2017 0053-2017 475,80113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICAPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB060-16-0033 113290 Športni objekt JevnicaNRP  

1862 Nogometno igrišče KresnicePP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO
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22.06.2017 0054-2017 200,001645 Vzdrževanje javnih zelenih površinPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKNKONTO

1643 Otroška igriščaPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO

22.06.2017 0055-2017 200,000632 Materialni stroškiPP   
402305 Zavarovalne premije za motorna vozilaKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

22.06.2017 0056-2017 110,000632 Materialni stroškiPP   
402305 Zavarovalne premije za motorna vozilaKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402939 Stroški strokovnih komisijKONTO

26.06.2017 0057-2017 25,151431 Občinske prireditve in proslavePP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

26.06.2017 0058-2017 17,601431 Občinske prireditve in proslavePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

26.06.2017 0059-2017 7,501431 Občinske prireditve in proslavePP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

26.06.2017 0060-2017 773,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

26.06.2017 0061-2017 27,651431 Občinske prireditve in proslavePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

26.06.2017 0062-2017 9,901431 Občinske prireditve in proslavePP   
402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

26.06.2017 0063-2017 59,821431 Občinske prireditve in proslavePP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

26.06.2017 0064-2017 6,001431 Občinske prireditve in proslavePP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

1431 Občinske prireditve in proslavePP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

26.06.2017 0065-2017 900,000630 Plače in drugi prejemkiPP   
400001 Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.KONTO

0630 Plače in drugi prejemkiPP   
400100 Regres za letni dopustKONTO

26.06.2017 0066-2017 200,000180 Plača in drugi prejemkiPP   
400001 Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.KONTO

0180 Plača in drugi prejemkiPP   
400100 Regres za letni dopustKONTO

30.06.2017 0067-2017 800,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

30.06.2017 0068-2017 1.600,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekteKONTO

30.06.2017 0069-2017 820,001376 LC v KS PolšnikPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

1376 LC v KS PolšnikPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

30.06.2017 0070-2017 2.273,001677 Vodovod GabrovkaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

1648 Vodovod HotičPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

03.07.2017 0071-2017 230,000636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420299 Nakup druge opreme in napeljavKONTO

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljavKONTO

03.07.2017 0072-2017 1.000,000636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljavKONTO

03.07.2017 0073-2017 330,000636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljavKONTO

03.07.2017 0074-2017 600,000636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420501 ObnoveKONTO

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljavKONTO

03.07.2017 0075-2017 1.000,000635 Obratovalni stroškiPP   
402510 Tekoče vzdrževanje komunikac.opremeKONTO

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljavKONTO

10.07.2017 0076-2017 6.000,001340 Celostna prometna strategijaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-15-0008 1340 Celostna prometna strategijaNRP  

1340 Celostna prometna strategijaPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-15-0008 1340 Celostna prometna strategijaNRP  

11.07.2017 0077-2017 315,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

13.07.2017 0078-2017 2.200,001434 Investicije na področju turizmaPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

13.07.2017 0079-2017 800,001434 Investicije na področju turizmaPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO
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13.07.2017 0080-2017 1.600,000102 Materialni stroškiPP   
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijahKONTO

0102 Materialni stroškiPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

18.07.2017 0081-2017 280,001650 Vodovod KresnicePP   
402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storitKONTO
OB060-16-0012 1650 Vodovod KresniceNRP  

1650 Vodovod KresnicePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-16-0012 1650 Vodovod KresniceNRP  

18.07.2017 0081-2017 3.000,001650 Vodovod KresnicePP   
420600 Nakup zemijiščKONTO
OB060-16-0012 1650 Vodovod KresniceNRP  

1650 Vodovod KresnicePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-16-0012 1650 Vodovod KresniceNRP  

19.07.2017 0082-2017 1.000,000102 Materialni stroškiPP   
402000 Pisarniški material in storitveKONTO

0102 Materialni stroškiPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

19.07.2017 0083-2017 150,000632 Materialni stroškiPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402402 Stroški prevoza v državiKONTO

19.07.2017 0084-2017 50,000632 Materialni stroškiPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402499 Drugi izdatki za službena potovanjaKONTO

19.07.2017 0085-2017 200,000632 Materialni stroškiPP   
402607 Najem programske računalniške opremeKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
411908 Denarne nagrade in priznanjaKONTO

19.07.2017 0086-2017 100,000632 Materialni stroškiPP   
402607 Najem programske računalniške opremeKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

24.07.2017 0087-2017 505,000635 Obratovalni stroškiPP   
402108 Drobni inventarKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO

02.08.2017 0088-2017 800,000635 Obratovalni stroškiPP   
402512 Zavarovalne premije za opremoKONTO

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljavKONTO

07.08.2017 0089-2017 6.000,001860 Nogometno igrišče LitijaPP   
431000 Inv.transferi neprofit.org.in ustanovamKONTO
OB060-17-0021 1860 Nogometno igrišče LitijaNRP  

1845 ZKMŠ LitijaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO
OB060-17-0009 1845 ZKMŠ Litija - Prezračevanje KCNRP  

16.08.2017 0090-2017 2.000,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402903 Plačila za delo preko študentskega servisaKONTO

17.08.2017 0091-2017 1.500,001660 Geodetske storitve, cenitve in odškodninePP   
402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storitKONTO
OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnineNRP  

1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodninePP   
402901 Plačila avtorskih honorarjevKONTO
OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnineNRP  

22.08.2017 0092-2017 1.000,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

22.08.2017 0093-2017 110,000632 Materialni stroškiPP   
402906 402906KONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402939 Stroški strokovnih komisijKONTO

22.08.2017 0094-2017 60,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402939 Stroški strokovnih komisijKONTO

22.08.2017 0095-2017 20,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

23.08.2017 0096-2017 190,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402111 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.KONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

23.08.2017 0097-2017 10,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402111 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.KONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402499 Drugi izdatki za službena potovanjaKONTO

04.09.2017 0098-2017 30.000,001965 Izobraževalni center HotičPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO
OB060-16-0027 19650 POŠ Hotič in vrtec HotičNRP  

1967 Uporabnina - vrtec NajdihojcaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO
OB060-17-0010 1967 Uporabnina - vrtec NajdihojcaNRP  

07.09.2017 0105-2017 500,000635 Obratovalni stroškiPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKNKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402001 Čistilni material in storitveKONTO

07.09.2017 0106-2017 300,000635 Obratovalni stroškiPP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKNKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402203 Voda in komunalne storitveKONTO

11.09.2017 0107-2017 100,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402607 Najem programske računalniške opremeKONTO

12.09.2017 0108-2017 1.000,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402100 Uniforme in službena oblekaKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402514 Tekoče vzdržev.licenčne program.opremeKONTO
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13.09.2017 0109-2017 3.000,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
400302 Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalogKONTO

13.09.2017 0110-2017 160,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402305 Zavarovalne premije za motorna vozilaKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402607 Najem programske računalniške opremeKONTO

13.09.2017 0111-2017 855,021362 Vzdrževanje javne razsvetljavePP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKNKONTO

1362 Vzdrževanje javne razsvetljavePP   
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

15.09.2017 0112-2017 160,000633 Nakup nove opremePP   
420201 Nakup pisarniške opremeKONTO
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.NRP  

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljavKONTO
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.NRP  

15.09.2017 0113-2017 400,000636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420501 ObnoveKONTO
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.NRP  

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbePP   
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljavKONTO
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.NRP  

21.09.2017 0114-2017 315,00132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

21.09.2017 0114-2017 920,00132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

21.09.2017 0114-2017 1.000,001376 LC v KS PolšnikPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-17-0016 1376 LC v KS PolšnikNRP  

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

21.09.2017 0115-2017 1.800,000635 Obratovalni stroškiPP   
402200 Električna energijaKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402203 Voda in komunalne storitveKONTO

21.09.2017 0116-2017 1.200,000635 Obratovalni stroškiPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402001 Čistilni material in storitveKONTO

21.09.2017 0117-2017 1.200,000635 Obratovalni stroškiPP   
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanjaKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402001 Čistilni material in storitveKONTO

21.09.2017 0118-2017 1.200,000635 Obratovalni stroškiPP   
402512 Zavarovalne premije za opremoKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402001 Čistilni material in storitveKONTO

25.09.2017 0119-2017 3.300,001678 Vodovod LešePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0007 1678 Vodovod LešeNRP  

1678 Vodovod LešePP   
402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storitKONTO
OB060-17-0007 1678 Vodovod LešeNRP  

25.09.2017 0121-2017 1.545,002046 Pomoč pri uporabi stanovanjaPP   
411920 Subvencioniranje stanarinKONTO

2045 Plačilo pogrebninPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

26.09.2017 0122-2017 100,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

26.09.2017 0123-2017 6,000182 Materialni stroškiPP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

26.09.2017 0124-2017 1.100,000731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

0731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

27.09.2017 0126-2017 1.200,000731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

0738 Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gPP   
431000 Inv.transferi neprofit.org.in ustanovamKONTO
OB060-16-0016 0738 Občinska gasilska zveza - gasil. vozila, gasNRP  

27.09.2017 0127-2017 600,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
420703 Nakup licenčne programske opremeKONTO
OB060-16-0031 0637 Medobčinski inšpektoratNRP  

29.09.2017 0128-2017 20,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenihKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugoKONTO

02.10.2017 0129-2017 310,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostoreKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekteKONTO

02.10.2017 0130-2017 250,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorovKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekteKONTO

02.10.2017 0131-2017 215,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekteKONTO
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02.10.2017 0132-2017 100,001430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostoreKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objavKONTO

19.10.2017 0125-2017 1.386,731861 Programi za mladinoPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1861 Programi za mladinoPP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

06.11.2017 0133-2017 600,001678 Vodovod LešePP   
402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storitKONTO
OB060-17-0007 1678 Vodovod LešeNRP  

1678 Vodovod LešePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0007 1678 Vodovod LešeNRP  

07.11.2017 0135-2017 62,001377 JP v KS VačePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-17-0022 1377 JP v KS VačeNRP  

1377 JP v KS VačePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0022 1377 JP v KS VačeNRP  

07.11.2017 0136-2017 250,001377 JP v KS VačePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-17-0022 1377 JP v KS VačeNRP  

1377 JP v KS VačePP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB060-17-0022 1377 JP v KS VačeNRP  

08.11.2017 0137-2017 2.000,001361 Javna razsvetljava - električna energijaPP   
402200 Električna energijaKONTO

1362 Vzdrževanje javne razsvetljavePP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKNKONTO

08.11.2017 0138-2017 4.055,001650 Vodovod KresnicePP   
420600 Nakup zemijiščKONTO
OB060-16-0012 1650 Vodovod KresniceNRP  

1674 Vodovod TihabojPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB060-16-0035 1674 Vodovod TihabojNRP  

08.11.2017 0138-2017 830,001650 Vodovod KresnicePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-16-0012 1650 Vodovod KresniceNRP  

1674 Vodovod TihabojPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB060-16-0035 1674 Vodovod TihabojNRP  

08.11.2017 0139-2017 1.000,001522 Zbirni center za odpadkePP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB060-17-0005 1522 Zbirni center za odpadkeNRP  

1528 Rudnik SitarjevecPP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO
OB060-15-0005 1528 Rudnik SitarjevecNRP  

14.11.2017 0140-2017 1.000,001536 Kanalizacija LitijaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-16-0008 1536 Kanalizacija LitijaNRP  

1528 Rudnik SitarjevecPP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO
OB060-15-0005 1528 Rudnik SitarjevecNRP  

15.11.2017 0134-2017 3.400,00132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

15.11.2017 0141-2017 500,001435 Turistična društvaPP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

15.11.2017 0141-2017 500,001435 Turistična društvaPP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

15.11.2017 0142-2017 22.000,001922 VVZ LitijaPP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

1923 VVZ izven občinePP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

15.11.2017 0143-2017 300,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402604 Najem strojne računalniške opremeKONTO

15.11.2017 0144-2017 200,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računal.opremeKONTO

15.11.2017 0145-2017 300,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402514 Tekoče vzdržev.licenčne program.opremeKONTO

15.11.2017 0146-2017 200,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujiniKONTO

15.11.2017 0147-2017 200,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402402 Stroški prevoza v državiKONTO

15.11.2017 0148-2017 100,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402111 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.KONTO

15.11.2017 0149-2017 70,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

15.11.2017 0150-2017 800,000632 Materialni stroškiPP   
413003 Sredstva, prenesena drugim občinamKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

15.11.2017 0151-2017 400,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402100 Uniforme in službena oblekaKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402206 Poštnina in kurirske storitveKONTO
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15.11.2017 0152-2017 200,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402100 Uniforme in službena oblekaKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402514 Tekoče vzdržev.licenčne program.opremeKONTO

15.11.2017 0153-2017 50,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402100 Uniforme in službena oblekaKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402604 Najem strojne računalniške opremeKONTO

15.11.2017 0154-2017 200,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402100 Uniforme in službena oblekaKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
420703 Nakup licenčne programske opremeKONTO
OB060-16-0031 0637 Medobčinski inšpektoratNRP  

15.11.2017 0155-2017 2.000,000630 Plače in drugi prejemkiPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

0630 Plače in drugi prejemkiPP   
4000001 Nadom. plače-bolez.do 30 dniKONTO

15.11.2017 0156-2017 240,000180 Plača in drugi prejemkiPP   
400001 Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.KONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

16.11.2017 0157-2017 5.000,001520 Deponija odpadkovPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkovNRP  

1528 Rudnik SitarjevecPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB060-15-0005 1528 Rudnik SitarjevecNRP  

16.11.2017 0157-2017 5.000,001520 Deponija odpadkovPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkovNRP  

1528 Rudnik SitarjevecPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-15-0005 1528 Rudnik SitarjevecNRP  

16.11.2017 0158-2017 550,001620 Sistem zbirk prostorskih podatkovPP   
402007 Računalniške storitveKONTO

1620 Sistem zbirk prostorskih podatkovPP   
402607 Najem programske računalniške opremeKONTO

16.11.2017 0159-2017 560,000630 Plače in drugi prejemkiPP   
400900 Jubilejne nagradeKONTO

0630 Plače in drugi prejemkiPP   
4000001 Nadom. plače-bolez.do 30 dniKONTO

16.11.2017 0160-2017 5.000,001922 VVZ LitijaPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

1925 OŠ Gabrovka - VVE ČebelicaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO
OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE ČebelicaNRP  

16.11.2017 0160-2017 5.000,001922 VVZ LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1925 OŠ Gabrovka - VVE ČebelicaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO
OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE ČebelicaNRP  

16.11.2017 0160-2017 4.500,001945 Osnovna šola GabrovkaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO
OB060-16-0023 1945 Osnovna šola GabrovkaNRP  

1925 OŠ Gabrovka - VVE ČebelicaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO
OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE ČebelicaNRP  

16.11.2017 0160-2017 7.000,001966 OŠ Gabrovka - vrtec GabrovkaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO
OB060-16-0028 1966 OŠ Gabrovka - vrtec GabrovkaNRP  

1925 OŠ Gabrovka - VVE ČebelicaPP   
432300 Inv. transferi javnim zavodomKONTO
OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE ČebelicaNRP  

16.11.2017 0161-2017 1.000,000635 Obratovalni stroškiPP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402001 Čistilni material in storitveKONTO

16.11.2017 0162-2017 490,000635 Obratovalni stroškiPP   
402108 Drobni inventarKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

20.11.2017 0163-2017 882,001845 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

1845 ZKMŠ LitijaPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

20.11.2017 0163-2017 2.843,001845 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

1845 ZKMŠ LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

20.11.2017 0163-2017 7.284,001846 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

1846 ZKMŠ LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

20.11.2017 0165-2017 2.000,001922 VVZ LitijaPP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

1922 VVZ LitijaPP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

20.11.2017 0166-2017 7.000,001922 VVZ LitijaPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

1922 VVZ LitijaPP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

20.11.2017 0167-2017 2.000,001922 VVZ LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1922 VVZ LitijaPP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

20.11.2017 0168-2017 6.001,001830 Knjižnica LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

1830 Knjižnica LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

20.11.2017 0169-2017 1.000,001660 Geodetske storitve, cenitve in odškodninePP   
402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storitKONTO
OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnineNRP  

1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodninePP   
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljiščaKONTO
OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnineNRP  
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20.11.2017 0170-2017 500,000730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščitePP   
402100 Uniforme in službena oblekaKONTO

0730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščitePP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

20.11.2017 0173-2017 2.000,001433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski centerPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski centerPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

20.11.2017 0174-2017 1.000,001433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski centerPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

1433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski centerPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

21.11.2017 0176-2017 4.000,001921 OŠ Gabrovka - VVE ČebelicaPP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

1923 VVZ izven občinePP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

21.11.2017 0177-2017 2.500,001434 Investicije na področju turizmaPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0004 1434 Investicije na področju turizmaNRP  

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

21.11.2017 0178-2017 91,401430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402099 Drugi splošni material in storitveKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

21.11.2017 0179-2017 87,601430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnineKONTO

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

22.11.2017 0181-2017 100,001660 Geodetske storitve, cenitve in odškodninePP   
402113 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storitKONTO
OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnineNRP  

1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodninePP   
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljiščaKONTO

22.11.2017 0182-2017 1.284,000420 Nakup računalnikov in programovPP   
420703 Nakup licenčne programske opremeKONTO
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.NRP  

0420 Nakup računalnikov in programovPP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.NRP  

22.11.2017 0183-2017 150,000420 Nakup računalnikov in programovPP   
402604 Najem strojne računalniške opremeKONTO

0420 Nakup računalnikov in programovPP   
420202 Nakup strojne računalniške opremeKONTO
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.NRP  

22.11.2017 0184-2017 1.000,000420 Nakup računalnikov in programovPP   
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računal.opremeKONTO

0420 Nakup računalnikov in programovPP   
432000 Inv. transferi občinamKONTO
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.NRP  

22.11.2017 0185-2017 1.000,000420 Nakup računalnikov in programovPP   
402108 Drobni inventarKONTO

0420 Nakup računalnikov in programovPP   
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemovKONTO
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže.NRP  

23.11.2017 0186-2017 1.000,001360 JP v KS DolePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-16-0002 1360 JP v KS DoleNRP  

1360 JP v KS DolePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-16-0002 1360 JP v KS DoleNRP  

23.11.2017 0186-2017 600,001364 LC in JP v KS KresnicePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0012 1364 LC in JP v KS KresniceNRP  

1369 JP v KS HotičPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-17-0014 1369 JP v KS HotičNRP  

23.11.2017 0187-2017 550,000635 Obratovalni stroškiPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402001 Čistilni material in storitveKONTO

23.11.2017 0187-2017 20,000635 Obratovalni stroškiPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

23.11.2017 0187-2017 40,000635 Obratovalni stroškiPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

23.11.2017 0187-2017 200,000635 Obratovalni stroškiPP   
402299 Druge storitve komunikacij in komunaleKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

23.11.2017 0188-2017 1.000,001362 Vzdrževanje javne razsvetljavePP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

1362 Vzdrževanje javne razsvetljavePP   
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

23.11.2017 0189-2017 2.000,001361 Javna razsvetljava - električna energijaPP   
402200 Električna energijaKONTO

1362 Vzdrževanje javne razsvetljavePP   
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

24.11.2017 0190-2017 10.966,001850 Letni program športa in prireditvePP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

1850 Letni program športa in prireditvePP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

24.11.2017 0191-2017 2.049,001929 OŠ Litija - VVE Polhek PolšnikPP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

1929 OŠ Litija - VVE Polhek PolšnikPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

24.11.2017 0192-2017 1.570,772048 Humanitarna društvaPP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

2048 Humanitarna društvaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO
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24.11.2017 0193-2017 5.750,001834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditvePP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditvePP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

28.11.2017 0164-2017 1.000,001538 Kanalizacija KresnicePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-16-0017 1538 Kanalizacija KresniceNRP  

1528 Rudnik SitarjevecPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-15-0005 1528 Rudnik SitarjevecNRP  

28.11.2017 0195-2017 2.270,431520 Deponija odpadkovPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkovNRP  

1520 Deponija odpadkovPP   
420401 NovogradnjeKONTO
OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkovNRP  

29.11.2017 0196-2017 1.100,001435 Turistična društvaPP   
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovamKONTO

1421 Center za razvojPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

30.11.2017 0171-2017 300,000820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometuPP   
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranjaKONTO

0820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometuPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

30.11.2017 0172-2017 440,000820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometuPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

0820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometuPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO

30.11.2017 0175-2017 250,000632 Materialni stroškiPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402111 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.KONTO

30.11.2017 0180-2017 2.000,001340 Celostna prometna strategijaPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-15-0008 1340 Celostna prometna strategijaNRP  

1369 JP v KS HotičPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-17-0014 1369 JP v KS HotičNRP  

05.12.2017 0199-2017 25,000632 Materialni stroškiPP   
402510 Tekoče vzdrževanje komunikac.opremeKONTO

0632 Materialni stroškiPP   
402009 Izdatki za reprezentancoKONTO

06.12.2017 0200-2017 600,000731 Vzdrževanje in obratovalni stroškiPP   
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

0730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščitePP   
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvomKONTO

08.12.2017 0201-2017 7.260,001929 OŠ Litija - VVE Polhek PolšnikPP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

1923 VVZ izven občinePP   
411921 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili starševKONTO

11.12.2017 0205-2017 1.464,702260 krediti, najeti v letu 2016PP   
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni kreditKONTO

2260 krediti, najeti v letu 2016PP   
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni kreditiKONTO

18.12.2017 0194-2017 3.400,00132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

18.12.2017 0194-2017 300,001320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK)PP   
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKNKONTO

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

18.12.2017 0206-2017 220,000230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroškiPP   
402999 Drugi operativni odhodkiKONTO

0230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroškiPP   
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškovKONTO

18.12.2017 0207-2017 58,521433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski centerPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1433 ZKMŠ Litija - Turistični informacijski centerPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

18.12.2017 0208-2017 2.395,701830 Knjižnica LitijaPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

1830 Knjižnica LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

18.12.2017 0208-2017 264,551830 Knjižnica LitijaPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

1830 Knjižnica LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

18.12.2017 0208-2017 756,111830 Knjižnica LitijaPP   
413310 Tek.transf. v JZ-za premije KDPZKONTO

1830 Knjižnica LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

18.12.2017 0209-2017 1.032,821845 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

1845 ZKMŠ LitijaPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

18.12.2017 0209-2017 6.017,771845 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

1845 ZKMŠ LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

18.12.2017 0209-2017 327,831845 ZKMŠ LitijaPP   
413310 Tek.transf. v JZ-za premije KDPZKONTO

1845 ZKMŠ LitijaPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

18.12.2017 0210-2017 456,231846 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

1846 ZKMŠ LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

18.12.2017 0210-2017 1.440,841846 ZKMŠ LitijaPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

1846 ZKMŠ LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO
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18.12.2017 0210-2017 25,241846 ZKMŠ LitijaPP   
413310 Tek.transf. v JZ-za premije KDPZKONTO

1846 ZKMŠ LitijaPP   
413310 Tek.transf. v JZ-za premije KDPZKONTO

18.12.2017 0211-2017 50,941849 ZKMŠ LitijaPP   
413301 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcevKONTO

1849 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

18.12.2017 0211-2017 3,861849 ZKMŠ LitijaPP   
413302 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitveKONTO

1849 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

18.12.2017 0211-2017 15,781849 ZKMŠ LitijaPP   
413310 Tek.transf. v JZ-za premije KDPZKONTO

1849 ZKMŠ LitijaPP   
413300 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenimKONTO

27.12.2017 0214-2017 1.200,000630 Plače in drugi prejemkiPP   
400000 Osnovne plačeKONTO

0630 Plače in drugi prejemkiPP   
400202 Povračilo stroškov prehrane med delomKONTO

27.12.2017 0215-2017 120,000637 Medobčinski inšpektoratPP   
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenihKONTO

0637 Medobčinski inšpektoratPP   
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugoKONTO

27.12.2017 0216-2017 1.300,001434 Investicije na področju turizmaPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0024 1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijeNRP  

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
420300 Nakup drugih osnovnih sredstevKONTO
OB060-17-0024 1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijeNRP  

27.12.2017 0216-2017 1.200,001434 Investicije na področju turizmaPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0024 1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijeNRP  

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocijePP   
402112 Protokol.darila,organ.proslav ipd.KONTO

29.12.2017 0217-2017 990,000635 Obratovalni stroškiPP   
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanjeKONTO

0635 Obratovalni stroškiPP   
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektovKONTO

30.12.2017 0212-2017 88,000182 Materialni stroškiPP   
402402 Stroški prevoza v državiKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska poštaKONTO

30.12.2017 0213-2017 5,000182 Materialni stroškiPP   
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenihKONTO

0182 Materialni stroškiPP   
402499 Drugi izdatki za službena potovanjaKONTO

31.12.2017 0099-2017 60,001376 LC v KS PolšnikPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-17-0016 1376 LC v KS PolšnikNRP  

1376 LC v KS PolšnikPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB060-17-0016 1376 LC v KS PolšnikNRP  

31.12.2017 0100-2017 250,00132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

31.12.2017 0101-2017 303,001369 JP v KS HotičPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-17-0014 1369 JP v KS HotičNRP  

1369 JP v KS HotičPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0014 1369 JP v KS HotičNRP  

31.12.2017 0102-2017 910,001360 JP v KS DolePP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-16-0002 1360 JP v KS DoleNRP  

1360 JP v KS DolePP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-16-0002 1360 JP v KS DoleNRP  

31.12.2017 0103-2017 1.515,00132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšaveKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

31.12.2017 0104-2017 910,001376 LC v KS PolšnikPP   
420402 Rekonstrukcije in adaptacijeKONTO
OB060-17-0016 1376 LC v KS PolšnikNRP  

1376 LC v KS PolšnikPP   
420804 Načrti in druga projektna dokumentacijaKONTO
OB060-17-0016 1376 LC v KS PolšnikNRP  

31.12.2017 0120-2017 250,001340 Celostna prometna strategijaPP   
402199 Drugi posebni materiali in storitveKONTO
OB060-15-0008 1340 Celostna prometna strategijaNRP  

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVPP   
420801 Investicijski nadzorKONTO
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kVNRP  

31.12.2017 0202-2017 10,000632PP   
402302KONTO

0632PP   
402402KONTO

31.12.2017 0203-2017 25,000632PP   
402302KONTO

0632PP   
402499KONTO

31.12.2017 0204-2017 10,000632PP   
402302KONTO

0632PP   
402009KONTO

Materialni stroški 
Nadomestni deli za vozila 
Materialni stroški 
Nadomestni deli za vozila 
Materialni stroški 
Nadomestni deli za vozila 

Materialni stroški
Stroški prevoza v državi
Materialni stroški
Drugi izdatki za službena potovanja 
Materialni stroški
Izdatki za reprezentanco
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OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, Litija

Datum 26.02.2018

Realizacija projektov iz načrta razvojnih programov
Kriteriji:
Proračunska postavka (PP)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Vir financiranja NRP (NRP Vir)

Stran 1

plan realizacija

1 2
Opis

Indeks 2:1

3

v EUR

0182 Materialni stroški 2.500,00 1.646,18 65,85
OB060-16-0034 0182_420238 Nakup telekomunikacijske opreme 2.500,00 1.646,18 65,85
PV00 Lastna proračunska sredstva 2.500,00 1.646,18 65,85

0420 Nakup računalnikov in programov 37.550,00 36.480,70 97,15
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže. 37.550,00 36.480,70 97,15
PV00 Lastna proračunska sredstva 37.550,00 36.480,70 97,15

0633 Nakup nove opreme 8.240,00 8.131,80 98,69
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže. 8.240,00 8.131,80 98,69
PV00 Lastna proračunska sredstva 8.240,00 8.131,80 98,69

0635 Obratovalni stroški 1.649,74 1.648,32 99,91
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže. 1.649,74 1.648,32 99,91
PV00 Lastna proračunska sredstva 1.649,74 1.648,32 99,91

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe 6.960,00 6.102,24 87,68
OB060-16-0030 0420 0633 0636 Nakup računalnikov, opreme, vzdrže. 6.960,00 6.102,24 87,68
PV00 Lastna proračunska sredstva 6.960,00 6.102,24 87,68

0637 Medobčinski inšpektorat 3.400,00 2.762,72 81,26
OB060-16-0031 0637 Medobčinski inšpektorat 3.400,00 2.762,72 81,26
PV00 Lastna proračunska sredstva 3.400,00 2.762,72 81,26

0738 Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi 50.000,00 48.710,49 97,42
OB060-16-0016 0738 Občinska gasilska zveza - gasil. vozila, gas 50.000,00 48.710,49 97,42
PV00 Lastna proračunska sredstva 50.000,00 48.710,49 97,42
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Datum 26.02.2018
Stran 2

plan realizacija

1 2
Opis

Indeks 2:1

3

v EUR

113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA 10.600,00 0,00 0,00
OB060-16-0033 113290 Športni objekt Jevnica 10.600,00 0,00 0,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 10.600,00 0,00 0,00

113294 Razvojni projekti podeželja 2.498,00 2.440,00 97,68
OB060-17-0025 113294 Razvojni projekti podeželja 2.498,00 2.440,00 97,68
PV00 Lastna proračunska sredstva 2.498,00 2.440,00 97,68

1133 LC 208071 Most Sava 19.000,00 17.205,60 90,56
OB060-17-0001 1133 LC 208071 Most Sava 19.000,00 17.205,60 90,56
PV00 Lastna proračunska sredstva 19.000,00 17.205,60 90,56

1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK) 30.800,00 25.187,95 81,78
OB060-15-0001 152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI 30.800,00 25.187,95 81,78
PV00 Lastna proračunska sredstva 30.800,00 25.187,95 81,78

132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kV 11.550,00 11.522,79 99,76
OB060-17-0002 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kV 11.550,00 11.522,79 99,76
PV00 Lastna proračunska sredstva 11.550,00 11.522,79 99,76

1338 Most Jevnica - Senožeti 7.500,00 6.956,44 92,75
OB060-15-0007 1338 Most Jevnica - Senožeti 7.500,00 6.956,44 92,75
PV00 Lastna proračunska sredstva 7.500,00 6.956,44 92,75

1340 Celostna prometna strategija 59.950,00 46.616,20 77,76
OB060-15-0008 1340 Celostna prometna strategija 59.950,00 46.616,20 77,76
PV00 Lastna proračunska sredstva 35.060,00 46.616,20 132,96

PV01 Transfer iz državnega proračuna 3.735,00 0,00 0,00

PV02 Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva) 21.155,00 0,00 0,00

1342 LC 425300, JP 708790  Dole - Hude Ravne 45.000,00 41.000,00 91,11
OB060-07-0007 1342 LC 425300, JP 708790 Dole - Hude Ravne 45.000,00 41.000,00 91,11

Realizacija projektov iz načrta razvojnih programov
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Datum 26.02.2018
Stran 3

plan realizacija

1 2
Opis

Indeks 2:1

3

v EUR

PV00 Lastna proračunska sredstva 45.000,00 41.000,00 91,11

1349 Odmera občinskih cest 73.000,00 55.169,61 75,57
OB060-16-0003 1349 Odmera občinskih cest 73.000,00 55.169,61 75,57
PV00 Lastna proračunska sredstva 73.000,00 55.169,61 75,57

1360 JP v KS Dole 60.000,00 59.566,49 99,28
OB060-16-0002 1360 JP v KS Dole 60.000,00 59.566,49 99,28
PV00 Lastna proračunska sredstva 60.000,00 35.136,55 58,56

PV05 KREDIT MGRT 0,00 24.429,94 -

1362 Vzdrževanje javne razsvetljave 2.100,00 2.036,91 97,00
OB060-15-0001 152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI 2.100,00 2.036,91 97,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 2.100,00 2.036,91 97,00

1364 LC in JP v KS Kresnice 11.400,00 10.231,90 89,75
OB060-17-0012 1364 LC in JP v KS Kresnice 11.400,00 10.231,90 89,75
PV00 Lastna proračunska sredstva 11.400,00 10.231,90 89,75

1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 100,00 0,00 0,00
OB060-17-0013 1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 100,00 0,00 0,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 100,00 0,00 0,00

1369 JP v KS Hotič 12.600,00 10.219,74 81,11
OB060-17-0014 1369 JP v KS Hotič 12.600,00 10.219,74 81,11
PV00 Lastna proračunska sredstva 12.600,00 1.559,75 12,38

PV05 KREDIT MGRT 0,00 8.659,99 -

1376 LC v KS Polšnik 39.000,00 38.968,83 99,92
OB060-17-0016 1376 LC v KS Polšnik 39.000,00 38.968,83 99,92
PV00 Lastna proračunska sredstva 39.000,00 6.058,76 15,54

PV05 KREDIT MGRT 0,00 32.910,07 -

Realizacija projektov iz načrta razvojnih programov
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Datum 26.02.2018
Stran 4

plan realizacija

1 2
Opis

Indeks 2:1

3

v EUR

1377 JP v KS Vače 16.300,00 13.976,86 85,75
OB060-17-0022 1377 JP v KS Vače 16.300,00 13.976,86 85,75
PV00 Lastna proračunska sredstva 16.300,00 13.976,86 85,75

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocije 7.700,00 5.774,00 74,99
OB060-17-0024 1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocije 7.700,00 5.774,00 74,99
PV00 Lastna proračunska sredstva 7.700,00 5.774,00 74,99

1434 Investicije na področju turizma 26.000,00 23.985,20 92,25
OB060-17-0004 1434 Investicije na področju turizma 25.560,00 23.985,20 93,84
PV00 Lastna proračunska sredstva 25.560,00 23.985,20 93,84

OB060-17-0024 1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocije 440,00 0,00 0,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 440,00 0,00 0,00

1520 Deponija odpadkov 17.000,00 13.632,76 80,19
OB060-15-0006 1520 Deponija odpadkov 17.000,00 13.632,76 80,19
PV00 Lastna proračunska sredstva 17.000,00 13.632,76 80,19

152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI 1.649.500,001.649.440,00 100,00
OB060-15-0001 152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI 1.649.500,001.649.440,00 100,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 449.500,00 1.649.440,00 366,95

PV04 KREDIT 1.200.000,00 0,00 0,00

1528 Rudnik Sitarjevec 91.000,00 86.873,59 95,47
OB060-15-0005 1528 Rudnik Sitarjevec 91.000,00 86.873,59 95,47
PV00 Lastna proračunska sredstva 91.000,00 86.873,59 95,47

1537 Zapiranje deponije Širjava 600,00 536,80 89,47
OB060-16-0009 1537 Zapiranje deponije Širjava 600,00 536,80 89,47
PV00 Lastna proračunska sredstva 600,00 536,80 89,47

1538 Kanalizacija Kresnice 24.000,00 9.595,22 39,98

Realizacija projektov iz načrta razvojnih programov
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Datum 26.02.2018
Stran 5

plan realizacija

1 2
Opis

Indeks 2:1

3

v EUR

OB060-16-0017 1538 Kanalizacija Kresnice 24.000,00 9.595,22 39,98
PV00 Lastna proračunska sredstva 24.000,00 9.595,22 39,98

1633 Vodovod Dole 20.000,00 10.878,00 54,39
OB060-07-0015 1633 Vodovod Dole 20.000,00 10.878,00 54,39
PV00 Lastna proračunska sredstva 20.000,00 10.878,00 54,39

1637 Vodovod Golišče 500,00 409,84 81,97
OB060-07-0112 1637 Vodovod Golišče 500,00 409,84 81,97
PV00 Lastna proračunska sredstva 500,00 409,84 81,97

1643 Otroška igrišča 10.200,00 10.068,23 98,71
OB060-17-0017 1643 Otroška igrišča 10.200,00 10.068,23 98,71
PV00 Lastna proračunska sredstva 10.200,00 10.068,23 98,71

1647 Vodovod Litija 15.000,00 13.590,96 90,61
OB060-17-0018 1647 Vodovod Litija 15.000,00 13.590,96 90,61
PV00 Lastna proračunska sredstva 15.000,00 13.590,96 90,61

1648 Vodovod Hotič 12.273,00 12.065,83 98,31
OB060-07-0070 1648 Vodovod Hotič 12.273,00 12.065,83 98,31
PV00 Lastna proračunska sredstva 12.273,00 12.065,83 98,31

1649 Pot Zavrbje 1.000,00 0,00 0,00
OB060-07-0101 1649 Pot Zavrbje 1.000,00 0,00 0,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 1.000,00 0,00 0,00

1650 Vodovod Kresnice 20.115,00 13.332,75 66,28
OB060-16-0012 1650 Vodovod Kresnice 20.115,00 13.332,75 66,28
PV00 Lastna proračunska sredstva 20.115,00 13.332,75 66,28

165292 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov 80.000,00 0,00 0,00
OB060-17-0019 165292 Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih pros 80.000,00 0,00 0,00

Realizacija projektov iz načrta razvojnih programov
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Datum 26.02.2018
Stran 6

plan realizacija

1 2
Opis

Indeks 2:1

3

v EUR

PV00 Lastna proračunska sredstva 80.000,00 0,00 0,00

1657 Vodovod Mamolj 1.000,00 0,00 0,00
OB060-08-0006 1657 Vodovod Mamolj 1.000,00 0,00 0,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 1.000,00 0,00 0,00

1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine 31.400,00 20.127,15 64,10
OB060-16-0013 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine 31.400,00 20.127,15 64,10
PV00 Lastna proračunska sredstva 31.400,00 20.127,15 64,10

1673 Mrliška vežica Vače 1.000,00 0,00 0,00
OB060-16-0014 1673 Mrliška vežica Vače 1.000,00 0,00 0,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 1.000,00 0,00 0,00

1674 Vodovod Tihaboj 29.885,00 29.810,57 99,75
OB060-16-0035 1674 Vodovod Tihaboj 29.885,00 29.810,57 99,75
PV00 Lastna proračunska sredstva 29.885,00 29.810,57 99,75

1676 Razširitev vodovodov Litija - Šmartno 1.000,00 0,00 0,00
OB060-15-0004 1676 Razširitev vodovodov Litija - Šmartno 1.000,00 0,00 0,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 1.000,00 0,00 0,00

1677 Vodovod Gabrovka 26.727,00 26.726,06 100,00
OB060-17-0006 1677 Vodovod Gabrovka 26.727,00 26.726,06 100,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 26.727,00 26.726,06 100,00

1678 Vodovod Leše 10.000,00 5.150,00 51,50
OB060-17-0007 1678 Vodovod Leše 10.000,00 5.150,00 51,50
PV00 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 5.150,00 51,50

1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 2.100,00 2.017,89 96,09
OB060-16-0018 1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 2.100,00 2.017,89 96,09
PV00 Lastna proračunska sredstva 2.100,00 2.017,89 96,09
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Datum 26.02.2018
Stran 7

plan realizacija

1 2
Opis

Indeks 2:1

3

v EUR

1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva 33.500,00 33.500,00 100,00
OB060-16-0019 1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva 33.500,00 33.500,00 100,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 33.500,00 33.500,00 100,00

1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 2.000,00 1.972,00 98,60
OB060-16-0020 1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 2.000,00 1.972,00 98,60
PV00 Lastna proračunska sredstva 2.000,00 1.972,00 98,60

1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve 6.900,00 6.891,80 99,88
OB060-17-0008 1834 Razst. Prostor, dimnik, M.Pregelj, P.Jereb 6.900,00 6.891,80 99,88
PV00 Lastna proračunska sredstva 6.900,00 6.891,80 99,88

1845 ZKMŠ Litija 46.000,00 45.649,11 99,24
OB060-17-0009 1845 ZKMŠ Litija - Prezračevanje KC 46.000,00 45.649,11 99,24
PV00 Lastna proračunska sredstva 46.000,00 45.649,11 99,24

1860 Nogometno igrišče Litija 10.000,00 6.997,99 69,98
OB060-17-0021 1860 Nogometno igrišče Litija 10.000,00 6.997,99 69,98
PV00 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 6.997,99 69,98

1862 Nogometno igrišče Kresnice 5.000,00 3.183,44 63,67
OB060-17-0023 1862 Nogometno igrišče Kresnice 5.000,00 3.183,44 63,67
PV00 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 3.183,44 63,67

1863 Stara sodnija 3.700,00 3.604,65 97,42
OB060-15-0003 1955 OŠ in OŠPP Litija 3.700,00 3.604,65 97,42
PV00 Lastna proračunska sredstva 3.700,00 3.604,65 97,42

1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 41.500,00 36.910,56 88,94
OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 41.500,00 36.910,56 88,94
PV00 Lastna proračunska sredstva 34.500,00 34.500,00 100,00

PV05 KREDIT MGRT 7.000,00 2.410,56 34,44
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Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 252



Datum 26.02.2018
Stran 8

plan realizacija

1 2
Opis

Indeks 2:1

3

v EUR

1945 Osnovna šola Gabrovka 500,00 500,00 100,00
OB060-16-0023 1945 Osnovna šola Gabrovka 500,00 500,00 100,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 500,00 500,00 100,00

1946 Osnovna šola Gradec 10.000,00 10.000,00 100,00
OB060-16-0024 1946 Osnovna šola Gradec 10.000,00 10.000,00 100,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 10.000,00 10.000,00 100,00

1947 Osnovna šola Litija 10.000,00 9.996,80 99,97
OB060-15-0003 1955 OŠ in OŠPP Litija 1.150,00 1.146,80 99,72
PV00 Lastna proračunska sredstva 1.150,00 1.146,80 99,72

OB060-16-0025 1947 Osnovna šola Litija 8.850,00 8.850,00 100,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 8.850,00 8.850,00 100,00

1948 Intervencije v osnovne šole 11.500,00 11.500,00 100,00
OB060-16-0026 1948 Intervencije v osnovne šole 11.500,00 11.500,00 100,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 11.500,00 11.500,00 100,00

1955 OŠ Litija, novogradnja 1.004.165,00 879.284,87 87,56
OB060-15-0003 1955 OŠ in OŠPP Litija 1.004.165,00 879.284,87 87,56
PV00 Lastna proračunska sredstva 794.412,00 879.284,87 110,68

PV07 Transfer iz državnega proračuna MGRT 209.753,00 0,00 0,00

1965 Izobraževalni center Hotič 83.500,00 83.500,00 100,00
OB060-16-0027 19650 POŠ Hotič in vrtec Hotič 83.500,00 83.500,00 100,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 83.500,00 83.500,00 100,00

1966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 348.000,00 267.745,90 76,94
OB060-16-0028 1966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 348.000,00 267.745,90 76,94
PV00 Lastna proračunska sredstva 40.371,00 267.745,90 663,21

PV05 KREDIT MGRT 307.629,00 0,00 0,00
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Indeks 2:1

3
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1967 Uporabnina - vrtec Najdihojca 36.000,00 25.631,80 71,20
OB060-17-0010 1967 Uporabnina - vrtec Najdihojca 36.000,00 25.631,80 71,20
PV00 Lastna proračunska sredstva 31.000,00 25.631,80 82,68

PV06 FINANČNI NAJEM 5.000,00 0,00 0,00

2053 Dom invalidov 5.000,00 0,00 0,00
OB060-16-0015 2053 Dom invalidov 5.000,00 0,00 0,00
PV00 Lastna proračunska sredstva 5.000,00 0,00 0,00

4.246.962,74 3.807.465,54 89,65

Realizacija projektov iz načrta razvojnih programov
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Stran: 2 

Letno poročilo Občine Litija je v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu 
sestavljeno iz: 
 

I. RAČUNOVODSKEGA POROČILA 
 
1. Bilance stanja z obveznima prilogama: 

- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
- stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

2. Izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov s sestavnimi deli: 
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb 
- izkaz računa financiranja 

3. Pojasnil k izkazom: 
- pojasnil k bilanci stanja 
- pojasnil k izkazu prihodkov in odhodkov 
- druge računovodske informacije 

 
II. POSLOVNEGA POROČILA 

 
 
 
I. RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
UVOD 
Podlage za sestavo računovodskih izkazov 
Občina Litija je zavezanka za sestavitev letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega 
načrta.  
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 
104/10, 104/11 in 86/16). 
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo Zakon o računovodstvu, 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih 
usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Slovenski računovodski standardi in kodeks računovodskih načel. 
Pri računovodenju so upoštevana tudi priporočila notranjih revizorjev iz preteklih let. 
 
Občina Litija je dolžna vsako leto zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja na podlagi 100. člena Zakona o javnih 
financah ter 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. V letu 
2017 je notranjo revizijo opravila družba Fond svetovanje, d. o. o., Ljubljana. 
 
Računovodske usmeritve 
Računovodski izkaz prihodkov in odhodkov je izdelan na podlagi načela denarnega toka, bilanca stanja po načelu nastanka 
dogodka. Letno poročilo je v predpisanem roku predloženo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve. Za poslovno 
leto 2017, ki je enako koledarskemu, so uporabljene enake računovodske usmeritve kot v preteklem letu. 
 
Občina Litija je mesečna zavezanka za DDV v delu, ki se nanaša na njeno obdavčljivo dejavnost v zvezi z: 

- zbiranjem in ravnanjem z odpadki, 
- ravnanjem z odpadno vodo, 
- oskrbo z vodo, 
- urejanjem pokopališč in pogrebno dejavnostjo ter 
- drugimi investicijami za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

 
Za obdavčljivo dejavnost se vodijo ločene evidence. Sodila za razmejevanje prihodkov iz obdavčljive dejavnosti so 
zaračunane prodaje blaga in storitev. V letu 2017 je občina izdala 241 računov in ustvarila za 1.162.429 EUR neto 
obdavčenega in za 77.331 EUR oproščenega prometa po ZDDV-1.  
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POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

1. BILANCA STANJA  
 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev občine Litija in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in 
zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. S popisom oz. 
inventuro smo dosegli, da se knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih 
ter da bilanca stanja izkazuje resnično in pošteno dejansko stanje.  
 
 
1.1. STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV  

 
Stanje neodpisane vrednosti vseh osnovnih sredstev proračuna znaša 45.687.300,24 EUR in je v primerjavi z letom 2016 
manjše za 1 mio EUR oz. 2 %.  
 
Obračunana amortizacija za leto 2017 v višini 1.821.345,92 EUR je bila v celoti pokrita v breme splošnega sklada za 
osnovna sredstva. Za odpis po enakomerni časovni metodi so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 do 100/15), razen za sredstva GJI v 
upravljanju JP KSP Litija in Ceroz Hrastnik. 

 
 

1.1.1. NEOPREDMETENA SREDSTVA 
Med dolgoročnimi premoženjskimi pravicami v sk. 00-01 izkazujemo računalniške programe in licence ter pridobljene 
stavbne pravice v skupni neodpisani vrednosti 48.516,05 EUR.  
Nabavna vrednost neopredmetenih OS se je v letu 2017 povečala za nove nabave v višini 24.329,88 EUR, zmanjšala pa za 
odpis ob inventuri v višini 37.373,19 EUR. 

 
 

1.1.2. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
 
ZEMLJIŠČA (cto 020) 
Knjigovodska vrednost zemljišč znaša 2.419.722,50 EUR. V letu 2017 je bil evidentiran naslednji promet s kmetijskimi in 
stavbnimi zemljišči: 

- odtujitev (prodaja, menjava): skupaj 274.045,71 eur za 14.397 m2; največji posamični promet je prodaja 922 m2 
fizični osebi; 

- pridobitev (nakup, menjava, podaritev): skupaj 270.269,41 eur za 21.055 m2; največji posamični promet je nakup 
zemljišča v vrednosti 83.500,00 EUR za izgradnjo POŠ Hotič. 

 
Za določitev vrednosti brezplačno pridobljenih zemljišč se je skladno s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju 
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03 do 100/15) upoštevala vrednost po GURS. 
 
 
ZGRADBE (konti 021 – 023) 
Sedanja vrednost zgradb znaša 41.100.756,41 EUR, od tega je za 1.085.704,01 EUR investicij še v gradnji oz. 
pridobivanju.  
 
NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI (CTO 0230): 
 
Evidentirani so naslednji projekti, ki so še v izgradnji oziroma izdelavi: 

inv. 
št. 

opis Datum prve 
aktivnosti 

Nabavna vred.   
31. 12. 2016 

Nabavna vred.   
31. 12. 2017 

Komunalna dejavnost    
6218 vodovod Tihaboj 17.3.2011 32.950,00 32.950,00 
6257 vodovod Mamolj 3.2.2010 107.530,41 107.530,41 
6310 vodovod Strmca, Vače 17.10.2014 7.350,00 7.350,00 
6253 javna razsvetljava Graška - bajer - ŽP 14.9.2010 2.100,00 2.100,00 
6254 javna razsvetljava Brezovo 10.9.2010 2.100,00 2.100,00 
6258 javna razsvetljava Praprošče 14.9.2010 3.264,00 3.264,00 
6274 vežica na pokopališču Vače 15.6.2012 63.081,51 63.081,51 
6295 rudnik Sitarjevec – aktivirano v l. 2017 22.3.2013 25.565,03 0 
6340 kanalizacija Kresnice - nova 2017 0 22.035,90 
6341 vodovod Leše - Tirna 2017 0 7.300,00 
6342 parkirišče P+ pri žel. postaji 2017 0 10.894,60 
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   243.940,95 258.606,42 
 
Cestna dejavnost 

   

6049 obvoznica Litija (iz G2-108) 10.11.2008 16.404,00 16.404,00 
6079 križišče Partizanska - Šmarska (pri ZD) 29.11.2007 31.086,30 31.086,30 
6097 obvoznica Gabrovka 6.9.2011 1.920,00 1.920,00 
6252 stopnišče s klančino Pokop. pot - Valv. trg 5.7.2010 12.360,00 12.360,00 
6270 pločnik Spodnji Log – Savski most 10.11.2012 1.500,00 1.500,00 
6324 mestne ulice (ob izgrad. kanaliz. sistema): 

Prisojna ulica 
 

30.11.2012 
 

1.939,80 
 

1.939,80 
6325 LC 208102 Mamolj - Velika Preska 2. 7. 2015 6.075,60 0 
6339 most Sava 2017 0 17.205,60 
6327 most Jevnica, čez Savo - aktivirano v l. 2017 21. 12. 2015 131.444,90 0 
6343 LC 208011 Zapodje 2017 0 6.100,00 
6353 JP 708952 Gabrovka Stari boršt 2017 0 1.061,40 
6354 JP 708971 Tlaka 2017 0 18.663,80 
   202.730,60 108.240,90 
 
Stanovanjska dejavnost 

   

6016 stanovanjski blok Kresnice 16.10.2007 4.980,00 4.980,00 
 
Varstvo okolja 

   

6209 sortirnica in kompostirnica Unično - 
aktivirano v l. 2017 in preneseno v najem 
Ceroz-u d. o. o. 

30.11.2011 2.931.316,92 0 

6279 meteorni odvodnik Gradec 29.8.2012 17.737,70 17.737,70 
   2.949.054,62 17.737,70 
 
Kmetijstvo, razvoj podeželja 

   

6011 večnamenski objekt za medgeneracijsko 
druženje Jevnica 

16.6.2011 19.083,13 19.083,13 

6018 večnamenski objekt za medgeneracijsko 
druženje Gabrovka (Novi vrtec Gabrovka) - 
v l. 2017 preneseno v upravljanje JZ OŠ 
Gabrovka-Dole 

10.7.2011 42.578,08 
 

0 

6019 večnamenski objekt za medgeneracijsko 
druženje Dole 

1.4.2011 81.539,00 81.539,00 

6326 izobraževalni center Hotič 14. 10. 2015 2.000,00 2.000,00 
6344 oglarski center in GD Dole 2017 0 2.440,00 
   145.200,21 105.062,13 
 
Socialno varstvo 

   

6255 dom invalidov, Parmova ul., Litija 13.5.2010 162.408,12 162.408,12 
6304 medgeneracijski center Litija (v SVC) 23. 12.2013 10.980,00 10.980,00 
   173.388,12 173.388,12 
 investicije GJS v teku pri KSP  363.012,50 417.688,74 

SKUPAJ:  6.738.448,83 1.085.704,01 
 
V letu 2017 so bile zaključene in aktivirane naslednje investicije: 

- 2.faza deponija Unično v vrednosti 2.931.316,92 EUR, 
- rudnik Sitarjevec v vrednosti 92.683,94 EUR, 
- most Jevnica v vrednosti 131.444,88 EUR, 
- lokalne ceste in javne poti v vrednosti 266.255,18 EUR, 
- medgeneracijski objekt Gabrovka (Novi vrtec Gabrovka – inv. v teku) v vrednosti 42.578,08 EUR je bil prenešen v 

upravljanje JZ OŠ Gabrovka - Dole. 
 
 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (040 – 051) 
Med opremo izkazujemo telefone, računalnike, pohištvo in drugo opremo, službene avtomobile, traktorski posipalnik, digi 
TV pretvornik, vstopne table na cestah, kontejner na tržnici v Litiji, igrala na igriščih, kegljaško in reševalno opremo ter 
vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti. Med opremo smo uvrstili tudi droben inventar z življenjsko dobo nad enim letom, 
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tudi če posamična nabavna vrednost ni presegla 500 eurov (načelo istovrstnosti); skladno s predpisi smo ga v celoti takoj 
odpisali.  
 
Sedanja vrednost opreme na dan 31. 12. 2017 znaša 2.118.305,28 EUR. Nabavna vrednost se je v letu 2017 povečala za 
488.027,04 EUR zaradi: 

- nakupa (računalniška oprema, pohištvo, klime, droben inventar), skupaj 39.521,13 EUR, 
- nakup opreme za javne površine (kosilnica, igrala) 12.754,38 EUR, 
- aktiviranje in prenos v uprav. opreme GJI Unično 622.279,66 EUR, 
- oprema v pridobivanju – pustna maskota 1.274,00 EUR, 
- izločitev opreme pri JP KSP -172.091,11 in 
- odpisov opreme ob inventuri -15.711,02 EUR. 

     
Stopnja iztrošenosti dolgoročnih OS znaša: 

003 neopredmetena OS 57 
021 zgradbe 31 
04 oprema 54 

 
Glede na upravljanje in vodenje registra OS se vsa osnovna sredstva Občine Litija vodijo v pomožnih knjigah: 

                                                                                                                                                    (neodpisana vrednost v EUR) 
 Leto 2016 Leto 2017 

 proračuna Občine Litija v znesku 24.402.570,13 21.574.491,81
 Javnega podjetja KSP Litija: 21.899.103,80 21.238.202,31

- sredstva za izvajanje GJS 19.187.282,18 18.635.345,93 
- stanovanja (102 enoti), poslovni prostori (14 enot), garaža (1) 2.711.821,62 2.602.856,38 

  JP CEROZ Hrastnik 420.005,67 2.874.606,12
SKUPAJ: 46.721.679,60 45.687.300,24 

 
Vsa sredstva so popisale tri različne inventurne komisije. Inventurno poročilo je obravnaval in sprejel Občinski svet Občine 
Litija na 7. izredni seji dne 5. 2. 2018. 
 
 
1.2. STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL (sk. 06, 07) 
 
Knjigovodska vrednost dolgoročnih finančnih naložb znaša 8.960.910,78 EUR in je glede na preteklo leto manjša za 0,3 %. 
Finančne naložbe zajemajo: 
- vrednost delnic 8.792,16 EUR, 
- vrednost deležev 8.952.118,62 EUR.  
 
DELNICE: Delnice, ki kotirajo na borzi, so skladno s predpisi usklajene s tržno vrednostjo. 
 
DELEŽI: Občina ima deleže v dveh javnih podjetjih in v petih družbah z omejeno odgovornostjo, katerih 
(so)ustanoviteljica je. V letu 2017 se je na podlagi sklepa Občinskega sveta Litija zmanjšal kapitalski delež v družbi RCSS 
Litija za višino kapitalskih rezerv 28.281,04 EUR. 
 
Gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in njihovo stanje na dan 31. 12. 2017 prikazuje spodnja tabela: 
 
Tabela 1: PREGLED STANJA IN GIBANJA DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL              

Konto vrsta terjatve Stanje
31.12.2016

Povečanje/ 
zmanjšanje  
v letu 2017 

Stanje
31.12.2017

06010 296 rednih delnic Zavaroval. Triglav, d.d.(ZVTG) 6.867,20 1.687,20 8.554,40

06012 386 rednih delnic MR1R družbe M1, d.d. in  
7 rednih delnic SING Sivent d.d 194,95 42,81 237,76

06221 73,6 % delež v javnem podjetju KSP Litija, d.o.o. 375.865,63 0 375.865,63
06224 delež v javnem podjetju CEROZ Hrastnik, d.o.o. 2.215,18 0 2.215,18
06222 ustan. delež v RTC Zasavje, d.o.o. Trbovlje 81.900,67 0 81.900,67
06223 ustan. delež v RCR, d .o.o. Zagorje  580,00 0 580,00

06225 100 % ustan. delež v Razvojnem centru Srca 
Slovenije Litija, d.o.o.  98.801,04 -28.281,04 70.520,00

06226 100 % ustan. delež v IC Geoss Litija, d.o.o. 12.132,00 0 12.132,00
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06227 100 % ustan. delež v SVC Litija, d.o.o. 8.408.905,14 0 8.408.905,14
 SKUPAJ: 8.987.461,81 -26.551,03 8.960.910,78

 
 

1.3. DRUGE DOLGOROČNE TERJATVE (sk. 08 in 09) 
Odprte dolgoročne poslovne terjatve (sk. 08) znašajo 1.675,36 EUR; gre za terjatve iz naslova kupnine za stanovanje, 
prodano po stanovanjskem zakonu. 

 
Glede na načelo ročnosti so dolgoročne terjatve v višini 327,47  EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2018, v bilanci stanja 
izkazane med kratkoročnimi terjatvami v skupini 12. 

 
 
SREDSTVA V UPRAVLJANJU JAVNIH ZAVODOV (sl. 09) 
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje desetim javnim zavodom, znašajo 26.802.372,15 EUR in so v skladu s 37. členom 
Zakona o računovodstvu pisno usklajene. Sredstva v upravljanju JZ povečujejo investicijski transferji, zmanjšuje pa 
obračunana amortizacija, saj proračun posebej ne zagotavlja sredstev javnim zavodom za pokrivanje stroškov amortizacije. 
 
Tabela 2: PREGLED STANJA IN GIBANJA TERJATEV ZA SREDSTVA, DANA V UPRAVLJANJE, PO VIŠINI 
IN PREJEMNIKIH TEH SREDSTEV:                       

JAVNI ZAVOD, JP Stanje 
31. 12. 2016 

Stanje 
31.12.2017 

% 
(17/16) 

1. Osnovna šola Litija 13.931.770,10 13.866.934,64 99

2. Osnovna šola Gradec 4.456.534,27 4.264.783,41 96

3. OŠ Gabrovka – Dole 2.270.385,88 2.565.842,70 113

4. Zdravstveni dom Litija 2.394.948,66 2.383.327,85 99

5. Vrtec Litija 1.817.461,07 1.787.782,37 98

6. Mestne lekarne Kamnik 1.000.418,69 819.827,14 82

7. Knjižnica Litija 491.817,43 491.698,46 100

8. Gimnazija Litija 316.785,79 306.339,29 97

9. ZKMŠ - JZ za kulturo, mladino in šport Litija 244.864,41 296.688,17 121

10. Glasbena šola Litija-Šmartno 24.128,59 19.148,12 79

Skupaj: 26.949.114,89 26.802.372,15 99
 
V letu 2017 je bilo za povečanje vrednosti sredstev v upravljanju vseh javnih zavodov iz proračuna občine namenjenih 
513.705,15 EUR. 
 
 
1.4. DENARNA SREDSTVA IN DOBROIMETJA PRI BANKAH (sk. 10 in 11) 
 
Stanje denarnih sredstev v blagajni (sk. 10) znaša 82,45 EUR.  
V letu 2017 je bilo za 11.934,19 EUR vplačil v gotovini, vključno z dvigi s TRR, ter za 11.991,79 EUR izplačil. Občina 
Litija nima davčne blagajne, saj sprejema le gotovino za plačilo taks, glob, komunalnih prispevkov in drugih davčnih 
prihodkov, ne pa za dobave blaga in storitev. 
 
Stanje denarnih sredstev na TRR  (sk. 11) znaša 8.483,65 EUR, od tega: 

- denarna sredstva rezervnega sklada 74.805,15 EUR, 
- denarna sredstva rednega dela proračuna -66.321,50 EUR. 

 
Denarna sredstva enotnega zakladniškega podračuna Občine Litija so evidentirana v ločeni poslovni knjigi, za katero se 
skladno s predpisi izdeluje samostojno letno poročilo in zaključni račun. 
 
 
1.5. KRATKOROČNE TERJATVE in AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (sk. 12-19) 
 
Kratkoročne terjatve so evidentirane na podlagi notranjih knjigovodskih listin - izstavljenih računov, zahtevkov, temeljnic 
ipd. Glede na načelo plačane realizacije bodo priznane kot prihodek ob plačilu. Na dan 31. 12. 2017 znašajo 1.133.421,81 
EUR. 
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Tabela 3: PREGLED STANJA KRATKOROČNIH TERJATEV TER PRIMERJAVA S PRETEKLIM LETOM:  

 Sk.                VRSTA TERJATEV stanje 
31.12.2016 

stanje 
31.12.2017 

% 
17/16 

12 terjatve do kupcev 238.789,55 219.619,92 92

14 terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 94.116,67 114.665,23 122

16 terjatve iz financiranja 288,21 0 /

17 

druge kratkoročne terjatve: 
- do IC Geoss za obratovalne stroške = 60,00€ 
- do ZZZS in FO za ref. soc. prejemkov = 1.684,13€ 
- do JP KSP za sredstva stan. najemnin = 142.768,44€   
- do zavezancev za NUSZ = 129.946,80€ 
- do zavezancev za komunalni prispevek = 513.300,93€ 
- do zavezancev za nadom. za degradacijo= 1.987,64€ 
- do zavezancev za komunalno takso = 4.548,00€ 
- za neplačane globe in povprečnine = 4.640,06€ 

842.013,30 798.936,00 95

 SKUPAJ: 1.175.207,73 1.133.221,15 94
 
 
Skupina 12 - kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 219.619,92 EUR, od tega je zapadlih za 129.978,52 EUR. Nanašajo se 
na neplačano najemnino GJI, ter na neplačane stroške vgradnje kabelske kanalizacije iz leta 2014 do družbe Gratel  d. o. o., 
za katere izterjavo teče sodni postopek.  
Največja posamična odprta terjatev je do družbe CEROZ v znesku 77.488,98 EUR za najemnino za sredstva GJI. 
 
Glede na načelo ročnosti so dolgoročne terjatve (iz sk. 08) v višini 1.675 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2018, v bilanci 
stanja izkazane med kratkoročnimi terjatvami v skupini 12. 
 
 
Skupina 14 - terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 114.665,23 EUR. Sporna je le terjatev do Občine 
Šmartno v znesku 52.787,20 EUR iz leta 2009 za sofinanciranje izgradnje skupne CČN po 4. in 5. čl. medsebojnega 
dogovora. Občini sta od takrat že sklenili delno poravnavo, za odprti zahtevek št. 75/09 se do konca leta 2017 še nista 
dogovorili.  
Ostale terjatve do PU so nezapadle in niso sporne. 
 
Skupina 17 – druge terjatve znašajo 798.936,00 EUR in so od preteklega leta manjše za 5 %, predvsem zaradi poplačila 
davčnih prihodkov – nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Nadzornik za odmero in izterjavo NUSZ je Finančna 
uprava RS.  
Največje terjatve v sk. 17 so za neplačani komunalni prispevek v višini 513.300,93 EUR, od tega bo na podlagi 
urbanističnih pogodb plačano v naravi za 482.945,34 EUR, preostanek pa v denarju. 
 
 
NEPLAČANI ODHODKI: 
 
Skupina 18 - Neplačani odhodki predstavljajo odprte obveznosti do dobaviteljev in drugih prejemnikov proračunskih 
sredstev, ki do konca leta niso bile plačane. Skladno s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu so razdeljene na:                  

 
 Stanje 31. 12. 2016 Stanje 31. 12. 2017 Indeks (17/16) 

 neplačane tekoče odhodke 368.224,90 408.894,94 111
 neplačane tekoče transferje 511.368,30 649.161,06 127
 neplačane investicijske odhodke 2.598.391,86 1.145.456,90 44
 neplačane investicijske transferje 1.173.186,10 151.983,76 13

Skupaj: 4.651.171,16 2.355.496,66 51
Glede na to, da se v bilanci stanja izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti, nastale v koledarskem letu in 
še niso poravnane – torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se lahko vključile v bilanco prihodkov in odhodkov, so le-
te evidentirane kot neplačani odhodki tekočega leta. 
 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 
Skupina 19 – izkazano stanje 1,85 EUR se nanaša na nerazporejeni PDP – podračun davčnih prihodkov. 
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1.6. ZALOGE (sk. 37) 
Druge zaloge znašajo 3.559,00 EUR  in predstavljajo knjigovodsko vrednost zemljišč parc. št. 1056/2 v izmeri 1.662 m2 in 
parc. št. 736/6 v izmeri 1.707 m2, obe k. o. Moravče, ki jih je občina pridobila v zapuščinskem postopku kot poplačilo za 
plačano oskrbnino za pok. Kraševec in so namenjena nadaljnji prodaji.  
 
VREDNOST AKTIVE bilance stanja proračuna Občine Litija na dan 31. 12. 2017 znaša 84.953.103,29 EUR. V 
primerjavi z letom 2016 je manjša za 4 %. 
 
1.7. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
Kratkoročne obveznosti so evidentirane na podlagi zunanjih knjigovodskih listin - prejetih računov, zahtevkov, odločb in 
sklepov ter notranjih obračunov. Glede na načelo plačane realizacije bodo priznane kot odhodek ob plačilu. Na dan 31. 12. 
2017 znašajo 2.514.997,90 EUR. 
  
Tabela 4: PREGLED STANJA KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI TER PRIMERJAVA S PRETEKLIM LETOM:   

Sk VRSTA OBVEZNOSTI stanje 
31.12.2016 

stanje 
31.12.2017 

% 
17/16

zapadlo 
neplačano 
31.12.2017 

20 obveznosti za prejete predujme in varščine 7.761,50 0 / 0 
21 obveznosti do zaposlenih za plače 53.580,51 62.858,59 117 0 
22 obveznosti do dobaviteljev 3.927.155,39 1.781.105,78 45 1.006.684 

23 

druge kratkoročne obveznosti: 
- bruto sejnine in nadomestila obč.funkc. =  10.711,81 € 
- prisp. na bruto plače in odtegljaje zaposlenih = 11.679,71 € 
- tekoči transf. prejemnikom pror. sredstev  = 20.681,51 € 
- vračilo vlaganj upravičencem v javno TKO = 124.053,32 € 
- obveznost za DDV po obračunu = 29.288,82 € 
- obveznost do Preživnin.sklada = 563,47 € 

262.423,13 196.978,64 75 0 

24 

obveznosti do uporabnikov EKN 
- do neposrednih PU države 2.538,91 € 
- do neposrednih PU občin 18.114,22 € 
- do posrednih PU države 66.568,53 € 
- do posrednih PU občin 380.817,31 € 

543.401,61 468.038,97 86 29.085 

26 obveznosti iz financiranja za obresti od kreditov 6.578,98 6.015,92 91 0 
 SKUPAJ: 4.800.901,12 2.514.997,90 52  
 
 
Skupina 21 – obveznosti do zaposlenih v občinski upravi v višini 62.858,59 EUR se nanašajo na bruto plače, nadomestila 
in druge osebne prejemke za december 2017. 
 
Skupina 22 – obveznosti do dobaviteljev so od lani manjše za 55 % in znašajo 1.781.105,78 EUR, od tega je že zapadlih za 
1.006.684,19 EUR.  
 
Največje kratkoročne obveznosti do posameznih dobaviteljev oz. upnikov so:  

dobavitelj stanje 
31.12.2016 

stanje 
31.12.2017 

zapadlo neplačano 
31.12.2017 

Trgograd, d.o.o. Litija 3.455.683,28 955.165,53 955.165,53
JP KSP, d.o.o. Litija 150.537,44 290.919,67 533,81
Asfalt Kovač, d.o.o. 0 204.789,59 0
ZIR, d.o.o. Ljubljana 0 35.944,80 0
Petrol d.d. Ljubljana 54.939,03 27.349,39 0
AGM Nemec d.o.o. 44.939,60 0 0
DREN Trade d.o.o. 28.594,23 18.604,49 0
RUDI Turs d.o.o. 24.667,62 25.677,75 0
Avto Janez d.o.o. 13.718,82 17.840,29 0
Zupan Miran s.p. 13.573,18 14.287,56 0
Ravnikar Potokar d.o.o. 10.675,00 0 0
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Na dan 31. 12. 2017 so odprte še naslednje neporavnane obveznosti iz leta 2016 oziroma starejše: 

  Odprto 31.12.2016 Odprto 31.12.2017 
Trgograd d. o. o. izgradnja Osnovne šole Litija in lokalna GJI 3.455.683,28 955.165,53 
Skupnost občin Slovenije članarina 2.250,30  4.507,96 

 
Skupina 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 196.978,64 EUR. V primerjavi s preteklim letom so 
manjše za 25 %, predvsem zaradi plačanih zaostalih zahtevkov za sofinanciranje kulturnih, športnih, humanitarnih in 
drugih programov. 
 
Skupina 24 – obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 468.038,97 EUR, nanašajo se na neplačane 
zahtevke in račune proračunskih uporabnikov iz zadnjega kvartala 2017.  
 
Pregled nekaterih večjih obveznosti do posameznih proračunskih uporabnikov: 

 
PU 

Obveznost na dan 
 31. 12. 2016 

Obveznost na dan 
 31. 12. 2017 

Zapadlo neplačano 
 na dan 31. 12. 2017 

Vrtec Litija 290.674,80 306.987,13 0 
OŠ Gabrovka - Dole 35.491,31 46.023,96 0 
Center Dolfke Boštjančič 24.470,49 10.347,94 4.921,00 
Dom Tisje 18.632,25 13.938,08 0 
VDC Nova Gorica 16.374,41 6,747,46 3.390,31 

 
 
Glede na načelo ročnosti je del dolgoročnih obveznosti v višini 767.193,68 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2018, v bilanci 
stanja izkazan med kratkoročnimi obveznostmi do financerjev (sk. 25). 
 
 
Skupina 26 – obveznosti iz financiranja so zaračunane obresti od najetih posojil v znesku 6.015,92 EUR in so za 9 % 
manjše kot preteklo leto zaradi zmanjševanja stanja glavnic. 
Zaradi pravilnega evidentiranja so obveznosti za obresti do Banke Koper, ki vodi odplačilo kreditov Slovenskega 
regionalno razvojnega sklada iz Ribnice, knjižene na kontih sk. 24 – obveznosti do proračunskih uporabnikov. 
 
 
NEPLAČANI PRIHODKI: 
Skupina 28 – izkazani so neplačani davčni in nedavčni prihodki v višini 1.064.606,88 EUR, ki so zaračunani kupcem ali pa 
so terjatve vzpostavljene na drugih osnovah (odločbe, sklepi) in do konca leta 2017 še niso bili plačani. 
 
Skladno s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu so razdeljeni na:                                                                             

 Stanje 31. 12. 2016 Stanje 31. 12. 2017  indeks 17/16
 neplačane davčne prihodke 155.311,86 129.946,80 84
 neplačane nedavčne prihodke 872.957,27 845.210,92 97
 neplačane kapitalske prihodke 10.274,95 6.967,21 68
 neplačane transferne prihodke 90.999,54 82.481,95 91

Skupaj: 1.129.543,62 1.064.606,88 94
 
 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE: 
Skupina 29 – izkazano stanje PČR v znesku 3.559,00 EUR zajema pasivni vir nekratkoročnih sredstev za nadaljnjo prodajo 
iz razreda 3. 
 
 
1.8. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 
SPLOŠNI SKLAD 
Znesek splošnega sklada 9000 za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v višini 45.687.300,24 EUR je 
enak neodpisani vrednosti teh sredstev v aktivi (sk. 00 – 05). 
 
Znesek splošnega sklada 9001 za finančne naložbe v višini 8.960,910,78 EUR je enak izkazanim dolgoročnim finančnim 
naložbam v aktivi (sk. 06). 
 
Znesek splošnega sklada 9003: terjatve za sredstva, dana v upravljanje JZ v višini 26.802.372,15 EUR je enak tem 
terjatvam, izkazanim v aktivi (sk. 09). 
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Splošni sklad 9009 za drugo izkazuje druge spremembe splošnega sklada, ki niso navedene v prejšnjih odstavkih. 
 
REZERVNI SKLAD 
Rezervni sklad (sk. 91) je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo, katero se sme skladno z 48. členom Zakona o javnih 
financah uporabljati le za predpisane namene.  
Prihodki in odhodki rezervnega sklada so v letu 2017 znašali:                                                                   

opis leto 2016 leto 2017 % 17/16 

prenos neporabljenih sredstev rezerv iz preteklega leta 95.550,64 149.367,03 156 
izločitev iz rednega dela proračuna – PP 2320 114.200,00 130.000,00 114 
nakazilo iz državnega proračuna iz sredstev rezerv 81.246,74 0 / 
nakazilo MORS-UZR za sanacijo zimske ujme 2014 83.439,69 0 / 

Skupaj prihodki: 374.437,07 279.367,03 75 
izdatki za sanacijo posledic neurja, plazov, poplav, žledoloma 225.070,04 204.561,89 91 

Skupaj odhodki: 225.070,04 204.561,89 91 
Stanje sredstev rezervnega sklada na dan 31. 12.: 149.367,03 74.805,14 50 

 
Izplačana sredstva iz rezervnega sklada v letu 2017 v višini 204.561,89 EUR so med letom evidenčno knjižena tudi v dobro 
odhodkov v razredu 4.  
 
Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2017 v višini 74.805,14 EUR je enak izkazanemu stanju denarnih sredstev v aktivi 
(konto 11010).  
 
 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (sk. 96) 
 
V skupini 96 izkazujemo stanje najetih dolgoročnih posojil za investicije. 
 
Tabela 5: PREGLED STANJA DOLGOROČNIH POSOJIL TER PRIMERJAVA S PRETEKLIM LETOM:   

Posojilo-
dajalec 

Datum 
črpanja namen Znesek 

črpanja 
Obrestna 

mera 

Prva / 
zadnja 

anuiteta 

Stanje 
31.12.2016 

Stanje 
31.12.2017 

mes 
glavnica 

Unicredit 
Bank 30.9.2009 POŠ Vače, 

vod.Ribče 1.000.000 1m EUB+ 
2,5 

31.1.2010 
/31.12.2024 533.333,80 466.667,20 5.555,55 

SRSRR 
Ribnica 31.12.2009 POŠ Vače 500.000 3m EUB+ 

1,0 
31.1.2013 
/31.12.2024 333.333,44 291.666,80 3.472,22 

SRSRR 
Ribnica 31.12.2010 POŠ Vače 800.000 3m EUB+ 

1,0 
31.10.2013 
/30.9.2025 583.333,55 516.666,95 5.555,55 

Addiko 
Bank 31.12.2010 investicije 700.000 3m EUB+ 

1,3 
31.1.2011 

/31.12.2025 420.000,64 373.334,08 3.888,88 

Addiko 
Bank 30. 6. 2011 investicije 1.050.000 3m EUB+ 

1,4 
31.1.2012 

/31.12.2026 700.020,00 630.024,00 5.833,00 

SKB Banka 30.12.2011 vod. Ribče 850.000 3m EUB+ 
2,5 

31.1.2012 
/31.12.2026 566.642,80 509.971,36 4.722,62 

SID Banka 13.8. -
30.12.2013 investicije 3.000.000 6m EUB+ 

1,41 
15.1.2014 
/31.7.2028 2.382.857,04 2.177.142,72 17.142,86

Delavska 
hranilnica 27.12.2013 investicije 1.500.000 6m EUB+     

1,90 
31.1.2014 
/31.12.2033 1.234.246,41 1.161.643,65 6.050,23 

SRSRR 
Ribnica 

5.12.2016 
 GJI CČN 1.000.000 3m EUB+ 

1,0 
31.3.2017 

/31.12.2036 1.000.000,00 957.983,20 4.201,68 

SRSRR 
Ribnica 5.12.2016 OŠ Litija 826.772 3m EUB+ 

1,0 
31.3.2017 

/31.12.2031 826.772,00 780.324,10 4.644,79 

MGRT 25.10.2016 GJI CČN 309.466 - 15.3.2018 
/15.9.2026 309.466,00 309.466,00 17.192,56  

(polletna) 

MGRT 1.12.2017 Vrtec 
Gabrovka 248.629 - 15.3.2019/ 

15.9.2027 0 248.629,00 13.812,73 
(polletna) 

MGRT 4.12.2017 asf. cest 66.000 - 15.3.2019/ 
15.9.2027 0 66.000 3.666,67 

(polletna) 
     SKUPAJ 8.890.005,68 8.489.519,06  

 
Glede na načelo ročnosti je del dolgoročnih obveznosti v višini 776.040 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2018, v bilanci 
stanja izkazan med kratkoročnimi obveznostmi. 
 
 
Vrednost pasive bilance stanja proračuna na dan 31. 12. 2017 znaša 84.953.103,29 EUR. 
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ZABILANČNE EVIDENCE (sk. 99) 
 
V skupini 99 - na izvenbilančnih kontih vodimo: 
 
I. AKTIVNI KONTI ZABILANČNIH EVIDENC:                                                                                  

              LETO 2016                          2017 
1.) Namenska sredstva takse za obremenjevanje okolja zaradi 

odpadnih voda  
2.050.110,17 2.163.651,33

2.) Namenska sredstva od koncesnine za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo 

9.541,60 11.422,65

3.) Namenska sredstva od koncesije za vzdrževanje gozdnih cest 
in varstvo gozdov 

129.941,25 167.394,25

4.) Namenska sredstva za stanovanjsko gradnjo (od amortizacije 
stan. in PP pri KSP) 

83.679,24 83.679,24

5.) Sred. rezervnega sklada etaž. lastnikov po Stan.zak. pri KSP 40.929,18 44.366,95
6.) Namenska sred. od donacije občinskih svetnikov od sejnin 

IV/14 za ureditev dostopne poti za družino Smuk na Sp. Logu 
pri Litiji 

 
500,00 

 
500,00

Možne terjatve v sodnih postopkih, kjer Občina Litija nastopa kot tožeča stranka: 
a) PETRIČEVIČ Dušan - prilastitev občinskega premoženja 

(glavnica brez z.o.) 
42.549,43 42.281,71

b) KGZ Litija – gospodarski spor opr. Št. XII Pg 1191/2015, 
zaradi  ugotovitve lastninske pravice in izbrisne tožbe 

 
200.000,00 

 
200.000,00

c) PGM Hotič, d.o.o. – tožba zaradi vračila nepremičnin in 
prenehanja vznemirjanja lastninske pravice 

 
0 

 
67.530,00

SKUPAJ AKTIVNI KONTI: 2.557.250,87 2.780.826,13
 
 

II. PASIVNI KONTI ZABILANČNIH EVIDENC:                                                             
         LETO 2016                             2017 

1.) Poroštvo Občine Litija za najeti kredit JP KSP Litija pri 
Stanovanjskem skladu RS 

45.563,04 42.154,82

2.) Dane stavbne pravice1 591,16 592,16
Možne obveznosti v sodnih postopkih, kjer Občina Litija nastopa kot tožena stranka: 
a) Fizične osebe – odprava odločb o odmeri komunalnega 

prispevka 
2.790,45 3.185,63

b) Fizična oseba – zaradi vznemirjanja lastninske pravice 0 3.000,00
c) Fizična oseba – zaradi določitve odškodnine zaradi 

razlastitve 
0 133.030,00

d) OMAHEN Transport – odprava odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka 

113.152,23      0

SKUPAJ PASIVNI KONTI: 54.240,64 181.962,61
 
Stanje konta 990 na dan 31. 12. 2017 znaša  2.598.863,52 EUR. 

                                                           
1 Pregled danih stavbnih pravic po sklenjenih pogodbah:  

- ISTRABENZ PLINI (IFA 089/14) za 15 let – do leta 2029 = 590,16 EUR, 
- MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LITIJA-ŠMARTNO, za gradnjo doma na parc. št. 1348/1, 1348/12 

in 1348/14, k.o. Hotič, po treh pog. z dne 15.3.2010 za 99 let – do 15.3.2109 – brezplačno (evidenčno 1 EUR), 
- MSL za izgradnjo kapelice – brezplačno za 99 let, evidenčno 1 EUR. 
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2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
Po Zakonu o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom 
denarnega toka (plačane realizacije).  
V letnem poročilu za proračun Občine Litija za leto 2017 so v izkazu prihodkov in odhodkov zajeti tudi podatki o 
prihodkih in odhodkih ožjih delov občine Litija, ki so pravne osebe, skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in navodili 
Ministrstva za finance RS; pri tem se transferni prihodki med občino in njenimi ožjimi deli pobotajo. 
Letna poročila za vsako posamezno krajevno skupnost (12 krajevnih in ena mestna skupnost) so sicer izdelana posebej in 
predložena Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 
 
Finančni rezultat proračuna občine se ugotavlja v treh bilancah uspeha: 

 izkazom prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN, 
 izkazom računa finančnih terjatev in naložb (dana posojila in prejeta vračila), 
 izkazom računa financiranja (prejem in odplačilo najetih posojil).  

 
 
2.1. PRIHODKI 
Prihodki proračuna Občine Litija so v letu 2017 znašali 12.852.501,88 EUR, od tega: 

- Občina Litija 12.635.211,71 EUR,  
- mestna in krajevne skupnosti 350.451,97 EUR (od tega 217.290,17 EUR lastnih prihodkov, ter 133.161,80 EUR 

prihodkov, prejetih s strani Občine Litija, kateri se v konsolidirani bilanci proračuna občine Litija ne izkazujejo) 
 
 
        Tabela 6: REALIZIRANI PRIHODKI V LETU 2017 TER PRIMERJAVA S PRETEKLIM LETOM:   

 LETO 2016 
obč.+MS+KS

LETO 2017 
obč.+MS+KS 

%
17/16

1 2 3 4 (3/2) 
Davčni prihodki 9.906.015 10.198.412 103

- dohodnina 8.509.571 9.034.919 106

- davki na premoženje 1.031.846 1.032.576 100

- davki na uporabo blaga in stor. 342.377 142.565 42

- drugi davki - nerazporejeno 22.221 -11.648 /

Nedavčni prihodki 1.187.612 1.636.365 138

- prihodki od obresti in premoženja 816.518 1.289.347 158

- prihodki od taks in kazni 32.986 38.549 117

- prihodki od prodaje blaga in storitev 94.659 123.798 131

- drugi nedavčni prihodki 243.449 184.671 76

Kapitalski prihodki 145.626 347.753 239

- prihodki od prodaje zgradb in zemljišč 145.626 347.753 239

Prejete donacije 6.174 4.962 80

Transferni prihodki 1.411.845 665.011 47

SKUPAJ: 12.657.272 12.852.502 102

 
 
Skupina 70 - davčni prihodki: 10.198.411,83 EUR  
 dohodnina 9.034.919,00 €, 
 davki na nepremičnine, vključno z NSZ 806.538,72 €, 
 davki na premičnine (vodna plovila) 1.793,14 €, 
 davki na dediščine in darila 31.296,80 €, 
 davki na promet nepremičnin 192.947,35 €, 
 davki na dobitke od iger na srečo 3.762,83 €, 
 taksa za obremenjevanje okolja zaradi odpadnih voda 113.541,16 €, 
 turistična taksa 661,42 €, 
 komunalne takse 8.839,80 €, 
 pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 15.759,90 €, 
 drugi davki - nerazporejeno -11.648,29 €. 
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Nerazporejeni prihodki od drugih davkov (cto 706) izkazujejo negativni saldo 11.648,29 EUR, ki še ni bil razporejen po 
posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve. 
 
Davčni in drugi javnofinančni prihodki so na mesečni in letni ravni usklajeni z evidenco B-2, ki jo vodi Uprava RS za 
javna plačila.  

 
 
Skupina 71 - nedavčni prihodki: 1.636.364,93 EUR 
 presežek prihodkov leta 2016 posrednih PU občine 219.324,02 €, 
 dividende za leto 2016 od delnic ZVTG Zavarovalnice Triglav 730,08 €, 
 prihodki od obresti 158,70 €, 
 prihodki od premoženja 1.069.133,80 €: 

OBČINA KRAJEVNE IN MESTNA SKUPNOST 
- uporaba poslovnih prostorov v občinski zgradbi 18.441,25 €, - najemnine za grobove, poslovne prostore, 
- najemnine za kmetijska zemljišča - vrtički 3.082,52 €, stojnice, zemljišča, dane služnosti in drugi  
- druge najemnin - SZ, objekti 14.344,58 € prihodki od premoženja (44.079,68 +  
- najemnine za sredstva GJI JP Ceroz 68.318,88 € 52.073,87) 
- najemnine za sredstva GJI JP KSP Litija 788.904,32 €  
- nadomestila za dane služnosti in stavbne pravice 11.158,87 €,  

 - koncesnine na posek lesa, gospodarjenje z divjadjo ter za vodno 
pravico 68.931,59 €. 

 

SKUPAJ: 973.182,02 EUR SKUPAJ: 95.951,78 EUR 
 
Občina zaračunava najemnino za sredstva GJI v višini obračunane amortizacije, razen za: 

- gradbeni objekt žarno pokopališče v Litiji, kjer se na podlagi aneksa k najemni pogodbi tako izračunana 
najemnina upošteva le v deležu oddanih žarnih grobov od skupaj 419; 

- gradbeni objekt poslovilna vežica na pokopališču Litija, kjer se na podlagi aneksa k najemni pogodbi od tako 
izračunane najemnine upošteva le število dni dejanske zasedenosti vežice; 

- objekt GJI – kanal. padavinske vode, kjer je letna najemnina za 32.971,20 eur manjša od obračunane amortizacije. 
 

 upravne takse 9.779,41 €, 
 

 globe, povprečnine in odškodnina za degradacijo prostora 28.769,13 €, 
 

 prihodki od prodaje blaga in storitev 123.798,33 €: 
OBČINA KRAJEVNE IN MESTNA SKUPNOST 

 - prodaja lesa po sanitarni sečnji idr. 10.722,52€ - prihodki od vodarine, pogrebnih storitev in drugih 
zaračunanih storitev 113.075,81 € 

 
 

 drugi izredni nedavčni prihodki 184.671,46 €: 
OBČINA KRAJEVNE IN MESTNA SKUPNOST 

- doplačila občanov za oskrbnine 47.856,59 € 
- povračila pravdnih, obratovalnih in drugih stroškov ter 

odškodnin 33.321,98 € 
- prihodki od komunalnih prispevkov z zam.obr. 100.298,61€ 
- drugi izredni prihodki 313,46 € 

- plačila obratovalnih stroškov ter drugi 
izredni nedavčni prihodki  

  
SKUPAJ: 181.790,64 EUR SKUPAJ: 2.880,82 EUR 

 
Za komunalni prispevek je bilo v letu 2017 izdanih 46 odločb; zaradi priključitve na javno kanalizacijsko omrežje je bilo 
več zavezancem skladno z odlokom omogočeno obročno odplačevanje komunalnega prispevka. 
 
 
Skupina 72 - kapitalski prihodki 347.752,65 €:  

PRORAČUN KRAJEVNE IN MESTNA SKUPNOST 
- prihodki od prodaje stanovanja 46.000,00 € - prodaja dela st. zemljišča - MS Litija 420 € 
- prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 3.839,89 €   
- prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 297.492,76 €  

SKUPAJ: 347.332,65 EUR SKUPAJ: 420,00 EUR 
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Skupina 73 – prejete donacije in darila 4.961,76 €:  

PRORAČUN KRAJEVNE IN MESTNA SKUPNOST 
 - donacije domačih fizičnih oseb 3.121,76 € 
 - donacije domačih pravnih oseb 1.840,00 € 

SKUPAJ: 0 EUR SKUPAJ: 4.961,76 EUR 
 
Prejete donacije krajevnih skupnosti so bile v večini primerov namenjene za decembrske prireditve za otroke.  
 
 
Skupina 74 – transferni prihodki iz drugih proračunov: 665.010,71 EUR 
V primerjavi s predhodnim letom je bilo transfernih prihodkov v letu 2017 za 53 % manj, zaradi zaključenih projektov 
CČN, OŠ Litija in deponija Unično, ki so bili sofinancirani iz državnega proračuna in proračuna EU. Realizirani so bili 
naslednji transferni prihodki: 
- prihodki iz državnega proračuna 533.382,08 EUR in proračuna EU 21.154,79 EUR, skupaj 554.536,87 EUR za 

naslednje namene: 
 finančna izravnava 156.408,00 €, 
 požarna taksa 43.019,00 €, 
 izgradnjo OŠ Litija 209.753,00 €, 
 sofinanciranje nevarnih šolskih poti 62.155,74 €, 
 sofinanciranje medobčinskega inšpektorata za leto 2016; skupaj 17.374,50 €, 
 subvencioniranje tržnih stanarin 2.680,86 €, 
 vzdrževanje gozdnih cest 6.189,11 €, 
 prihodek od gospodarjenja z državnimi gozdovi 32.028,66 € 
 refundacija URSZR 40 € 
 sofinanciranje projekta prometna strategija 24.888 € (3.733,21 € SLO udeležba in 21.154,79 kohezijski sklad EU). 

 
- prihodki iz proračunov lokalnih skupnosti 110.473,84 EUR za: 

 sofinanciranje občin soustanoviteljic medobčinskega inšpektorata za tekoče in investicijske stroške 100.150,25 €, 
 vodna povračila za leto 2016 iz proračunov KS 7.819,90 €, 
 sofinanciranje šolskih prevozov Občina Moravče 2.503,69 €, 

 
 

Glede na veljavni proračun za leto 2017 so bili skupni prihodki realizirani 101 % oz. za 143.329 EUR več od plana: 
 
        Tabela 7: REALIZIRANI PRIHODKI V LETU 2017 GLEDE NA PLAN:   

 PRORAČUN 2017 REALIZACIJA 2017 %
1 2  4 (3/2) 

Davčni prihodki 10.213.200 10.198.412 100

Nedavčni prihodki 1.539.400 1.636.365 106

Kapitalski prihodki 392.000 347.753 89

Prejete donacije 1.000 4.961 496

Transferni prihodki 563.816 665.011 118

SKUPAJ: 12.709.418 12.852.502 101
 
 
2.2. ODHODKI 
Skupni odhodki proračuna Občine Litija so v letu 2017 znašali 12.412.618,87 EUR, od tega: 

- Občina Litija 12.092.988,60 EUR, 
- mestna in krajevne skupnosti 319.630,27 EUR, 

 
 
Nameni in višina odhodkov po posameznih dejavnostih, proračunskih postavkah in realizacija glede na veljavni proračun 
za leto 2017 so obrazloženi v posebnem delu proračuna. Po ekonomski klasifikaciji razdeljeni odhodki so bili realizirani v 
naslednji višini: 
 

 Realizacija 2016 
obč.+KS+MS

Realizacija 2017 
obč.+KS+MS 

% 
(17/16) 

Struk. 
delež 

1 2 3 4 (3/2) (3/∑) 

tekoči odhodki 2.775.726 2.806.898,06 101 0,22

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 268



Stran: 15 

tekoči transferi 6.039.701 5.792.733,57 96 0,47

investicijski odhodki 2.003.848 2.430.220,04 121 0,20

investicijski transferi 1.659.585 1.382.767,20 83 0,11

SKUPAJ: 12.478.860 12.412.618,87 99 1
 
Zaradi pravilnega evidentiranja prihodkov in odhodkov ožjih delov občin, ki so pravne osebe, so v letnem poročilu 
proračuna zajeti tudi odhodki 12 krajevnih skupnosti in Mestne skupnosti Litija. Vključitev ožjih delov občin v občinski 
proračun je obvezna, ker so ožji deli občin neposredni uporabniki proračuna, čeprav še vedno poslujejo preko svojega 
podračuna, s sredstvi v finančnem načrtu pa razpolaga KS sama. 
V letu 2017 je bilo iz proračuna nakazano ožjim delom Občine Litija skupaj 133.161,80 EUR transferov, ki se v izkazu 
prihodkov in odhodkov medsebojno pobotajo. 
 
 
Razmerje med tekočim in investicijskim delom vseh neposrednih proračunskih uporabnikov je leta 2017 znašalo 69 : 31, v 
letu 2016 pa 71 : 29. 
 
 
40 Tekoči odhodki 
Tekoči odhodki zajemajo: stroške dela (bruto plače in druge izdatke zaposlenim) v višini 802.011,24 EUR, izdatke za blago 
in storitve 1.767.125,03 EUR, plačilo domačih obresti od kreditov poslovnim bankam 107.761,79 EUR ter proračunsko 
rezervo v višini 130.000,00 EUR. 
Tekoči odhodki so v zaključnem računu proračuna za leto 2017 realizirani v višini 2.806.898,06 EUR oz. 88 % glede na 
plan.  
 
41 Tekoči transferi 
Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, društvom, javnim zavodom ter drugim 
izvajalcem javnih služb. Predstavljajo drugo največjo skupino proračunskih odhodkov. Subvencije so bile realizirane v 
višini 65.802,39 EUR, transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.431.109,22 EUR, transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 508.848,96 EUR in drugi tekoči domači transferji 1.786.973,00 EUR. 
V zaključnem računu za leto 2017 so tekoči transferi realizirani v višini 5.792.733,57 EUR oz. 94 % glede na plan. 
 
42 Investicijski odhodki 
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev, pa tudi za njihove rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko vzdrževanje. Realizacija investicijskih odhodkov v 
zaključnem računu za leto 2017 je znašala 2.430.220,04 EUR oz. 100 %. 
 
43 Investicijski transferi 
Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih 
odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje. V 
zaključnem računu za leto 2017 so bili investicijski transferi realizirani v višini 1.382.767,20 EUR oz. 83 % glede na plan. 
 
 
Glede na veljavni proračun za leto 2017 so bili skupni odhodki realizirani 92 % oz. za 1 mio EUR manj od plana.  
 
        Tabela 8: REALIZIRANI ODHODKI V LETU 2017 GLEDE NA PLAN:   

 PRORAČUN 2017 REALIZACIJA 2017 %
1 2 3 4 (3/2) 

Tekoči odhodki 3.201.089,02 2.806.898,06 88

Tekoči transferi 6.163.861,35 5.792.733,57 94

Investicijski odhodki 2.437.263,63 2.430.220,04 100

Investicijski transferi 1.671.050,00 1.382.767,20 83

SKUPAJ: 13.473.264,00 12.412.618,87 92
 
 
 
Presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodki in odhodki znaša 439.883,01 EUR, od tega: 

PRORAČUN OBČINE LITIJA Razlika med prihodki in odhodki 
Občina Litija 409.061,31 
Krajevne skupnosti in mestna skupnost 30.821,70 

SKUPAJ: 439.883,01 
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Število zaposlenih delavcev v občinski upravi 
Na koncu izkaza prihodkov in odhodkov je prikazano število zaposlenih delavcev v občinski upravi občine Litija: 
 24,84 delavcev na podlagi delovnih ur v letu 2017, 
 25 delavcev po stanju na dan 31. 12. 2017. 
 
Zaposlenost je skladna s kadrovskim načrtom, ki je bil usklajen s Proračunom Občine Litija za leto 2017: 

- 2 funkcionarja (župan in poklicna podžupanja), 
- 21 javnih uslužbencev za nedoločen čas, 
- 2 javna uslužbenca za nedoločen čas v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Dol pri Ljubljani, Ivančna 

Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji. 
 

Krajevne in mestna skupnost v občini Litija ne zaposlujejo delavcev. 
 
 
 
3. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V drugi bilanci uspeha se izkazujejo prejeta vračila posojil in dana posojila ter prodaje in nakupi kapitalskih deležev.  
Prihodki (skupina 75) so znašali 407,21 EUR, od tega je bilo 330,57 EUR kupnin iz naslova privatizacije ter 76,64 EUR 
od prodanih delnic KSFR. 
 
Odhodkov (skupina 44) za povečanje kapitalskih deležev v letu 2017 ni bilo. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki izkaza računa finančnih terjatev in naložb znaša 407,21 EUR. 
 
 
 
4. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 
 
Prihodki in odhodki iz naslova zadolževanja (razred 5) so zajeti v tretji bilanci uspeha - računu financiranja. 
 
Prihodki (skupina 50) Prihodki iz naslova zadolževanja so v letu 2017 znašali 314.629,00 EUR; občina je najela dva 
dolgoročna investicijska kredita pri MGRT, in sicer za Vrtec Gabrovka v višini 248.629,00 EUR ter za asfaltiranje cest v 
občini v višini 66.000,00 EUR. 
 
Odhodki (skupina 55) Odplačila glavnic od domačega dolga so v letu 2017 znašala 715.115,62 EUR. Pregled odplačil po 
posameznih kreditnih pogodbah: 
 ŠT. NAZIV_KRED_POG Stanje 31. 12. 2016 Odplačilo v 2017 Stanje 31. 12. 2017
1 Najeti kred.pri SKB Banki-pog.121811-001 566.642,80 56.671,44 509.971,36
2 Najeti kred.pri UniCredit-pog.K 1229/2009 533.333,80 66.666,60 466.667,20
3 Najeti kred.pri SRRR-pog.4667486-500T 333.333,44 41.666,64 291.666,80
4 Najeti kred.pri SRRR-pog.4669038-800T 583.333,55 66.666,60 516.666,95
5 Najeti kred.pri Hypo AAB-pog.59908011-700T 420.000,64 46.666,56 373.334,08
6 Najeti kred.pri Hypo AAB-pog.59908691-1050T 700.020,00 69.996,00 630.024,00
7 Najeti kred.pri SID Banki-pog.07-03012/13 2.382.857,04 205.714,32 2.177.142,72
8 Najeti kred.pri Del.hran.Lj-pog.72-51-51018. 1.234.246,41 72.602,76 1.161.643,65
9 Najeti kred.pri SRRR-lokalna GJI 1.000.000,00 42.016,80 957.983,20
10 Najeti kred.pri SRRR-OŠ Litija 826.772,00 46.447,90 780.324,10
  SKUPAJ: 8.580.539,68 715.115,62 7.865.424,06

 
Presežek odhodkov nad prihodki izkaza računa financiranja (neto odplačilo dolga) znaša 400.486,62 EUR. 
 
5. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
Stanje na računih predstavlja presežek prihodkov ali odhodkov tekočega in preteklih let. Le-ta pokriva razliko med 
prejemki in izdatki za vse namene porabe v tekočem letu in predstavlja osnovo za saldiranje vseh treh bilanc neposrednih 
proračunskih uporabnikov, tako da je proračun izravnan in uravnotežen. 
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V letu 2017 vse tri bilance uspeha proračuna Občine Litija po konsolidaciji medsebojnih transferjev izkazujejo: 
bilanca Občina KS+MS skupaj 

Prihodki in odhodki     
- prihodki  12.635.211,71 217.290,17 12.852.501,88 
- odhodki 12.092.988,60 319.630,27 12.412.618,87 
- medsebojni pobot transferjev -133.161,80 +133.161,80 0 

A) Proračunski presežek 409.061,31 30.821,70 439.883,01 
Račun finančnih terjatev in naložb (samo občina)    

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih 
deležev 

407,21 0 407,21 

- Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 0 0 
B) Saldo 407,21 0 407,21 
Račun financiranja (samo občina)    

- Zadolževanje 314.629,00 0 314.629,00 
- Odplačila dolga 715.115,62 0 715.115,62 

C) Saldo 400.486,62 0 400.486,62 
    
Sprememba stanja sredstev na računu (A+B+C) 8.981,90 30.821,70 39.803,60 

 
 
 
      Pregled rezultata poslovanja občine (brez konsolidacije s KS in MS) glede na denarni tok po letih:                                        

Leto   Rezultat tekoče leto Stanje sredstev na računu 31. 12. 
2013 -1.164.504,15 -563.142,75 
2014 +453.486,75 -109.656,00 
2015 -106.966,55 -216.622,55 
2016 19.728,53 -196.894,02 
2017 8.981,90 -187.912,12 

 
 
 
6. DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE: 
 
 

1. Sodila za razmejevanje prihodkov iz obdavčljive dejavnosti so zaračunane prodaje blaga in storitev. Za 
obdavčljivo dejavnost Občina Litija vodi ločene evidence z uporabo stroškovnih mest. 

 
2. Dolgoročnih rezervacij nismo oblikovali niti jih porabljali. 

 
3. Presežek prihodkov nad odhodki je nastal zaradi načela denarnega toka.  

 
4. Odprte kratkoročne in dolgoročne terjatve do konca leta 2017 niso bile poravnane, ker jim še ni potekel rok plačila 

ali pa so predmet sodnih postopkov. 
 

5. Občina Litija ne izkazuje dolgoročnih poslovnih obveznosti. Zapadle neplačane kratkoročne obveznosti znašajo na 
bilančni dan 1.006.684,19 EUR. 
 

6. Za vlaganja v osnovna sredstva so bila uporabljena lastna sredstva proračuna in sredstva, pridobljena iz državnega 
proračuna, iz proračuna EU ter iz proračunov drugih občin. 

  
7. Prevrednotenja zaradi okrepitve osnovnih sredstev se v letu 2017 niso opravljala.  

 
8. Za obračun amortizacije po enakomerni časovni metodi so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in 

stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 
48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15). 

 
9. Za evidentiranje brezplačno pridobljenih nepremičnin smo uporabili javno dostopne podatke Geodetske uprave RS 

o množičnem vrednotenju nepremičnin. 
 
10. Občina Litija nima dolgoročnih sredstev v finančnem najemu od drugih pravnih oseb.  
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11. V letu 2017 Občina Litija ni imela prostih denarnih sredstev za naložbe v depozite. 
 

12. Občina Litija nima zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje. 
 

13. Občina Litija nima režijskih obratov. 
 

14. V letnem poročilu Občine Litija so zajeti tudi prihodki in odhodki 12 krajevnih skupnosti ter Mestne skupnosti 
Litija, ki so vse pravne osebe. Zaradi vključitve ožjih delov občine v izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2017 se 
podatki v tem delu razlikujejo od podatkov v glavni knjigi proračuna Občine Litija, v izkazih za AJPES pa so tako 
zajeti dvakrat. 

 
 
 
Računovodsko poročilo pripravil: 
Gašper Simončič  
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OBČINA LITIJA 

  OBČINSKA UPRAVA 
Zakladniški podračun EZR Občine Litija 

 

  OBČINA LITIJA 
Jerebova 14, 1270 LITIJA 
Tel.:  01-8963-444, fax: 01-8963-460 
Matična številka: 5874246001 
Davčna številka: 18369529 
TR:01260-7777000076 
http:/www.litija.si 
e-mail:  obcina.litija@litija.si 

 

Datum: 31. 01. 2018 
 

POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI  
 ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE LITIJA ZA LETO 2017 

 
 
1. UVOD IN RAZKRITJE RAČUNOVODSKIH PRAVIL 
 
1.1. Uvod 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Litija (v nadaljnjem besedilu: 
EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih 
depozitov. 
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine Litija, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem 
EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v 
Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja 
plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 
 
Poslovni subjekt Upravljavec EZR Litija je bil kot del poslovnega subjekta Občine Litija vpisan v poslovni 
register pri AJPES-u dne 12. 6. 2008, z matično številko 5874246001 in šifro proračunskega uporabnika 
02607. Občina Litija vodi za zakladniški podračun EZR ločene poslovne knjige. 
 
 
1.2. Pravne podlage in razkritja računovodskih pravil 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Ur.l. RS, št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO občine Litija (PU 02607) 
izdelani samostojni računovodski izkazi za leto 2017. Poročanje in razporeditev presežka je predpisana s 
Pravilnikom o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR (Ur. l. RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13). 
 
V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti ter nakazilo proračunu pripadajočega 
dela presežka;  
b) v tokovih pa se ne izkažejo:  

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne 
banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU 
EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje 
denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: 
stanja podračunov PU EZRO). 

 
 
 
2. OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA  
 
2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in 
nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2017 znaša 
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2.096.330,61 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja 
Tabela 1. 
 
Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2017                                                                             
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje EUR 
Denar na računu EZRO (cto 110) 2.096.330,61 
Nočni depoziti  (cto 111) 0 
Skupaj sk. 11 2.096.330,61 
 
Občina Litija je imela od leta 2012 dalje sklenjeno pogodbo z UniCredit Banko Slovenija, d. d. Ljubljana, o 
nočnem depozitu, katero pa je UniCredit Banka Slovenija, d. d. Ljubljana z dnem 26. 6. 2017, zaradi 
negativnih obrestnih mer za deponiranje sredstev, odpovedala. 
 
2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako 
stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 
 

Denarna sredstva v knjigi 
upravljavca (cto 110) = Stanje računa EZR pri 

Banki Slovenije = Stanje ZP +  stanj podračunov PU 
EZRO 

        2.096.330,61 2.096.330,61        (142,82    +            2.096.187,79) 
 

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017: 
Zap. 

št. 
Račun Naziv Šifra PU Stanje 

1 012606000000622 GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO 72451 7.698,20 

2 012606000000040 KNJIŽNICA LITIJA 38210 71.489,78 

3 012606030660673 OŠ GABROVKA 66060 155.296,52 

4 012606030660770 OSNOVNA ŠOLA GRADEC 66079 45.938,54 

5 012606030660867 OŠ LITIJA 66087 134.347,14 

6 012606030636520 VRTEC LITIJA 63657 62.228,32 

7 012606030921603 ZDRAVSTVENI DOM LITIJA 92169 1.145.431,71 

8 012606000001495 ZKMŠ LITIJA 38679 84.725,43 

A: SKUPAJ POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (8x): 
 

1.707.155,64 

9 012606000000331 KS BREG - TENETIŠE 89001 1.877,68 

10 012606450817919 KS DOLE PRI LITIJI 81795 17.616,31 

11 012606450818016 KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA 81809 25.173,74 

12 012606000000719 KS GABROVKA-VODOVODNI ODBOR BREZOVO 81809 16.164,73 

13 012606450818113 KS HOTIČ 81817 23.697,88 

14 012606450818210 KS JEVNICA 81825 13.416,68 

15 012606000001592 KS JEVNICA - VODOVODNI ODBOR 81825 7.416,12 

16 012606450818307 KS KONJŠICA 81833 6.250,21 

17 012606450818598 KS KRESNICE 81850 20.636,98 

18 012606450818792 MESTNA SKUPNOST LITIJA 81876 130.708,76 

19 012606450818889 KS POLŠNIK 81884 40.974,18 

20 012606450819083 KS RIBČE 81906 3.940,34 

21 012606450819180 KS SAVA 81914 37.504,07 

22 012606450869814 KS SPODNJI LOG 86983 5.109,38 

23 012606450819568 KS VAČE 81957 30.061,44 

24 012600100002491 OBČINA LITIJA - proračun 75590 8.483,65 

B: SKUPAJ NEPOSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI (14x): 

 

389.032,15 

 
SKUPAJ POSREDNI IN NEPOSREDNI PU (A + B): 

 
2.096.187,79 

25 012607777000076 ZAKL.PODR.EZR OBČINE LITIJA 02607 142,82 

 
  SKUPAJ EZR OBČINE LITIJA:  2.096,330,61 
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    2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti  
Zakladniški podračun občine Litija nima zapadlih neplačanih terjatev ali obveznosti na dan 31. 12. 2017.  
 
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 2.096.330,61 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU (konti 
skupine 24) za: 
▪ nakazilo presežka prihodkov leta 2017 proračunu v višini 142,82 EUR, 
▪ navidezna nočna vloga na dan 31. 12. 2017 v višini 2.096.187,79 EUR. 
 
 
Vse odprte terjatve in obveznosti so usklajene z IOP obrazci. 
 
▪ Konti skupine 18 izkazujejo neplačane odhodke - neplačani presežek prihodkov v znesku 142,82 EUR.  
 
 
3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja 
domačih in deviznih sredstev na ZP 
 
3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
 
Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 
 
Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO v letu 2017 (v eurih) 
Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Leto 2016 Leto 2017 % 
 
7102 Prihodki od obresti 

 
174,02 

 
142,82 82 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 0 0 / 

4050 Prenos rezultata poslovanja preteklega leta v proračun 388,49 174,02 45 
 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO   -214,47 -31,20  

 
 
 
3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 
 

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih) 
 

Vrsta računa 
Stanje na dan 

31. 12. 2016 
Stanje na dan 

31. 12. 2017 
Podračuni PU 2.363.611,48 2.096.187,79 
ZP -2.361.953,11 142,82 
EZRO 1.658,37 2.096.330,61 

 
 
3.3. Presežek upravljanja 
Presežek upravljanja predstavlja razlika med prejetimi in plačanimi obrestmi za sredstva na računih, 
vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja od leta 2014 do 2017 prikazuje Tabela 5.  
 
 
Tabela 5: Letni učinki upravljanja od 2014 do 2017 (v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 
2014 414,26 
2015 388,49 
2016 174,02 
2017 142,82 

 
 
3.4. Pregled gibanja denarnih tokov za nočne depozite na zunajbilančnih postavkah 
Upravljavec sredstev sistema EZR občine Litija evidentira poslovne dogodke v skladu s pravilnikom EZR: 
• plačilni promet poteka preko zakladniškega podračuna (ZP) EZR občine Litija, 
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• tokove upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občine, ki niso izkazani kot prihodki in odhodki 
oziroma prejemki in izdatki, izkazuje na zunajbilančnih postavkah (konti 990/999).  

 
 
Z zakladniškega podračuna je bilo v letu 2017 v nočne depozite pri Unicredit Banki nakazano skupno 
297.787.941,20 EUR, vračila depozitov pa so znašala 300.150.068,33 EUR, saj je bil vrnjen tudi depozit iz 
leta 2016 v znesku 2.362.127,13 EUR. 
Najvišji znesek nočnega depozita je bil 3.057.253,77 EUR dne 25. 5. 2017, najnižji pa 2.080.290,88 EUR 
dne 14. 2. 2017. 
 
 
Stanje depozita na dan 31. 12. 2017 je 0 EUR. 
 
 
 
 
 
Pripravil:        Župan Občine Litija:   
Gašper Simončič                      Franci Rokavec   
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OBČINA LITIJA 

 OBČINA LITIJA 
Jerebova 14, 1270 LITIJA 

Tel.: 8963-444, fax: 8963-460 
TRR: 01260-0100002491 

http://www.litija.si 
Matična številka: 2482584000 

DŠ: 75936186 
Šifra PU: 89389 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 
OBČIN DOL PRI LJUBLJANI, IVANČNA GORICA,  
LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI 
Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 
skupna občinska uprava 
 
 
Litija, dne 24. 2. 2018 
 
 
 

 
ZAKLJUČNI RAČUN FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

 ZA LETO 2017 
TER POROČILO O REALIZACIJI ODHODKOV PRORAČUNSKE POSTAVKE ZA FINANCIRANJE 
SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN DOL 
PRI LJUBLJANI, IVANČNA GORICA, LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI za leto 2017 

 
 
1. UVOD 
 
Organ skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna 
Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (v nadaljevanju: MIR) je bil ustanovljen z odlokom (Ur. l. RS, št. 
108/07), z delovanjem pa je začel 28. 7. 2008. Nov Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
"Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji" 
je bil objavljen v Uradnem listu št. 4/11, sprememba pa v Ur. l. RS, št. 54/2011. 
 
Dne 17. 3. 2014 je bil MIR skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike vpisan v register proračunskih uporabnikov pri Upravi RS za javna plačila. Skupne občinske 
uprave so po določilih Zakona o lokalni  samoupravi neposredni uporabniki občinskega proračuna 
sedežne občine in niso pravne osebe, čeprav imajo svojo matično in davčno številko ter svojo šifro 
proračunskega uporabnika. Do spremembe predpisov, ki bodo natančno določali status neposrednih 
proračunskih uporabnikov, poteka finančno poslovanje MIR preko podračuna proračuna Občine Litija, ki 
ga tudi vključuje v svoj zaključni račun, letno poročilo in premoženjsko bilanco. 
 
Na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju 
sredstev občinam za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Ur. l. 
RS, št. 66/07) so občine ustanoviteljice sklenile naslednje pisne sporazume: 

1. Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih občin ustanoviteljic 
»Medobčinskega inšpektorata in redarstva« ter Aneks št. 1; 

2. Pogodbo o opravljanju finančno – knjigovodskih in administrativnih del in storitev za medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji; 

3. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu; 
4. Sklep o imenovanju vodje inšpektorata in redarstva; 
5. Odločbo o imenovanju komisije za pripravo in izvedbo javnega natečaja za prosto uradniško 

delovno mesto inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu; 
6. Pogodbo o najemu prostorov za medobčinski inšpektorat in redarstvo.  

 
Osnovna naloga MIR je izvajanje nadzora nad spoštovanjem zakonodaje in določil predpisov lokalnih 
skupnosti, za katere je organ pooblaščen. Občine soustanoviteljice so upravičene do dodatnih sredstev 
iz državnega proračuna v višini 50 % realiziranih tekočih odhodkov za delovanje skupne občinske 
uprave v preteklem letu.  
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MIR je imel v letu 2017 zaposlena dva delavca kot javna uslužbenca delodajalca Občine Litija: 
inšpektorico in redarja. 
 
 
Računovodske usmeritve 
Zaključni račun organa skupne občinske uprave MIR je pripravljen v skladu z Navodilom o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št. 12/01, 
10/06, 8/07 in 102/10) ter drugimi predpisi za sestavo letnega poročila. Pri prikazu realizacije prihodkov 
in odhodkov je upoštevano načelo plačane realizacije.  
Organ skupne občinske uprave MIR je v letu 2017 posloval preko podračuna proračuna Občine Litija z 
ločenim knjigovodskim evidentiranjem na stroškovnem nosilcu 0637 – medobčinski inšpektorat. 
Sredstva za delo medobčinskega inšpektorata so bila zagotovljena v proračunu občine Litija za leto 
2017 na proračunski postavki 0637 Medobčinski inšpektorat v znesku 117.910 EUR. 
 
 

2. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
MIR v letu 2017 (PP 0637):               

                     v EUR 
konto  Realizacija 

2016 
Plan 2017 Realizacija 

2017 
%  

1 2 3 4 5 6=5:4 
I. PRIHODKI   

740100 Prejeta sred. iz proračunov občin za 
tekočo porabo 

 
92.191,34 

  
96.387,54 

 
 

740101 Prejeta sred. iz proračunov občin za 
investicije 

 
2.387,24 

  
3.762,71 

 
 

 SKUPAJ PRIHODKI: 94.578,58 117.910 100.150,25 85 
      

II. ODHODKI   
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 56.973,93 66.000 60.645,00 92 

 - inšpektorice in redarja 50.132,31  51.702,67  
 - strokovno tehničnih delavcev 6.841,62  8.942,33  

401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost 8.538,95 10.700 9.254,99 86 
 - inšpektorice in redarja 7.437,45  7.815,27  
 - strokovno tehničnih delavcev 1.101,50  1.439,72  

402 Izdatki za blago in storitve 23.242,35 37.810  28.212,30 75 
4020 Pisarniški material 3.552,07 3.590 2.667,07 73 
4021 Posebni material in storitve 213,69 2.350 1.667,54 70 
4022 Energija, voda, kom.st. in komunikacije 5.119,39 7.300 5.108,79 70 
4023 Prevozni stroški in storitve 3.053,21 6.940 3.159,58 46 
4024 Izdatki za službena potovanja 31,01 110 12,59 11 
4025 Tekoče vzdrževanje 5.178,79 10.110 9.060,53 90 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 5.447,12 6.560 5.887,05 90 
4029 Drugi operativni odhodki 647,07 850 649,15 76 

 SKUPAJ TEKOČI ODHODKI: 88.755,23 114.510 98.112,29 86 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.387,24 3.400 2.762,72 81 

 SKUPAJ ODHODKI: 92.142,47 117.910 100.875,01 86 
 

III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV (I–II) 
 

2.436,11 
  

-724,76 
 

 
                                                                                              
2.1. Obrazložitev posameznih vrst prihodkov in odhodkov: 
 
PRIHODKI: 
Prihodki skupnega organa MIR so bili v letu 2017 realizirani v višini 100.150,25 EUR oz. 85 % glede na 
plan. Doseženi so bili z nakazili sofinanciranja občin ustanoviteljic v skladu z določili odloka o 
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ustanovitvi skupne občinske uprave in dogovorom o medsebojnih razmerjih, na podlagi katerega se 
občinam izstavljajo zahtevki za stroške preteklega meseca.  
 
Obrazložitev prihodkov po namenih: 

1. konto 7401 - prejeta sredstva iz proračunov občin ustanoviteljic MIR so v letu 2017 znašala 
100.150,25 EUR, od tega 96.387,54 EUR za tekočo porabo in 3.762,71 EUR za investicije.  

 
Nakazila za delovanje skupne občinske uprave v letu 2017 po posameznih občinah prikazuje tabela 1: 

 
Tabela 1: Sofinanciranje - nakazila v letu 2017 po občinah (plačana realizacija): 

OBČINA tekoči tranf. invest. transf. SKUPAJ 
 Občina Dol pri Ljubljani  12.171,89 359,15 12.531,04 
 Občina Ivančna Gorica 38.767,53 1.049,83 39.817,36 
 Občina Litija 33.390,46 994,58 34.385,04 
 Občina Šmartno pri Litiji 12.057,66 1.359,15 13.416,81 

Skupaj: 96.387,54 3.762,71 100.150,25 

 
 
ODHODKI:  
Odhodki MIR so bili v letu 2017 realizirani v višini 100.875,01 EUR oz. 86 % glede na planirana 
sredstva. Realizacija je glede na leto 2016 večja za 8.732,54 EUR oz. za 9,4 %, predvsem zaradi večjih 
tekočih stroškov. 
 
Obrazložitev odhodkov po namenih: 

1. konto 400, 401 - plače in prispevki delodajalcev zajemajo sredstva za bruto plače ter 
nadomestila plač za čas odsotnosti, prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni 
dopust, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na 
podlagi ZKDPZJU. 

2. konto 402 - izdatki za blago in storitve zajemajo plačane stroške pisarniškega in drugega 
materiala in storitev, in sicer: individualni stroški, ki se nanašajo izključno na inšpektorat, v celoti, 
skupni in obratovalni stroški pa v višini 5% posameznega računa. Največji posamezni stroški v 
letu 2017 predstavljajo nakup dopolnilne opreme za občinskega redarja v višini 1.527,44 EUR. 

3. konto 420 - investicijski odhodki: Inpores spletna verzija aplikacije Prekrškovni organ 1.830,00 
EUR, GA Sistemi namestitev dodatnega virtualnega strežnika 702,72 EUR in licenca office 
home 230,00 EUR, skupaj 2.762,72 EUR. 

 
PRESEŽEK PRIHODKOV: Rezultat poslovanja v letu 2017 je presežek odhodkov v znesku 724,76 
EUR.  
 
 
3. STANJE SREDSTEV NA DAN 31. 12. 2017: 
 
Dolgoročna sredstva – 8.533,55 EUR: 
V razredu 0 je evidentirana oprema za opravljanje nalog inšpektorata, sofinancirana s strani občin 
soustanoviteljic MIR-a. Osnovna sredstva se vodijo v registru OS Občine Litija, ki tudi opravlja 
inventuro, obračuna amortizacijo in usklajuje dejansko stanje s knjižnim. Neodpisana vrednost opreme 
znaša 8.533,55 EUR. V letu 2017 je bila nabavljena oprema (računalniški programi, licence) v skupni 
vrednosti 2.762,72 EUR.  
 
Amortizacija po predpisanih stopnjah iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 do 100/15) bremeni sklad OS.  
Največjo posamično vrednost imata: 
- službeni avtomobil Fiat Panda s predelavo v vrednosti 3.193,46 EUR in 
- modul za zajem in obdelavo prekrškov v vrednosti 2.389,21 EUR.  
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Kratkoročna sredstva  
 

1.) Terjatve do drugih občin: 14.158,61 EUR  – Občina Litija je skladno z dogovorom izstavljala 
občinam soustanoviteljicam MIR-a mesečne zahtevke, katere so te redno poravnavale. Odprte 
terjatve niso sporne, nanašajo se na zahtevke za XI in XII/17 z valuto zapadlosti v letu 2018. 
Pregled neplačanih zahtevkov na dan 31. 12. 2017 prikazuje tabela 2. 

 
 
 Tabela 2: Odprte terjatve MIR do občin ustanoviteljic na dan 31. 12. 2017: 
  

OBČINA 
% po 
pog. 

Zaht. za 
XI/2017 

Zaht. za 
XII/2017 

SKUPAJ 
odprte terjatve 31.12.2017 

1 Dol pri Ljubljani 13 1.204,92 1.060,15 2.265,07 
2 Ivančna Gorica 38 0 3.098,90 3.098,90 
3 Šmartno pri Litiji 13 1.204,92 1.060,15 2.265,07 
4 Litija 36 3.450,96 3.078,61 6.529,57 
 Skupaj: 100 5.860,80 8.297,81 14.158,61 

 
Odprte terjatve so medsebojno usklajene z IOP obrazci. 
 
2.) Druge terjatve 
Druge terjatve predstavljajo neplačane in neizterjane zneske pravnomočnih plačilnih nalogov, odločb, 
sklepov in taks prekrškovnega organa v izterjavi od začetka delovanja MIR. 
 
Tabela 3: Pregled terjatev po posameznih občinah na dan 31. 12. 2017: 
 OBČINA EUR 
1 Dol pri Ljubljani 6.434,88 
2 Ivančna Gorica 4.460,13 
3 Šmartno pri Litiji 572,00 
4 Litija 4.640,06 
 Skupaj: 16.107,07 

 
 
 
4. PRIHODKI OD GLOB IN POVPREČNIN V LETU 2017: 
 
Globe in povprečnine so prihodki proračunov posameznih občin, sodne takse pa so prihodek državnega 
proračuna. Na podlagi izrečenih kazni inšpektorice in redarja so občine soustanoviteljice imele v letu 
2017 naslednje prihodke: 
 OBČINA Globe 

cto 712001 
Sod.takse,povprečnine-
cto 712008 

SKUPAJ 

1 Dol pri Ljubljani 30.295,13 40,00 30.335,13 
2 Ivančna Gorica 16.692,87 40,00 16.732,87 
3 Šmartno pri Litiji 4.963,00 0 4.963,00 
4 Litija 15.574,12 30,00 15.604,12 
 Skupaj: 67.525,12 110,00 67.635,12 

 
 
 
 
Pripravila:                   Vodja inšpektorata in redarstva:  
Joži Belja                                                                                        Helena Kozlevčar 
Gašper Simončič                                                                             
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OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, Litija

drugi rebalans
2017

veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto

v EUR

12.724.600,00 12.724.600,00 0,00 12.852.501,88 101,01I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)
11.665.400,00 11.665.400,00 0,00 11.834.776,76 101,45 TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

70 10.126.000,00 10.126.000,00 0,00 10.198.411,83 100,72 DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)
700 9.034.000,00 9.034.000,00 0,00 9.034.919,00 100,01 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
700020 9.034.000,00 9.034.000,00 0,00 9.034.919,00 100,01 Dohodnina-odstop.vir občinam-r.27010
703 969.000,00 969.000,00 0,00 1.032.576,01 106,56 DAVKI NA PREMOŽENJE
703000 5.000,00 5.000,00 0,00 14.910,16 298,20 Davek od stavb-FO-r. 25003
703001 2.000,00 2.000,00 0,00 2.504,52 125,23 Davek od vikendov-r. 25019
703002 0,00 0,00 0,00 12,29 0,00 Zam.obr.od dav.na neprem.-del r.1723
703003 290.000,00 290.000,00 0,00 284.696,90 98,17 Nadom. stavb. zem. -PO -r.62179
703004 480.000,00 480.000,00 0,00 500.847,82 104,34 Nadom.stavb. zem. -FO - r.62184
703005 3.000,00 3.000,00 0,00 3.567,03 118,90 Zam.obr.od NSZ - r. 62207
703100 1.000,00 1.000,00 0,00 1.787,85 178,79 Davek na vod.plov.- r.25120
703101 0,00 0,00 0,00 5,29 0,00 Zam.obr.od dav.na neprem-r.25130
703200 30.000,00 30.000,00 0,00 31.209,97 104,03 Davek na ded.in darila-r. 2533
703201 0,00 0,00 0,00 86,83 0,00 Zamudne obresti dediščin in daril -r.1723
703300 18.000,00 18.000,00 0,00 18.134,49 100,75 Davek na promet nepr.-PO-r.2400
703301 140.000,00 140.000,00 0,00 174.820,63 124,87 Davek na promet nepr.-FO- r.2416
703303 0,00 0,00 0,00 -7,77 0,00 Zam. obr.od DPN -r.1739
704 123.000,00 123.000,00 0,00 142.565,11 115,91 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
704403 5.000,00 5.000,00 0,00 3.762,83 75,26 Davek na dobitke od iger na srečo-r.2528
704700 96.000,00 96.000,00 0,00 113.541,16 118,27 Taksa za obrem.okolja-odpad.vode- r.32083
704704 1.000,00 1.000,00 0,00 661,42 66,14 Turistična taksa - r.32062
704706 6.000,00 6.000,00 0,00 7.567,80 126,13 Komunalne takse - od PO - r.3247
704707 2.000,00 2.000,00 0,00 1.272,00 63,60 Komunalne takse - od FO- r. 3268
704708 13.000,00 13.000,00 0,00 15.759,90 121,23 Pristojb.za vzdrž. gozdnih cest- r.3205
706 0,00 0,00 0,00 -11.648,29 - DRUGI DAVKI
706099 0,00 0,00 0,00 -11.648,29 0,00 Drugi davki
71 1.539.400,00 1.539.400,00 0,00 1.636.364,93 106,30 NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)
710 1.214.400,00 1.214.400,00 0,00 1.289.346,60 106,17 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
710003 219.200,00 219.200,00 0,00 219.324,02 100,06 Prih.iz naslova presežka prih.nad odh.posrednih PU
710004 800,00 800,00 0,00 730,08 91,26 Prih.od udel.na dobičku in divid.nefin.družb
710215 0,00 0,00 0,00 158,70 0,00 Drugi prihodki od obresti
710300 3.800,00 3.800,00 0,00 3.082,52 81,12 Prih.od najem.za kmet.zem.in gozdove
710301 50.000,00 50.000,00 0,00 51.488,32 102,98 Prih.od najem.za PP (MIR)
7103010 14.000,00 14.000,00 0,00 18.801,25 134,29 Prih.od najem.-min.idr.za PP
7103012 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 Prihodki od najemnin za poslovne prostore KSP
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7103022 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 Prihodki od najemnin za stanovanja KSP
710304 51.800,00 51.800,00 0,00 55.232,41 106,63 Prih.od drugih najem.(SZ, grob.,objekti)
710306 40.000,00 40.000,00 0,00 41.633,00 104,08 Prih.od podel. koncesij-r.62303
710312 27.000,00 27.000,00 0,00 27.298,59 101,11 Prih.od podel. konc.za vod.pr.-r.62375
710313 1.800,00 1.800,00 0,00 11.158,87 619,94 Prih.od danih služn.in stavb.pravic
710399 646.000,00 646.000,00 0,00 860.438,84 133,19 Drugi prihodki od premoženja
711 9.000,00 9.000,00 0,00 9.779,41 108,66 TAKSE IN PRISTOJBINE
711100 9.000,00 9.000,00 0,00 9.779,41 108,66 Upravne takse (tar. št. 1-10, 36 + 96 a-98 ZUT)-r.3091
712 26.000,00 26.000,00 0,00 28.769,13 110,65 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
712001 15.000,00 15.000,00 0,00 15.574,12 103,83 Globe za prekrške- r. 5668
712007 11.000,00 11.000,00 0,00 13.165,01 119,68 Nadom.za degrad. in uzurp.prost.- r.5150
712008 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 Povprečn.na podl.zak.o prekrških-r.50085
713 90.000,00 90.000,00 0,00 123.798,33 137,55 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
713000 90.000,00 90.000,00 0,00 108.226,73 120,25 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7130001 0,00 0,00 0,00 4.849,08 0,00 Prih.od prod.storitev-pogrebne ipd.
713099 0,00 0,00 0,00 10.722,52 0,00 Drugi prihodki od prodaje
714 200.000,00 200.000,00 0,00 184.671,46 92,34 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
714100 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Drugi nedavčni prihodki
714105 110.000,00 110.000,00 0,00 100.167,61 91,06 Prihodki od komunalnih prisp.- r. 62233
714106 50.000,00 50.000,00 0,00 40.760,78 81,52 Prisp.in doplačila občanov za tekoče progr.-oskrbn.
7141060 0,00 0,00 0,00 7.095,81 0,00 Prisp.in dopl.občanov-ref.za druž.pomočnika
714109 0,00 0,00 0,00 313,46 0,00 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
714110 0,00 0,00 0,00 131,00 0,00 Zam..obresti od komunalnih prisp.- r.62249
714199 40.000,00 40.000,00 0,00 36.102,80 90,26 Drugi izredni nedavčni prihodki
72 392.000,00 392.000,00 0,00 347.752,65 88,71 KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)
720 50.000,00 50.000,00 0,00 46.000,00 92,00 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
720001 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Prih.od prod.stan.po Stan.zak.- r.89129
7200010 47.000,00 47.000,00 0,00 46.000,00 97,87 Prih.od prod.stan.po tržni vrednosti
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
722 342.000,00 342.000,00 0,00 301.752,65 88,23 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
722000 1.000,00 1.000,00 0,00 3.317,89 331,79 Prih.od prodaje kmetijskih zemljišč
722001 1.000,00 1.000,00 0,00 522,00 52,20 Prih.od prodaje gozdov
722100 340.000,00 340.000,00 0,00 297.912,76 87,62 Prih.od prodaje stavbnih zemljišč
73 1.000,00 1.000,00 0,00 4.961,76 496,18 PREJETE DONACIJE  (730+731)
730 1.000,00 1.000,00 0,00 4.961,76 496,18 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
730000 0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 Prejete donac.od PO
730100 1.000,00 1.000,00 0,00 3.121,76 312,18 Prejete donac.od FO
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731 0,00 0,00 0,00 0,00 - PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 666.200,00 666.200,00 0,00 665.010,71 99,82 TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)
740 645.000,00 645.000,00 0,00 643.855,92 99,82 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
740000 156.000,00 156.000,00 0,00 156.408,00 100,26 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna
740001 210.000,00 210.000,00 0,00 209.753,00 99,88 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
74000101 38.000,00 38.000,00 0,00 43.019,00 113,21 Prejeta sr.iz drž. pror. za požarno takso
740004 116.000,00 116.000,00 0,00 124.202,08 107,07 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
740100 116.000,00 116.000,00 0,00 98.891,23 85,25 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
7401001 8.000,00 8.000,00 0,00 7.819,90 97,75 Prejeta sred.iz pror.KS za vod.povrač.
740101 1.000,00 1.000,00 0,00 3.762,71 376,27 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
741 21.200,00 21.200,00 0,00 21.154,79 99,79 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
741300 21.200,00 21.200,00 0,00 0,00 0,00 SRED.EU-iz kohez.sklada
741301 0,00 0,00 0,00 21.154,79 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

13.490.329,00 13.490.329,00 0,00 12.412.618,87 92,01II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)
40 3.226.629,26 3.229.749,26 3.120,00 2.806.898,06 86,91 TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)
400 712.900,00 712.660,00 -240,00 695.277,75 97,56 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
400000 590.400,00 587.200,00 -3.200,00 579.406,99 98,67 Osnovne plače
4000001 12.000,00 14.560,00 2.560,00 12.748,85 87,56 Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 35.600,00 35.360,00 -240,00 32.914,31 93,08 Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 17.800,00 17.800,00 0,00 17.379,49 97,64 Regres za letni dopust
400202 18.900,00 20.100,00 1.200,00 19.116,03 95,10 Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 18.200,00 18.200,00 0,00 16.408,94 90,16 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400302 15.000,00 15.000,00 0,00 14.540,83 96,94 Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalog
400400 4.000,00 4.000,00 0,00 2.329,18 58,23 Sredstva za nadurno delo
400900 1.000,00 440,00 -560,00 433,13 98,44 Jubilejne nagrade
401 111.800,00 111.800,00 0,00 106.733,49 95,47 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
401001 59.000,00 59.000,00 0,00 56.811,58 96,29 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 43.700,00 43.700,00 0,00 42.111,17 96,36 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 3.800,00 3.800,00 0,00 3.402,05 89,53 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 650,00 650,00 0,00 384,95 59,22 Prispevek za zaposlovanje
401300 800,00 800,00 0,00 641,84 80,23 Prispevek za starševsko varstvo
401500 3.850,00 3.850,00 0,00 3.381,90 87,84 Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
402 2.142.629,26 2.145.989,26 3.360,00 1.767.125,03 82,35 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
402000 15.810,00 15.810,00 0,00 9.626,30 60,89 Pisarniški material in storitve
402001 45.140,00 46.690,00 1.550,00 32.959,38 70,59 Čistilni material in storitve
402002 7.500,00 7.500,00 0,00 6.913,62 92,18 Storitve varovanja zgradb in prostorov

Stran 3

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 283



drugi rebalans
2017

veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

Konto
v EUR

402003 10.540,00 11.040,00 500,00 11.360,90 102,91 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 6.250,00 6.250,00 0,00 6.738,81 107,82 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402005 190,00 190,00 0,00 183,84 96,76 Stroški prevajalskih storitev, str.lektoriranja in podobno
402006 75.394,00 75.394,00 0,00 69.839,87 92,63 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 4.750,00 4.200,00 -550,00 2.988,98 71,17 Računalniške storitve
402008 19.600,00 19.600,00 0,00 9.208,86 46,98 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402009 2.786,00 2.451,00 -335,00 4.798,04 195,76 Izdatki za reprezentanco
402010 0,00 0,00 0,00 415,20 0,00 Hrana, storitve menz in restavracij
402011 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Storitve informacij.podpore uporabnikom
402099 10.800,00 9.708,60 -1.091,40 20.198,97 208,05 Drugi splošni material in storitve
402100 3.500,00 2.150,00 -1.350,00 1.527,44 71,04 Uniforme in službena obleka
402107 8.000,00 8.000,00 0,00 5.054,65 63,18 Laboratorijski materiali
402108 2.805,00 1.315,00 -1.490,00 936,36 71,21 Drobni inventar
402111 400,00 750,00 350,00 696,10 92,81 Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402112 12.200,00 16.819,00 4.619,00 13.690,16 81,40 Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402113 62.439,00 60.739,00 -1.700,00 50.990,90 83,95 Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402199 151.650,00 152.490,00 840,00 100.396,37 65,84 Drugi posebni materiali in storitve
402200 113.200,00 109.200,00 -4.000,00 102.049,96 93,45 Električna energija
402201 33.400,00 33.400,00 0,00 34.019,83 101,86 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 10.950,00 10.950,00 0,00 9.710,77 88,68 Voda in komunalne storitve
402204 12.950,00 12.950,00 0,00 10.660,69 82,32 Odvoz smeti
402205 11.110,00 11.218,00 108,00 9.789,03 87,26 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 14.680,00 15.080,00 400,00 12.722,47 84,37 Poštnina in kurirske storitve
402299 118.500,00 117.690,00 -810,00 116.808,85 99,25 Druge storitve komunikacij in komunale
402300 4.370,00 4.370,00 0,00 3.190,66 73,01 Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 4.000,00 4.000,00 0,00 2.143,84 53,60 Vzdrževanje in popravila vozil
402302 1.000,00 955,00 -45,00 495,66 51,90 Nadomestni deli za vozila
402304 600,00 600,00 0,00 311,00 51,83 Pristojbine za registracijo vozil
402305 3.530,00 3.530,00 0,00 1.045,70 29,62 Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 520,00 520,00 0,00 310,00 59,62 Stroški nakupa vinjet in urbane
402400 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 1.100,00 1.222,00 122,00 1.640,97 134,29 Stroški prevoza v državi
402403 0,00 200,00 200,00 156,20 78,10 Dnevnice za službena potovanja v tujini
402405 10,00 10,00 0,00 31,26 312,60 Stroški prevoza v tujini
402499 160,00 190,00 30,00 106,83 56,23 Drugi izdatki za službena potovanja
402500 54.955,26 55.735,26 780,00 11.343,26 20,35 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402503 730.320,00 732.020,00 1.700,00 658.401,65 89,94 Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402504 4.600,00 4.600,00 0,00 1.767,35 38,42 Zavarovalne premije za objekte
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402510 5.500,00 5.475,00 -25,00 2.824,89 51,60 Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402511 13.900,00 13.900,00 0,00 849,36 6,11 Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 1.700,00 1.700,00 0,00 445,06 26,18 Zavarovalne premije za opremo
402513 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Tekoče vzdržev.druge (nelicinčne) program.opreme
402514 22.000,00 22.500,00 500,00 20.908,72 92,93 Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 14.200,00 13.400,00 -800,00 10.576,57 78,93 Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402516 100,00 100,00 0,00 67,10 67,10 Tekoče vzdrževanje operativ.informac.okolja
402599 180.060,00 181.470,00 1.410,00 82.723,95 45,59 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 8.200,00 8.200,00 0,00 46.967,84 572,78 Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
402600 11.050,00 11.050,00 0,00 11.753,51 106,37 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402602 500,00 500,00 0,00 488,00 97,60 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore
402603 3.700,00 3.700,00 0,00 3.525,00 95,27 Najemnine in zakupnine za druge objekte
402604 4.700,00 4.900,00 200,00 4.120,01 84,08 Najem strojne računalniške opreme
402605 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
402606 0,00 1.100,00 1.100,00 1.586,13 144,19 Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402607 16.210,00 16.760,00 550,00 13.135,21 78,37 Najem programske računalniške opreme
402608 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 Najem komunikac.opreme in podatkov.vodov
402699 2.950,00 2.862,40 -87,60 2.834,79 99,04 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402900 550,00 550,00 0,00 350,00 63,64 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402901 3.600,00 3.600,00 0,00 3.127,01 86,86 Plačila avtorskih honorarjev
402902 17.790,00 17.790,00 0,00 20.696,82 116,34 Plačila po podjemnih pogodbah
402903 3.510,00 3.510,00 0,00 1.800,56 51,30 Plačila za delo preko študentskega servisa
402905 106.100,00 106.320,00 220,00 104.662,97 98,44 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402907 2.280,00 2.155,00 -125,00 1.449,28 67,25 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402912 4.050,00 4.050,00 0,00 5.174,20 127,76 Posebni davek na določene prejemke
402920 24.120,00 24.240,00 120,00 20.041,07 82,68 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402922 10.400,00 10.400,00 0,00 6.064,92 58,32 Članarine v domačih neprofitnih institucijah
402930 13.670,00 13.670,00 0,00 10.456,92 76,50 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 3.500,00 3.500,00 0,00 1.342,20 38,35 Plačila bančnih storitev
402932 450,00 450,00 0,00 314,40 69,87 Stroški, povezani z zadolževanjem
402936 10,00 10,00 0,00 8,00 80,00 Plačilo stroškov kotacije na borzi
402938 11.500,00 11.500,00 0,00 11.277,60 98,07 Prejemki zunanjih sodelavcev
402939 280,00 280,00 0,00 276,92 98,90 Stroški strokovnih komisij
402940 7.000,00 7.000,00 0,00 6.751,68 96,45 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 73.740,00 74.210,00 470,00 45.293,61 61,03 Drugi operativni odhodki
403 129.300,00 129.300,00 0,00 107.761,79 83,34 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
403101 99.500,00 99.500,00 0,00 84.469,43 84,89 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
403305 29.800,00 29.800,00 0,00 23.292,36 78,16 Plačila obresti od dolg.kred.-javnim skladom
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409 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00 REZERVE
409100 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00 Obvezna proračunska rezerva
41 6.182.436,00 6.169.766,00 -12.670,00 5.792.733,57 93,89 TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)
410 75.502,00 75.502,00 0,00 65.802,39 87,15 SUBVENCIJE
410211 15.000,00 15.000,00 0,00 7.645,37 50,97 Sredstva za izvajanje javnih del
410217 31.100,00 31.100,00 0,00 28.222,30 90,75 Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410218 10.400,00 10.400,00 0,00 10.932,72 105,12 Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
410299 19.002,00 19.002,00 0,00 19.002,00 100,00 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
411 3.558.250,00 3.566.801,00 8.551,00 3.431.109,22 96,20 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
411103 28.000,00 28.000,00 0,00 22.400,00 80,00 Darilo ob rojstvu otroka
411900 620.000,00 620.000,00 0,00 570.397,72 92,00 Regresiranje prevozov v šolo
411903 7.000,00 7.000,00 0,00 6.368,64 90,98 Regresiranje prehrane učencev in dijakov
411908 200,00 200,00 0,00 527,17 263,59 Denarne nagrade in priznanja
411909 505.000,00 505.000,00 0,00 467.294,37 92,53 Regresiranje oskrbe v domovih
411920 73.255,00 73.255,00 0,00 65.078,37 88,84 Subvencioniranje stanarin
411921 2.249.000,00 2.257.951,00 8.951,00 2.229.411,88 98,74 Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
411922 40.000,00 40.000,00 0,00 36.390,45 90,98 Izplačila družinskemu pomočniku
411999 35.795,00 35.395,00 -400,00 33.240,62 93,91 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 546.150,00 527.149,96 -19.000,04 508.848,96 96,53 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
412000 546.150,00 527.149,96 -19.000,04 508.848,96 96,53 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 2.002.534,00 2.000.313,04 -2.220,96 1.786.973,00 89,33 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
413003 40.590,00 38.420,00 -2.170,00 33.511,67 87,22 Sredstva, prenesena drugim občinam
41300300 15.950,00 15.950,00 0,00 0,00 0,00 Sredstva, prenesena ožjim delom občin
413004 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 Sredstva, prenesena ožjim delom občin
413105 124.000,00 124.000,00 0,00 113.914,29 91,87 Prispevek v ZZZS za ZZ oseb, ki ga pl.občine
413200 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Tekoči transferi v javne sklade
413300 472.200,00 456.013,09 -16.186,91 443.078,45 97,16 Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 61.600,00 46.690,62 -14.909,38 51.690,62 110,71 Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 1.170.034,00 1.202.179,05 32.145,05 1.142.817,69 95,06 Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 3.060,00 1.960,28 -1.099,72 1.960,28 100,00 Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
414 0,00 0,00 0,00 0,00 - TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42 2.494.148,74 2.492.698,74 -1.450,00 2.430.220,04 97,49 INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)
420 2.494.148,74 2.492.698,74 -1.450,00 2.430.220,04 97,49 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
420070 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Nakup poslvnih stavb -finančni najem
420200 0,00 0,00 0,00 890,60 0,00 Nakup pisarniškega pohištva
420201 7.840,00 7.840,00 0,00 7.833,00 99,91 Nakup pisarniške opreme
420202 8.600,00 12.034,00 3.434,00 11.307,28 93,96 Nakup strojne računalniške opreme
420204 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 Nakup drugega pohištva
420222 4.400,00 5.400,00 1.000,00 5.027,05 93,09 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
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420223 4.520,00 4.520,00 0,00 4.478,61 99,08 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420224 400,00 400,00 0,00 136,26 34,07 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420230 0,00 0,00 0,00 6.997,99 0,00 Nakup opreme za vzdr.parkov in vrtov
420231 0,00 0,00 0,00 2.073,91 0,00 Nakup opreme in mehaniz.za vzdr.vod.režima
420238 1.120,00 1.120,00 0,00 513,60 45,86 Nakup telekomunikacijske opreme
420239 0,00 0,00 0,00 1.911,35 0,00 Nakup audiovizuelne opreme
420241 0,00 0,00 0,00 5.230,14 0,00 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420299 1.770,00 1.770,00 0,00 10.945,36 618,38 Nakup druge opreme in napeljav
420300 7.680,00 8.980,00 1.300,00 8.544,00 95,14 Nakup drugih osnovnih sredstev
420400 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 Priprava zemljišča
420401 31.090,00 32.245,43 1.155,43 27.837,74 86,33 Novogradnje
420402 1.931.437,74 1.935.542,74 4.105,00 1.955.510,96 101,03 Rekonstrukcije in adaptacije
420500 76.370,00 74.099,57 -2.270,43 48.740,61 65,78 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
420600 155.500,00 151.445,00 -4.055,00 136.653,23 90,23 Nakup zemijišč
420703 26.600,00 25.516,00 -1.084,00 25.435,20 99,68 Nakup licenčne programske opreme
420801 13.220,00 13.530,00 310,00 9.534,39 70,47 Investicijski nadzor
420804 207.203,00 201.858,00 -5.345,00 151.908,76 75,26 Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 10.798,00 10.798,00 0,00 8.390,00 77,70 Plačila drugih storitev in dokumentacije
43 1.587.115,00 1.598.115,00 11.000,00 1.382.767,20 86,52 INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)
431 56.000,00 56.000,00 0,00 58.210,49 103,95 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
431000 56.000,00 56.000,00 0,00 58.210,49 103,95 Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
432 1.531.115,00 1.542.115,00 11.000,00 1.324.556,71 85,89 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
432000 0,00 1.000,00 1.000,00 994,58 99,46 Inv. transferi občinam
432001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Inv. transferi ožjim delom občin
432300 1.529.115,00 1.539.115,00 10.000,00 1.323.562,13 86,00 Inv. transferi javnim zavodom

-765.729,00 -765.729,00 0,00 439.883,01 -57,45III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
75 0,00 0,00 0,00 407,21 -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 76,64 - PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751300 0,00 0,00 0,00 76,64 0,00 Sr., pridob.s prodajo drugih kapit. deležev
752 0,00 0,00 0,00 330,57 - KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
752000 0,00 0,00 0,00 330,57 0,00 Prejeta sred.kupnin iz naslova privatizacije
44 0,00 0,00 0,00 0,00 -V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)
440 0,00 0,00 0,00 0,00 - DANA POSOJILA
441 0,00 0,00 0,00 0,00 - POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0,00 0,00 0,00 407,21 -VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)
50 1.514.629,00 1.514.629,00 0,00 314.629,00 20,77VII. ZADOLŽEVANJE  (500)
500 1.514.629,00 1.514.629,00 0,00 314.629,00 20,77 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
500101 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Najeti kred.pri posl.bankah-dolgoročni
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500307 314.629,00 314.629,00 0,00 314.629,00 100,00 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti
55 748.900,00 748.900,00 0,00 715.115,62 95,49VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550)
550 748.900,00 748.900,00 0,00 715.115,62 95,49 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
550101 518.500,00 518.500,00 0,00 518.317,68 99,96 Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
550305 195.400,00 196.864,70 1.464,70 196.797,94 99,97 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
550307 35.000,00 33.535,30 -1.464,70 0,00 0,00 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti

0,00 0,00 0,00 39.803,60 -IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
765.729,00 765.729,00 0,00 -400.486,62 -52,30X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)
765.729,00 765.729,00 0,00 -439.883,01 -57,45XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)
146.650,46 146.650,46 0,00 0,00 0,00 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

- - - - - - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
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OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, Litija

drugi rebalans
2017

veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
A\ 

v EUR

061 142.100,00 142.100,00 0,00 128.238,90 90,25Občina Litija - Občinski svet
01 142.100,00 142.100,00 0,00 128.238,90 90,25POLITIČNI SISTEM
0101 142.100,00 142.100,00 0,00 128.238,90 90,25Politični sistem
01019001 142.100,00 142.100,00 0,00 128.238,90 90,25Dejavnost občinskega sveta
0101 110.000,00 110.000,00 0,00 104.069,13 94,61Sejnine in prevozni stroški
402905 100.000,00 100.000,00 0,00 95.144,12 95,14Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 10.000,00 10.000,00 0,00 8.925,01 89,25Drugi operativni odhodki
0102 23.900,00 23.900,00 0,00 16.005,25 66,97Materialni stroški
402000 2.000,00 2.000,00 0,00 1.463,07 73,15Pisarniški material in storitve
402003 1.000,00 1.000,00 0,00 988,20 98,82Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 7.000,00 7.000,00 0,00 5.724,66 81,78Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
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
402108 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402206 2.000,00 2.000,00 0,00 1.574,62 78,73Poštnina in kurirske storitve
402511 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402515 1.000,00 1.000,00 0,00 189,78 18,98Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402922 10.400,00 10.400,00 0,00 6.064,92 58,32Članarine v domačih neprofitnih institucijah
0103 200,00 200,00 0,00 164,52 82,26Reprezentanca
402009 200,00 200,00 0,00 164,52 82,26Izdatki za reprezentanco
0122 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00Politične stranke
412000 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
062 1.099.910,00 1.099.910,00 0,00 1.019.640,86 92,70Občina Litija - Občinska uprava
02 28.500,00 28.500,00 0,00 14.908,30 52,31EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 28.500,00 28.500,00 0,00 14.908,30 52,31Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 28.500,00 28.500,00 0,00 14.908,30 52,31Urejanje na področju fiskalne politike
0220 28.500,00 28.500,00 0,00 14.908,30 52,31Plačila finančnih storitev in plačilnega prometa
402000 100,00 100,00 0,00 24,15 24,15Pisarniški material in storitve
402004 250,00 250,00 0,00 243,39 97,36Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402008 18.700,00 18.700,00 0,00 8.323,70 44,51Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402514 1.000,00 1.000,00 0,00 171,29 17,13Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402930 7.490,00 7.490,00 0,00 5.669,69 75,70Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 500,00 500,00 0,00 53,68 10,74Plačila bančnih storitev
402932 450,00 450,00 0,00 314,40 69,87Stroški, povezani z zadolževanjem
402936 10,00 10,00 0,00 8,00 80,00Plačilo stroškov kotacije na borzi
04 51.000,00 51.000,00 0,00 47.755,98 93,64SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
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0402 51.000,00 51.000,00 0,00 47.755,98 93,64Informatizacija uprave
04029001 51.000,00 51.000,00 0,00 47.755,98 93,64Informacijska infrastruktura
0420 51.000,00 51.000,00 0,00 47.755,98 93,64Nakup računalnikov in programov
402108 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -Drobni inventar
402514 1.000,00 1.000,00 0,00 375,52 37,55Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 10.600,00 9.600,00 -1.000,00 8.563,24 89,20Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402604 3.000,00 2.850,00 -150,00 2.336,52 81,98Najem strojne računalniške opreme
420202 7.000,00 8.434,00 1.434,00 7.786,59 92,32Nakup strojne računalniške opreme
420222 4.400,00 5.400,00 1.000,00 5.027,05 93,09Nakup strežnikov in diskovnih sistemov
420703 24.000,00 22.716,00 -1.284,00 22.672,48 99,81Nakup licenčne programske opreme
432000 0,00 1.000,00 1.000,00 994,58 99,46Inv. transferi občinam
06 1.020.410,00 1.020.410,00 0,00 956.976,58 93,78LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 1.020.410,00 1.020.410,00 0,00 956.976,58 93,78Dejavnost občinske uprave
06039001 907.010,00 907.010,00 0,00 849.846,26 93,70Administracija občinske uprave
0630 569.000,00 569.000,00 0,00 558.277,13 98,12Plače in drugi prejemki
400000 482.000,00 478.800,00 -3.200,00 473.443,17 98,88Osnovne plače
4000001 9.000,00 11.560,00 2.560,00 10.709,98 92,65Nadom. plače-bolez.do 30 dni
400001 26.100,00 26.100,00 0,00 24.326,61 93,21Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 14.900,00 14.900,00 0,00 14.888,76 99,92Regres za letni dopust
400202 15.000,00 16.200,00 1.200,00 16.054,61 99,10Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 14.000,00 14.000,00 0,00 13.285,19 94,89Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400302 3.000,00 3.000,00 0,00 2.806,50 93,55Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalog
400400 4.000,00 4.000,00 0,00 2.329,18 58,23Sredstva za nadurno delo
400900 1.000,00 440,00 -560,00 433,13 98,44Jubilejne nagrade
0631 88.600,00 88.600,00 0,00 85.379,25 96,36Prispevki in davki delodajalca
401001 46.800,00 46.800,00 0,00 45.454,87 97,13Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 34.700,00 34.700,00 0,00 33.693,13 97,10Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 3.000,00 3.000,00 0,00 2.721,94 90,73Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 500,00 500,00 0,00 307,83 61,57Prispevek za zaposlovanje
401300 600,00 600,00 0,00 513,51 85,59Prispevek za starševsko varstvo
401500 3.000,00 3.000,00 0,00 2.687,97 89,60Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
0632 131.500,00 131.500,00 0,00 105.314,87 80,09Materialni stroški
402000 11.000,00 11.000,00 0,00 6.382,70 58,02Pisarniški material in storitve
402001 100,00 100,00 0,00 63,02 63,02Čistilni material in storitve
402003 7.000,00 7.800,00 800,00 7.711,78 98,87Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 3.000,00 3.000,00 0,00 2.685,99 89,53Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 500,00 500,00 0,00 488,00 97,60Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 200,00 200,00 0,00 159,24 79,62Računalniške storitve
402009 400,00 505,00 105,00 487,20 96,48Izdatki za reprezentanco
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402011 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Storitve informacij.podpore uporabnikom
402099 200,00 200,00 0,00 186,03 93,02Drugi splošni material in storitve
402111 400,00 750,00 350,00 696,10 92,81Zdravn.pregledi zaposlenih in drugih uprav.
402199 3.000,00 3.000,00 0,00 2.789,79 92,99Drugi posebni materiali in storitve
402205 5.640,00 5.640,00 0,00 4.930,50 87,42Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 9.000,00 9.000,00 0,00 7.429,63 82,55Poštnina in kurirske storitve
402300 2.000,00 2.000,00 0,00 1.756,09 87,80Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 2.000,00 2.000,00 0,00 1.372,28 68,61Vzdrževanje in popravila vozil
402302 500,00 455,00 -45,00 0,00 0,00Nadomestni deli za vozila
402304 300,00 300,00 0,00 236,55 78,85Pristojbine za registracijo vozil
402305 1.690,00 1.690,00 0,00 720,28 42,62Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 220,00 220,00 0,00 200,00 90,91Stroški nakupa vinjet in urbane
402402 350,00 560,00 210,00 558,41 99,72Stroški prevoza v državi
402403 0,00 200,00 200,00 156,20 78,10Dnevnice za službena potovanja v tujini
402405 10,00 10,00 0,00 31,26 312,60Stroški prevoza v tujini
402499 100,00 125,00 25,00 100,03 80,02Drugi izdatki za službena potovanja
402500 500,00 250,00 -250,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402510 5.000,00 4.975,00 -25,00 2.580,86 51,88Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
402511 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 1.500,00 1.500,00 0,00 422,81 28,19Zavarovalne premije za opremo
402513 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdržev.druge (nelicinčne) program.opreme
402514 10.000,00 10.300,00 300,00 10.261,06 99,62Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 1.000,00 1.200,00 200,00 485,89 40,49Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402516 100,00 100,00 0,00 67,10 67,10Tekoče vzdrževanje operativ.informac.okolja
402599 1.200,00 1.200,00 0,00 1.185,98 98,83Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402604 1.500,00 1.800,00 300,00 1.564,90 86,94Najem strojne računalniške opreme
402607 9.700,00 9.700,00 0,00 6.503,29 67,04Najem programske računalniške opreme
402699 100,00 100,00 0,00 76,02 76,02Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402903 2.000,00 2.000,00 0,00 1.028,20 51,41Plačila za delo preko študentskega servisa
402907 2.000,00 2.000,00 0,00 1.379,28 68,96Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402939 280,00 280,00 0,00 276,92 98,90Stroški strokovnih komisij
402940 7.000,00 7.000,00 0,00 6.751,68 96,45Prispev.za vzpodb.zaposl.inv.po ZZRZI
402941 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za izobraž.z informacij.področja
402999 20,00 20,00 0,00 12,17 60,85Drugi operativni odhodki
411908 200,00 200,00 0,00 187,17 93,59Denarne nagrade in priznanja
413003 39.590,00 37.420,00 -2.170,00 33.390,46 89,23Sredstva, prenesena drugim občinam
0637 117.910,00 117.910,00 0,00 100.875,01 85,55Medobčinski inšpektorat
400000 42.400,00 42.400,00 0,00 39.824,26 93,93Osnovne plače
4000001 3.000,00 3.000,00 0,00 2.038,87 67,96Nadom. plače-bolez.do 30 dni
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400001 2.700,00 2.700,00 0,00 2.327,79 86,21Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 1.800,00 1.800,00 0,00 1.390,73 77,26Regres za letni dopust
400202 1.900,00 1.900,00 0,00 1.509,10 79,43Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 2.200,00 2.200,00 0,00 1.819,92 82,72Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
400302 12.000,00 12.000,00 0,00 11.734,33 97,79Del.uspeš-poveč.obs.dela-redn.del.nalog
401001 5.600,00 5.600,00 0,00 4.949,41 88,38Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 4.200,00 4.200,00 0,00 3.668,66 87,35Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 400,00 400,00 0,00 296,42 74,11Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 100,00 100,00 0,00 33,68 33,68Prispevek za zaposlovanje
401300 100,00 100,00 0,00 55,90 55,90Prispevek za starševsko varstvo
401500 300,00 300,00 0,00 250,92 83,64Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
402000 1.000,00 1.000,00 0,00 555,30 55,53Pisarniški material in storitve
402001 1.700,00 1.700,00 0,00 1.589,92 93,52Čistilni material in storitve
402002 100,00 100,00 0,00 83,78 83,78Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 490,00 490,00 0,00 412,76 84,24Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 50,00 50,00 0,00 6,57 13,14Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 50,00 50,00 0,00 18,74 37,48Računalniške storitve
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402100 3.000,00 2.150,00 -850,00 1.527,44 71,04Uniforme in službena obleka
402199 200,00 200,00 0,00 140,10 70,05Drugi posebni materiali in storitve
402200 900,00 900,00 0,00 389,11 43,23Električna energija
402201 1.800,00 1.800,00 0,00 1.153,65 64,09Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 400,00 400,00 0,00 371,46 92,87Voda in komunalne storitve
402204 200,00 200,00 0,00 137,33 68,67Odvoz smeti
402205 1.600,00 1.600,00 0,00 717,60 44,85Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 2.000,00 2.400,00 400,00 2.339,64 97,49Poštnina in kurirske storitve
402300 2.000,00 2.000,00 0,00 1.382,49 69,12Goriva in maziva za prevozna sredstva
402301 2.000,00 2.000,00 0,00 771,56 38,58Vzdrževanje in popravila vozil
402302 500,00 500,00 0,00 495,66 99,13Nadomestni deli za vozila
402304 300,00 300,00 0,00 74,45 24,82Pristojbine za registracijo vozil
402305 1.840,00 1.840,00 0,00 325,42 17,69Zavarovalne premije za motorna vozila
402306 300,00 300,00 0,00 110,00 36,67Stroški nakupa vinjet in urbane
402402 100,00 100,00 0,00 10,59 10,59Stroški prevoza v državi
402499 10,00 10,00 0,00 2,00 20,00Drugi izdatki za službena potovanja
402500 300,00 300,00 0,00 244,96 81,65Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402504 100,00 100,00 0,00 88,37 88,37Zavarovalne premije za objekte
402510 400,00 400,00 0,00 244,03 61,01Tekoče vzdrževanje komunikac.opreme
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402511 100,00 100,00 0,00 55,20 55,20Tekoče vzdrževanje druge opreme
402512 200,00 200,00 0,00 22,25 11,13Zavarovalne premije za opremo
402514 7.000,00 7.200,00 200,00 7.158,43 99,42Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402515 1.600,00 1.600,00 0,00 1.184,87 74,05Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
402599 110,00 110,00 0,00 62,42 56,75Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 4.000,00 4.000,00 0,00 3.540,24 88,51Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402604 200,00 250,00 50,00 218,59 87,44Najem strojne računalniške opreme
402607 2.260,00 2.260,00 0,00 2.100,23 92,93Najem programske računalniške opreme
402699 50,00 50,00 0,00 27,99 55,98Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402907 180,00 60,00 -120,00 40,00 66,67Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
402920 120,00 240,00 120,00 228,47 95,20Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402930 50,00 50,00 0,00 30,69 61,38Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 500,00 500,00 0,00 349,99 70,00Drugi operativni odhodki
420202 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Nakup strojne računalniške opreme
420224 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Nakup telekomunikacijske opreme
420703 2.600,00 2.800,00 200,00 2.762,72 98,67Nakup licenčne programske opreme
06039002 113.400,00 113.400,00 0,00 107.130,32 94,47Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
0633 8.240,00 8.240,00 0,00 8.131,80 98,69Nakup nove opreme
420201 7.840,00 7.840,00 0,00 7.833,00 99,91Nakup pisarniške opreme
420238 400,00 400,00 0,00 298,80 74,70Nakup telekomunikacijske opreme
0635 98.200,00 98.200,00 0,00 92.121,58 93,81Obratovalni stroški
402001 28.100,00 29.650,00 1.550,00 29.635,54 99,95Čistilni material in storitve
402002 2.000,00 2.000,00 0,00 1.590,40 79,52Storitve varovanja zgradb in prostorov
402099 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -Drugi splošni material in storitve
402108 495,00 5,00 -490,00 0,00 0,00Drobni inventar
402199 1.000,00 1.000,00 0,00 295,54 29,55Drugi posebni materiali in storitve
402200 8.200,00 8.200,00 0,00 7.392,25 90,15Električna energija
402201 24.100,00 24.100,00 0,00 21.919,76 90,95Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 7.100,00 7.100,00 0,00 7.057,36 99,40Voda in komunalne storitve
402204 3.000,00 3.000,00 0,00 2.609,45 86,98Odvoz smeti
402205 200,00 220,00 20,00 216,78 98,54Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402299 1.000,00 190,00 -810,00 0,00 0,00Druge storitve komunikacij in komunale
402500 10.355,26 11.385,26 1.030,00 10.850,53 95,30Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402504 2.000,00 2.000,00 0,00 1.678,98 83,95Zavarovalne premije za objekte
402511 1.000,00 1.000,00 0,00 558,46 55,85Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 1.000,00 10,00 -990,00 0,76 7,60Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 6.000,00 6.690,00 690,00 6.667,45 99,66Drugi operativni odhodki
420402 1.649,74 1.649,74 0,00 1.648,32 99,91Rekonstrukcije in adaptacije
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0636 6.960,00 6.960,00 0,00 6.876,94 98,81Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe
420223 4.520,00 4.520,00 0,00 4.478,61 99,08Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav
420299 1.770,00 1.770,00 0,00 1.765,45 99,74Nakup druge opreme in napeljav
420500 670,00 670,00 0,00 632,88 94,46Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
064 4.100,00 4.100,00 0,00 3.628,14 88,49Občina Litija - Nadzorni odbor
02 4.100,00 4.100,00 0,00 3.628,14 88,49EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 4.100,00 4.100,00 0,00 3.628,14 88,49Fiskalni nadzor
02039001 4.100,00 4.100,00 0,00 3.628,14 88,49Dejavnost nadzornega odbora
0230 4.100,00 4.100,00 0,00 3.628,14 88,49Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški
402000 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402006 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402206 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402400 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Stroški prevoza v državi
402499 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za službena potovanja
402900 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
402905 3.100,00 3.320,00 220,00 3.317,03 99,91Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 600,00 380,00 -220,00 311,11 81,87Drugi operativni odhodki
065 12.656.209,00 12.656.209,00 0,00 11.656.596,32 92,10Občina Litija - Župan
01 108.000,00 108.000,00 0,00 104.994,84 97,22POLITIČNI SISTEM
0101 108.000,00 108.000,00 0,00 104.994,84 97,22Politični sistem
01019003 108.000,00 108.000,00 0,00 104.994,84 97,22Dejavnost župana in podžupanov
0180 90.500,00 90.260,00 -240,00 88.691,02 98,26Plača in drugi prejemki
400000 66.000,00 66.000,00 0,00 66.139,56 100,21Osnovne plače
400001 6.800,00 6.560,00 -240,00 6.259,91 95,43Dodat. za delov.dobo in dodatek za stal.
400100 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 100,00Regres za letni dopust
400202 2.000,00 2.000,00 0,00 1.552,32 77,62Povračilo stroškov prehrane med delom
400203 2.000,00 2.000,00 0,00 1.303,83 65,19Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela
402938 11.500,00 11.500,00 0,00 11.277,60 98,07Prejemki zunanjih sodelavcev
402999 1.100,00 1.100,00 0,00 1.057,80 96,16Drugi operativni odhodki
0181 12.500,00 12.500,00 0,00 12.099,25 96,79Prispevki in davki delodajalca
401001 6.600,00 6.600,00 0,00 6.407,30 97,08Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
401100 4.800,00 4.800,00 0,00 4.749,38 98,95Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
401101 400,00 400,00 0,00 383,69 95,92Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
401200 50,00 50,00 0,00 43,44 86,88Prispevek za zaposlovanje
401300 100,00 100,00 0,00 72,43 72,43Prispevek za starševsko varstvo
401500 550,00 550,00 0,00 443,01 80,55Premije kolekt.dodat.pok.zav.,na podlagi ZKDPZJU
0182 5.000,00 5.240,00 240,00 4.204,57 80,24Materialni stroški
402000 50,00 50,00 0,00 24,38 48,76Pisarniški material in storitve
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402006 244,00 244,00 0,00 244,00 100,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 106,00 106,00 0,00 102,58 96,77Izdatki za reprezentanco
402112 600,00 840,00 240,00 830,36 98,85Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 230,00 230,00 0,00 225,36 97,98Drugi posebni materiali in storitve
402205 1.000,00 1.088,00 88,00 1.085,41 99,76Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402300 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00Goriva in maziva za prevozna sredstva
402402 100,00 12,00 -88,00 11,50 95,83Stroški prevoza v državi
402499 0,00 5,00 5,00 4,80 96,00Drugi izdatki za službena potovanja
402907 100,00 95,00 -5,00 30,00 31,58Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih
420202 1.200,00 1.200,00 0,00 916,92 76,41Nakup strojne računalniške opreme
420224 300,00 300,00 0,00 136,26 45,42Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje
420238 620,00 620,00 0,00 214,80 34,65Nakup telekomunikacijske opreme
420300 380,00 380,00 0,00 378,20 99,53Nakup drugih osnovnih sredstev
02 9.000,00 9.000,00 0,00 5.971,52 66,35EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 9.000,00 9.000,00 0,00 5.971,52 66,35Urejanje na področju fiskalne politike
02029001 9.000,00 9.000,00 0,00 5.971,52 66,35Urejanje na področju fiskalne politike
0222 9.000,00 9.000,00 0,00 5.971,52 66,35Občinska javna blagajna
402930 6.000,00 6.000,00 0,00 4.683,00 78,05Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402931 3.000,00 3.000,00 0,00 1.288,52 42,95Plačila bančnih storitev
04 27.000,00 27.000,00 0,00 22.149,28 82,03SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 27.000,00 27.000,00 0,00 22.149,28 82,03Druge skupne administrativne službe
04039002 4.000,00 4.000,00 0,00 3.819,10 95,48Izvedba protokolarnih dogodkov
0433 4.000,00 4.000,00 0,00 3.819,10 95,48Poroke
402199 4.000,00 4.000,00 0,00 3.819,10 95,48Drugi posebni materiali in storitve
04039003 23.000,00 23.000,00 0,00 18.330,18 79,70Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
0437 23.000,00 23.000,00 0,00 18.330,18 79,70Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402920 23.000,00 23.000,00 0,00 18.330,18 79,70Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
06 69.000,00 69.000,00 0,00 14.000,00 20,29LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
06019003 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00Povezovanje lokalnih skupnosti
0612 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 100,00Regionalni razvojni načrti
402199 3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 100,00Drugi posebni materiali in storitve
410218 10.300,00 10.300,00 0,00 10.300,00 100,00Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
0602 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00Delovanje ožjih delov občin
0620 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00Izdatki in transferi krajevnim skupnostim za tekoče poslovanje
413004 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00Sredstva, prenesena ožjim delom občin
07 183.800,00 183.800,00 0,00 169.830,14 92,40OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 183.800,00 183.800,00 0,00 169.830,14 92,40Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
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07039001 8.800,00 8.800,00 0,00 4.871,93 55,36Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
0730 4.000,00 4.600,00 600,00 2.281,60 49,60Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite
402000 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402009 0,00 0,00 0,00 86,00 -Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 0,00 28,80 28,80Drugi splošni material in storitve
402100 500,00 0,00 -500,00 0,00 -Uniforme in službena obleka
402199 250,00 250,00 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 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
411999 1.750,00 2.850,00 1.100,00 2.166,80 76,03Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
0731 3.800,00 3.200,00 -600,00 2.590,33 80,95Vzdrževanje in obratovalni stroški
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 1.700,00 1.700,00 0,00 1.636,33 96,25Drugi posebni materiali in storitve
402599 1.000,00 400,00 -600,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 1.000,00 1.000,00 0,00 954,00 95,40Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
0732 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Vzdrževanje defibrilatorjev
402511 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
07039002 175.000,00 175.000,00 0,00 164.958,21 94,26Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
0735 43.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00Občinska gasilska zveza
412000 43.000,00 43.000,00 0,00 43.000,00 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0736 24.000,00 24.000,00 0,00 23.999,99 100,00Prostovoljna gasilska društva
412000 24.000,00 24.000,00 0,00 23.999,99 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0737 40.000,00 40.000,00 0,00 31.247,73 78,12Stroški intervencij PGD
412000 40.000,00 40.000,00 0,00 31.247,73 78,12Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
0738 50.000,00 50.000,00 0,00 48.710,49 97,42Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi
431000 50.000,00 50.000,00 0,00 48.710,49 97,42Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
0739 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00Podporno jedro PGD Litija
412000 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
08 8.000,00 8.000,00 0,00 6.437,69 80,47NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 8.000,00 8.000,00 0,00 6.437,69 80,47Policijska in kriminalistična dejavnost
08029001 8.000,00 8.000,00 0,00 6.437,69 80,47Prometna varnost
0820 5.000,00 5.000,00 0,00 4.461,94 89,24Izboljšanje varnosti v cestnem prometu
402003 300,00 0,00 -300,00 0,00 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 100,00 100,00 0,00 49,69 49,69Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402006 300,00 300,00 0,00 60,00 20,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402009 1.000,00 560,00 -440,00 554,00 98,93Izdatki za reprezentanco
402099 300,00 300,00 0,00 164,71 54,90Drugi splošni material in storitve
402199 3.000,00 3.740,00 740,00 3.633,54 97,15Drugi posebni materiali in storitve
0821 3.000,00 3.000,00 0,00 1.975,75 65,86Sejnine in prevozni stroški članom sveta
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402400 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v državi
402402 200,00 200,00 0,00 29,61 14,81Stroški prevoza v državi
402905 2.000,00 2.000,00 0,00 1.779,22 88,96Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402999 700,00 700,00 0,00 166,92 23,85Drugi operativni odhodki
10 15.000,00 15.000,00 0,00 7.645,37 50,97TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 15.000,00 15.000,00 0,00 7.645,37 50,97Aktivna politika zaposlovanja
10039001 15.000,00 15.000,00 0,00 7.645,37 50,97Povečanje zaposljivosti
1030 15.000,00 15.000,00 0,00 7.645,37 50,97Sredstva za izvajanje javnih del
410211 15.000,00 15.000,00 0,00 7.645,37 50,97Sredstva za izvajanje javnih del
11 88.600,00 88.600,00 0,00 84.132,75 94,96KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 49.500,00 49.500,00 0,00 49.442,00 99,88Program reforme kmetijstva in živilstva
11029002 49.500,00 49.500,00 0,00 49.442,00 99,88Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
1122 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva
412000 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1123 36.002,00 36.002,00 0,00 36.002,00 100,00Programi razvoja podeželja
410217 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 100,00Kompleksne subvencije v kmetijstvu
410299 19.002,00 19.002,00 0,00 19.002,00 100,00Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
113294 2.498,00 2.498,00 0,00 2.440,00 97,68Razvojni projekti podeželja
420899 2.498,00 2.498,00 0,00 2.440,00 97,68Plačila drugih storitev in dokumentacije
1103 14.000,00 14.000,00 0,00 11.183,31 79,88Splošne storitve v kmetijstvu
11039002 14.000,00 14.000,00 0,00 11.183,31 79,88Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1131 14.000,00 14.000,00 0,00 11.183,31 79,88Stroški zapuščenih živali
410217 14.000,00 14.000,00 0,00 11.183,31 79,88Kompleksne subvencije v kmetijstvu
1104 25.100,00 25.100,00 0,00 23.507,44 93,66Gozdarstvo
11049001 25.100,00 25.100,00 0,00 23.507,44 93,66Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
1140 25.100,00 25.100,00 0,00 23.507,44 93,66Vzdrževanje gozdnih cest
402599 25.000,00 25.000,00 0,00 23.468,45 93,87Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
410217 100,00 100,00 0,00 38,99 38,99Kompleksne subvencije v kmetijstvu
13 2.948.200,00 2.948.200,00 0,00 2.788.761,91 94,59PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.948.100,00 2.948.100,00 0,00 2.788.761,91 94,60Cestni promet in infrastruktura
13029001 773.000,00 772.700,00 -300,00 647.836,74 83,84Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
1320 400.000,00 399.700,00 -300,00 370.723,32 92,75Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK)
402503 359.000,00 358.700,00 -300,00 342.125,47 95,38Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 2.500,00 2.500,00 0,00 347,70 13,91Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 7.700,00 7.700,00 0,00 3.062,20 39,77Drugi operativni odhodki
420402 11.000,00 11.000,00 0,00 5.448,35 49,53Rekonstrukcije in adaptacije
420500 19.800,00 19.800,00 0,00 19.739,60 99,69Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
1321 300.000,00 300.000,00 0,00 221.943,81 73,98Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ)
402503 240.000,00 240.000,00 0,00 221.943,81 92,48Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN

Stran 9

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 297



drugi rebalans
2017

veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
A\ 

v EUR

413004 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00Sredstva, prenesena ožjim delom občin
1349 73.000,00 73.000,00 0,00 55.169,61 75,57Odmera občinskih cest
402113 38.000,00 38.000,00 0,00 32.694,95 86,04Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420600 35.000,00 35.000,00 0,00 22.474,66 64,21Nakup zemijišč
13029002 1.931.500,00 1.931.800,00 300,00 1.905.716,85 98,65Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
1133 19.000,00 19.000,00 0,00 17.205,60 90,56LC 208071 Most Sava
420804 19.000,00 19.000,00 0,00 17.205,60 90,56Načrti in druga projektna dokumentacija
132090 11.250,00 11.550,00 300,00 11.522,79 99,76Sanacija občinskih cest Eles 2x400kV
420801 2.420,00 2.420,00 0,00 2.400,00 99,17Investicijski nadzor
420804 8.830,00 9.130,00 300,00 9.122,79 99,92Načrti in druga projektna dokumentacija
1338 7.500,00 7.500,00 0,00 6.956,44 92,75Most Jevnica - Senožeti
402199 0,00 0,00 0,00 1.063,84 -Drugi posebni materiali in storitve
420402 7.500,00 7.500,00 0,00 5.892,60 78,57Rekonstrukcije in adaptacije
1340 61.950,00 59.950,00 -2.000,00 46.628,20 77,78Celostna prometna strategija
402099 0,00 0,00 0,00 12,00 -Drugi splošni material in storitve
402199 35.950,00 35.950,00 0,00 35.721,60 99,36Drugi posebni materiali in storitve
420402 15.000,00 13.000,00 -2.000,00 0,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije
420804 11.000,00 11.000,00 0,00 10.894,60 99,04Načrti in druga projektna dokumentacija
1342 45.000,00 45.000,00 0,00 41.000,00 91,11LC 425300, JP 708790  Dole - Hude Ravne
420402 45.000,00 45.000,00 0,00 41.000,00 91,11Rekonstrukcije in adaptacije
1360 60.000,00 60.000,00 0,00 59.566,49 99,28JP v KS Dole
420402 53.430,00 53.520,00 90,00 53.429,49 99,83Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.400,00 1.400,00 0,00 1.100,00 78,57Investicijski nadzor
420804 5.170,00 5.080,00 -90,00 5.037,00 99,15Načrti in druga projektna dokumentacija
1364 12.000,00 11.400,00 -600,00 10.231,90 89,75LC in JP v KS Kresnice
420804 12.000,00 11.400,00 -600,00 10.231,90 89,75Načrti in druga projektna dokumentacija
1369 10.000,00 12.600,00 2.600,00 10.219,74 81,11JP v KS Hotič
420402 9.000,00 11.297,00 2.297,00 9.279,75 82,14Rekonstrukcije in adaptacije
420801 200,00 200,00 0,00 199,99 100,00Investicijski nadzor
420804 800,00 1.103,00 303,00 740,00 67,09Načrti in druga projektna dokumentacija
1376 39.000,00 39.000,00 0,00 38.968,83 99,92LC v KS Polšnik
420402 35.910,00 34.940,00 -970,00 35.908,83 102,77Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.360,00 1.420,00 60,00 1.360,00 95,77Investicijski nadzor
420804 1.730,00 2.640,00 910,00 1.700,00 64,39Načrti in druga projektna dokumentacija
1377 16.300,00 16.300,00 0,00 13.976,86 85,75JP v KS Vače
420402 15.000,00 14.688,00 -312,00 12.364,86 84,18Rekonstrukcije in adaptacije
420801 300,00 550,00 250,00 550,00 100,00Investicijski nadzor
420804 1.000,00 1.062,00 62,00 1.062,00 100,00Načrti in druga projektna dokumentacija
152513 1.649.500,00 1.649.500,00 0,00 1.649.440,00 100,00Čistilna naprava Litija - lokalna GJI
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402113 419,00 419,00 0,00 419,00 100,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420402 1.648.331,00 1.648.331,00 0,00 1.648.331,00 100,00Rekonstrukcije in adaptacije
420804 750,00 750,00 0,00 690,00 92,00Načrti in druga projektna dokumentacija
13029004 243.600,00 243.600,00 0,00 235.208,32 96,56Cestna razsvetljava
1361 84.000,00 80.000,00 -4.000,00 72.480,68 90,60Javna razsvetljava - električna energija
402200 84.000,00 80.000,00 -4.000,00 72.480,68 90,60Električna energija
1362 159.600,00 163.600,00 4.000,00 162.727,64 99,47Vzdrževanje javne razsvetljave
402199 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -Drugi posebni materiali in storitve
402299 116.500,00 116.500,00 0,00 115.974,32 99,55Druge storitve komunikacij in komunale
402503 9.000,00 11.000,00 2.000,00 10.741,89 97,65Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 31.000,00 34.000,00 3.000,00 33.974,52 99,93Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420402 2.100,00 2.100,00 0,00 2.036,91 97,00Rekonstrukcije in adaptacije
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
14 118.000,00 118.000,00 0,00 111.250,32 94,28GOSPODARSTVO
1402 14.000,00 15.100,00 1.100,00 15.032,72 99,55Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 14.000,00 15.100,00 1.100,00 15.032,72 99,55Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1421 14.000,00 15.100,00 1.100,00 15.032,72 99,55Center za razvoj
402199 14.000,00 15.100,00 1.100,00 14.500,00 96,03Drugi posebni materiali in storitve
410218 0,00 0,00 0,00 532,72 -Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
1403 104.000,00 102.900,00 -1.100,00 96.217,60 93,51Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 44.000,00 50.000,00 6.000,00 45.732,40 91,46Promocija občine
1430 33.500,00 39.500,00 6.000,00 35.740,12 90,48Pospeševanje turistične ponudbe in promocije
402002 3.800,00 3.800,00 0,00 3.727,04 98,08Storitve varovanja zgradb in prostorov
402006 1.100,00 1.100,00 0,00 1.092,88 99,35Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402099 100,00 8,60 -91,40 8,59 99,88Drugi splošni material in storitve
402112 5.200,00 9.579,00 4.379,00 9.026,75 94,23Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 2.000,00 2.000,00 0,00 1.921,30 96,07Drugi posebni materiali in storitve
402600 4.900,00 4.900,00 0,00 4.774,16 97,43Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402602 500,00 500,00 0,00 488,00 97,60Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore
402603 2.400,00 2.400,00 0,00 2.375,00 98,96Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 1.700,00 1.612,40 -87,60 1.612,40 100,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
410218 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00Subvenc. turističnih programov in promocijskih aktivnosti
411999 1.500,00 2.000,00 500,00 1.750,00 87,50Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 3.600,00 3.600,00 0,00 2.940,00 81,67Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 200,00 200,00 0,00 150,00 75,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420300 400,00 1.700,00 1.300,00 1.274,00 74,94Nakup drugih osnovnih sredstev
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431000 6.000,00 6.000,00 0,00 4.500,00 75,00Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
1431 10.500,00 10.500,00 0,00 9.992,28 95,16Občinske prireditve in proslave
402000 100,00 100,00 0,00 14,85 14,85Pisarniški material in storitve
402002 1.600,00 1.600,00 0,00 1.512,40 94,53Storitve varovanja zgradb in prostorov
402003 1.000,00 1.000,00 0,00 918,90 91,89Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402006 800,00 800,00 0,00 772,50 96,56Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402112 400,00 400,00 0,00 377,00 94,25Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 3.300,00 3.300,00 0,00 3.302,35 100,07Drugi posebni materiali in storitve
402206 300,00 300,00 0,00 260,10 86,70Poštnina in kurirske storitve
402603 1.200,00 1.200,00 0,00 1.150,00 95,83Najemnine in zakupnine za druge objekte
402699 700,00 700,00 0,00 640,18 91,45Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
412000 1.100,00 1.100,00 0,00 1.044,00 94,91Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
14039002 60.000,00 52.900,00 -7.100,00 50.485,20 95,44Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
1433 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00ZKMŠ Litija - Turistični informacijski center
413300 17.000,00 20.058,52 3.058,52 20.058,52 100,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 4.000,00 3.000,00 -1.000,00 3.000,00 100,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 5.000,00 2.941,48 -2.058,52 2.941,48 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1434 31.000,00 26.000,00 -5.000,00 23.985,20 92,25Investicije na področju turizma
420804 31.000,00 26.000,00 -5.000,00 23.985,20 92,25Načrti in druga projektna dokumentacija
1435 3.000,00 900,00 -2.100,00 500,00 55,56Turistična društva
412000 3.000,00 900,00 -2.100,00 500,00 55,56Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
15 142.000,00 142.000,00 0,00 117.714,89 82,90VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 142.000,00 142.000,00 0,00 117.714,89 82,90Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 29.600,00 18.600,00 -11.000,00 14.902,05 80,12Zbiranje in ravnanje z odpadki
1520 27.000,00 17.000,00 -10.000,00 13.632,76 80,19Deponija odpadkov
420401 20.000,00 12.270,43 -7.729,57 12.270,43 100,00Novogradnje
420500 7.000,00 4.729,57 -2.270,43 1.362,33 28,80Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
1522 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -Zbirni center za odpadke
420401 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -Novogradnje
1523 1.000,00 1.000,00 0,00 732,49 73,25Sanacija črnih odlagališč
402001 1.000,00 1.000,00 0,00 732,49 73,25Čistilni material in storitve
1537 600,00 600,00 0,00 536,80 89,47Zapiranje deponije Širjava
402113 0,00 0,00 0,00 536,80 -Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420400 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Priprava zemljišča
15029002 34.400,00 32.400,00 -2.000,00 15.939,25 49,20Ravnanje z odpadno vodo
152410 8.400,00 8.400,00 0,00 6.344,03 75,52Stroški izvajanja javnih služb varstvo okolja
402199 3.000,00 3.000,00 0,00 2.588,99 86,30Drugi posebni materiali in storitve
402299 1.000,00 1.000,00 0,00 774,04 77,40Druge storitve komunikacij in komunale
402599 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
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402999 4.000,00 4.000,00 0,00 2.981,00 74,53Drugi operativni odhodki
1536 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -Kanalizacija Litija
420402 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 -Rekonstrukcije in adaptacije
1538 25.000,00 24.000,00 -1.000,00 9.595,22 39,98Kanalizacija Kresnice
420804 25.000,00 24.000,00 -1.000,00 9.595,22 39,98Načrti in druga projektna dokumentacija
15029003 78.000,00 91.000,00 13.000,00 86.873,59 95,47Izboljšanje stanja okolja
1528 78.000,00 91.000,00 13.000,00 86.873,59 95,47Rudnik Sitarjevec
402005 190,00 190,00 0,00 183,84 96,76Stroški prevajalskih storitev, str.lektoriranja in podobno
402199 4.770,00 4.770,00 0,00 3.191,54 66,91Drugi posebni materiali in storitve
420202 0,00 2.000,00 2.000,00 2.393,77 119,69Nakup strojne računalniške opreme
420401 0,00 5.000,00 5.000,00 4.966,74 99,33Novogradnje
420402 40.790,00 46.790,00 6.000,00 45.252,12 96,71Rekonstrukcije in adaptacije
420801 1.690,00 1.690,00 0,00 1.683,60 99,62Investicijski nadzor
420804 23.260,00 23.260,00 0,00 23.251,98 99,97Načrti in druga projektna dokumentacija
420899 7.300,00 7.300,00 0,00 5.950,00 81,51Plačila drugih storitev in dokumentacije
16 450.300,00 450.300,00 0,00 282.256,70 62,68PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 59.000,00 59.000,00 0,00 16.964,54 28,75Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
16029003 59.000,00 59.000,00 0,00 16.964,54 28,75Prostorsko načrtovanje
1620 14.000,00 14.000,00 0,00 10.974,29 78,39Sistem zbirk prostorskih podatkov
402007 1.000,00 450,00 -550,00 0,00 0,00Računalniške storitve
402199 6.000,00 6.000,00 0,00 3.500,18 58,34Drugi posebni materiali in storitve
402514 3.000,00 3.000,00 0,00 2.942,42 98,08Tekoče vzdržev.licenčne program.opreme
402607 4.000,00 4.550,00 550,00 4.531,69 99,60Najem programske računalniške opreme
1626 20.000,00 20.000,00 0,00 5.990,25 29,95Spremembe OPN Litija
402199 20.000,00 20.000,00 0,00 5.990,25 29,95Drugi posebni materiali in storitve
166101 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Litija Šmartno
402199 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
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 278.700,00 278.700,00 0,00 243.456,23 87,35Komunalna dejavnost
16039001 191.500,00 191.500,00 0,00 163.819,84 85,55Oskrba z vodo
1630 35.000,00 35.000,00 0,00 33.960,62 97,03Subvencioniranje prevoza pitne vode
411999 18.000,00 18.000,00 0,00 19.099,62 106,11Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
412000 17.000,00 17.000,00 0,00 14.861,00 87,42Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1633 20.000,00 20.000,00 0,00 10.878,00 54,39Vodovod Dole
420600 11.000,00 11.000,00 0,00 10.878,00 98,89Nakup zemijišč
420804 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1637 500,00 500,00 0,00 409,84 81,97Vodovod Golišče
420804 500,00 500,00 0,00 409,84 81,97Načrti in druga projektna dokumentacija
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1647 15.000,00 15.000,00 0,00 13.590,96 90,61Vodovod Litija
420402 13.000,00 13.000,00 0,00 12.740,96 98,01Rekonstrukcije in adaptacije
420801 2.000,00 2.000,00 0,00 850,00 42,50Investicijski nadzor
1648 12.273,00 12.273,00 0,00 12.065,83 98,31Vodovod Hotič
420804 12.273,00 12.273,00 0,00 12.065,83 98,31Načrti in druga projektna dokumentacija
1650 25.000,00 20.115,00 -4.885,00 13.332,75 66,28Vodovod Kresnice
402113 5.720,00 5.720,00 0,00 5.718,75 99,98Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420600 11.000,00 6.945,00 -4.055,00 6.944,00 99,99Nakup zemijišč
420804 8.280,00 7.450,00 -830,00 670,00 8,99Načrti in druga projektna dokumentacija
1657 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Vodovod Mamolj
420804 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1659 10.000,00 10.000,00 0,00 8.533,63 85,34Vodna povračila
402999 10.000,00 10.000,00 0,00 8.533,63 85,34Drugi operativni odhodki
1674 25.000,00 29.885,00 4.885,00 29.810,57 99,75Vodovod Tihaboj
420401 5.790,00 10.675,00 4.885,00 10.600,57 99,30Novogradnje
420804 19.210,00 19.210,00 0,00 19.210,00 100,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1675 10.000,00 10.000,00 0,00 9.361,58 93,62Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih
402113 0,00 0,00 0,00 3.111,00 -Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402503 9.550,00 9.550,00 0,00 5.900,58 61,79Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402900 450,00 450,00 0,00 350,00 77,78Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
1676 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Razširitev vodovodov Litija - Šmartno
420899 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Plačila drugih storitev in dokumentacije
1677 26.727,00 26.727,00 0,00 26.726,06 100,00Vodovod Gabrovka
420402 26.727,00 26.727,00 0,00 26.726,06 100,00Rekonstrukcije in adaptacije
1678 10.000,00 10.000,00 0,00 5.150,00 51,50Vodovod Leše
402113 3.300,00 2.700,00 -600,00 2.700,00 100,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
420804 6.700,00 7.300,00 600,00 2.450,00 33,56Načrti in druga projektna dokumentacija
16039002 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
1673 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Mrliška vežica Vače
420401 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
16039003 10.200,00 10.200,00 0,00 10.068,23 98,71Objekti za rekreacijo
1643 10.200,00 10.200,00 0,00 10.068,23 98,71Otroška igrišča
402503 0,00 0,00 0,00 105,28 -Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
420500 10.200,00 10.200,00 0,00 9.962,95 97,68Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
16039005 76.000,00 76.000,00 0,00 69.568,16 91,54Druge komunalne dejavnosti
1645 75.000,00 75.000,00 0,00 69.568,16 92,76Vzdrževanje javnih zelenih površin
402503 75.000,00 75.000,00 0,00 69.568,16 92,76Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
1649 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Pot Zavrbje
420401 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
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1605 81.100,00 81.100,00 0,00 121,21 0,15Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00Spodbujanje stanovanjske gradnje
165292 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00Vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorov
402001 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402113 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
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
402203 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Odvoz smeti
402205 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402500 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402501 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov
402504 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00Zavarovalne premije za objekte
402920 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
402999 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420500 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
16059003 1.100,00 1.100,00 0,00 121,21 11,02Drugi programi na stanovanjskem področju
1653 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Prenos sredstev na Odškodninski sklad RS
413200 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi v javne sklade
1654 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Prenos sredstev na Stanovanjski sklad RS
413200 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi v javne sklade
1655 1.000,00 1.000,00 0,00 121,21 12,12Občina Šmartno - delež od terjatev, prodanih stanovanj
413003 1.000,00 1.000,00 0,00 121,21 12,12Sredstva, prenesena drugim občinam
1606 31.500,00 31.500,00 0,00 21.714,72 68,94Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 31.500,00 31.500,00 0,00 21.714,72 68,94Urejanje občinskih zemljišč
1660 31.500,00 31.500,00 0,00 21.714,72 68,94Geodetske storitve, cenitve in odškodnine
402113 12.500,00 11.400,00 -1.100,00 4.393,55 38,54Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402606 0,00 1.100,00 1.100,00 1.086,13 98,74Druga nadomestila za uporabo zemljišča
402699 0,00 0,00 0,00 0,00 -Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402901 3.500,00 3.500,00 0,00 3.127,01 89,34Plačila avtorskih honorarjev
402999 500,00 500,00 0,00 251,46 50,29Drugi operativni odhodki
420600 15.000,00 15.000,00 0,00 12.856,57 85,71Nakup zemijišč
17 161.100,00 161.100,00 0,00 140.796,58 87,40ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 2.100,00 2.100,00 0,00 2.017,89 96,09Primarno zdravstvo
17029001 2.100,00 2.100,00 0,00 2.017,89 96,09Dejavnost zdravstvenih domov
1720 2.100,00 2.100,00 0,00 2.017,89 96,09Zdravstveni dom Litija - nakup opreme
432300 2.100,00 2.100,00 0,00 2.017,89 96,09Inv. transferi javnim zavodom
1707 159.000,00 159.000,00 0,00 138.778,69 87,28Drugi programi na področju zdravstva
17079001 124.000,00 124.000,00 0,00 113.914,29 91,87Nujno zdravstveno varstvo
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1770 124.000,00 124.000,00 0,00 113.914,29 91,87Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb
413105 124.000,00 124.000,00 0,00 113.914,29 91,87Prispevek v ZZZS za ZZ oseb, ki ga pl.občine
17079002 35.000,00 35.000,00 0,00 24.864,40 71,04Mrliško ogledna služba
1771 35.000,00 35.000,00 0,00 24.864,40 71,04Mrliško ogledna služba
413302 35.000,00 35.000,00 0,00 24.864,40 71,04Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
18 1.149.700,00 1.149.700,00 0,00 1.090.480,59 94,85KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 773.300,00 773.300,00 0,00 732.396,43 94,71Programi v kulturi
18039001 298.500,00 298.500,00 0,00 297.830,24 99,78Knjižničarstvo in založništvo
1830 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00 100,00Knjižnica Litija
413300 190.000,00 187.150,81 -2.849,19 187.150,81 100,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 30.000,00 27.339,75 -2.660,25 27.339,75 100,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 38.000,00 44.265,55 6.265,55 44.265,55 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 2.000,00 1.243,89 -756,11 1.243,89 100,00Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
1831 33.500,00 33.500,00 0,00 33.500,00 100,00Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva
432300 33.500,00 33.500,00 0,00 33.500,00 100,00Inv. transferi javnim zavodom
1832 2.000,00 2.000,00 0,00 1.972,00 98,60Knjižnica Litija - adaptacija in oprema
432300 2.000,00 2.000,00 0,00 1.972,00 98,60Inv. transferi javnim zavodom
1864 3.000,00 3.000,00 0,00 2.358,24 78,61Knjižnica Litija - najemnina v Gabrovki
413302 3.000,00 3.000,00 0,00 2.358,24 78,61Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
18039003 81.050,00 81.050,00 0,00 74.701,30 92,17Ljubiteljska kultura
1834 81.050,00 81.050,00 0,00 74.701,30 92,17Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve
412000 74.150,00 68.400,00 -5.750,00 62.059,50 90,73Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 0,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420300 6.900,00 6.900,00 0,00 6.891,80 99,88Nakup drugih osnovnih sredstev
18039004 68.500,00 68.500,00 0,00 62.696,13 91,53Mediji in avdiovizualna kultura
1836 68.500,00 68.500,00 0,00 62.696,13 91,53Javna glasila
402006 65.000,00 65.000,00 0,00 60.408,63 92,94Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
402007 3.500,00 3.500,00 0,00 2.287,50 65,36Računalniške storitve
18039005 325.250,00 325.250,00 0,00 297.168,76 91,37Drugi programi v kulturi
1838 19.950,00 19.950,00 0,00 1.526,61 7,65Kulturni domovi, objekti v KS
412000 2.000,00 2.000,00 0,00 1.526,61 76,33Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
41300300 15.950,00 15.950,00 0,00 0,00 0,00Sredstva, prenesena ožjim delom občin
432001 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Inv. transferi ožjim delom občin
1845 253.700,00 253.700,00 0,00 253.349,11 99,86ZKMŠ Litija
413300 120.200,00 109.424,41 -10.775,59 109.424,41 100,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 13.700,00 15.942,65 2.242,65 15.942,65 100,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 73.000,00 81.860,77 8.860,77 81.860,77 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 800,00 472,17 -327,83 472,17 100,00Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
432300 46.000,00 46.000,00 0,00 45.649,11 99,24Inv. transferi javnim zavodom
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1863 48.000,00 48.000,00 0,00 38.693,04 80,61Stara sodnija
413302 44.300,00 44.300,00 0,00 35.088,39 79,21Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
420500 3.700,00 3.700,00 0,00 3.604,65 97,42Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
1866 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00Stara sodnija - obratovalni stroški
412000 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1805 376.400,00 376.400,00 0,00 358.084,16 95,13Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 291.400,00 291.400,00 0,00 273.428,34 93,83Programi športa
113291 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA
420804 10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija
1849 13.100,00 13.100,00 0,00 13.100,00 100,00ZKMŠ Litija
413300 8.500,00 8.570,58 70,58 8.570,58 100,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 900,00 849,06 -50,94 849,06 100,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 3.640,00 3.636,14 -3,86 3.636,14 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 60,00 44,22 -15,78 44,22 100,00Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
1850 250.000,00 250.000,00 0,00 249.045,34 99,62Letni program športa in prireditve
412000 249.000,00 238.034,00 -10.966,00 237.308,58 99,70Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 1.000,00 11.966,00 10.966,00 11.736,76 98,08Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1858 1.700,00 1.700,00 0,00 281,24 16,54Kegljišče
412000 1.700,00 1.700,00 0,00 281,24 16,54Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1860 10.000,00 10.000,00 0,00 6.997,99 69,98Nogometno igrišče Litija
420230 0,00 0,00 0,00 6.997,99 -Nakup opreme za vzdr.parkov in vrtov
420500 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
1862 6.000,00 6.000,00 0,00 4.003,77 66,73Nogometno igrišče Kresnice
412000 1.000,00 1.000,00 0,00 820,33 82,03Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420500 5.000,00 5.000,00 0,00 3.183,44 63,67Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
18059002 85.000,00 85.000,00 0,00 84.655,82 99,60Programi za mladino
1846 75.000,00 75.000,00 0,00 75.000,00 100,00ZKMŠ Litija
413300 40.000,00 32.259,77 -7.740,23 32.259,77 100,00Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 6.000,00 4.559,16 -1.440,84 4.559,16 100,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 28.800,00 37.981,07 9.181,07 37.981,07 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
413310 200,00 200,00 0,00 200,00 100,00Tek.transf. v JZ-za premije KDPZ
1855 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00Letovanje otrok
412000 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1861 5.000,00 5.000,00 0,00 4.655,82 93,12Programi za mladino
412000 3.000,00 4.386,73 1.386,73 4.042,55 92,15Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 2.000,00 613,27 -1.386,73 613,27 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
19 5.214.415,00 5.214.415,00 0,00 4.874.534,94 93,48IZOBRAŽEVANJE
1902 2.914.500,00 2.919.000,00 4.500,00 2.777.535,84 95,15Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 2.914.500,00 2.919.000,00 4.500,00 2.777.535,84 95,15Vrtci
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1920 160.000,00 160.000,00 0,00 151.801,22 94,88VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov
413302 160.000,00 160.000,00 0,00 151.801,22 94,88Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1921 263.000,00 259.000,00 -4.000,00 239.262,16 92,38OŠ Gabrovka - VVE Čebelica
411921 253.000,00 249.000,00 -4.000,00 232.347,74 93,31Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
411999 5.000,00 5.000,00 0,00 3.050,00 61,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413300 4.000,00 4.000,00 0,00 3.864,42 96,61Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413302 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1922 1.860.000,00 1.828.000,00 -32.000,00 1.824.185,92 99,79VVZ Litija
411921 1.780.000,00 1.769.000,00 -11.000,00 1.768.114,45 99,95Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
411999 6.000,00 4.000,00 -2.000,00 3.926,59 98,16Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
413300 60.000,00 60.000,00 0,00 52.144,88 86,91Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413301 7.000,00 -5.000,00 -12.000,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za prisp.delodajalcev
413302 7.000,00 0,00 -7.000,00 0,00 -Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1923 166.000,00 199.260,00 33.260,00 188.266,18 94,48VVZ izven občine
411921 166.000,00 199.260,00 33.260,00 188.266,18 94,48Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
1925 20.000,00 41.500,00 21.500,00 36.910,56 88,94OŠ Gabrovka - VVE Čebelica
432300 20.000,00 41.500,00 21.500,00 36.910,56 88,94Inv. transferi javnim zavodom
1929 54.500,00 47.240,00 -7.260,00 43.732,10 92,57OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik
411921 50.000,00 40.691,00 -9.309,00 40.683,51 99,98Plač.razl.v ceni vrtcev in plačili staršev
413300 2.500,00 4.549,00 2.049,00 3.048,59 67,02Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413302 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1966 355.000,00 348.000,00 -7.000,00 267.745,90 76,94OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka
432300 355.000,00 348.000,00 -7.000,00 267.745,90 76,94Inv. transferi javnim zavodom
1967 36.000,00 36.000,00 0,00 25.631,80 71,20Uporabnina - vrtec Najdihojca
420070 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Nakup poslvnih stavb -finančni najem
432300 31.000,00 31.000,00 0,00 25.631,80 82,68Inv. transferi javnim zavodom
1903 1.679.915,00 1.675.415,00 -4.500,00 1.526.101,38 91,09Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 1.571.915,00 1.567.415,00 -4.500,00 1.419.607,05 90,57Osnovno šolstvo
1930 65.000,00 65.000,00 0,00 46.740,83 71,91Športna dvorana Litija
413302 65.000,00 65.000,00 0,00 46.740,83 71,91Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1931 16.000,00 16.000,00 0,00 13.587,11 84,92OŠ Gradec - najemnine
413302 16.000,00 16.000,00 0,00 13.587,11 84,92Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1932 3.750,00 3.750,00 0,00 3.600,29 96,01Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkov
402004 2.550,00 2.550,00 0,00 2.458,08 96,40Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 200,00 200,00 0,00 200,00 100,00Drugi splošni material in storitve
402112 300,00 300,00 0,00 300,00 100,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402903 650,00 650,00 0,00 642,21 98,80Plačila za delo preko študentskega servisa
402912 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Posebni davek na določene prejemke
1934 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00Doplačila za šolo v naravi
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413302 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1935 7.000,00 7.000,00 0,00 6.368,64 90,98Regresiranje prehrane učencev
411903 7.000,00 7.000,00 0,00 6.368,64 90,98Regresiranje prehrane učencev in dijakov
1936 68.000,00 68.000,00 0,00 67.999,95 100,00Osnovna šola Gabrovka
413302 68.000,00 68.000,00 0,00 67.999,95 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1937 128.000,00 128.000,00 0,00 127.999,98 100,00Osnovna šola Gradec
413302 128.000,00 128.000,00 0,00 127.999,98 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1938 144.000,00 144.000,00 0,00 143.999,98 100,00Osnovna šola Litija
413302 144.000,00 144.000,00 0,00 143.999,98 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1945 5.000,00 500,00 -4.500,00 500,00 100,00Osnovna šola Gabrovka
432300 5.000,00 500,00 -4.500,00 500,00 100,00Inv. transferi javnim zavodom
1946 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00Osnovna šola Gradec
432300 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00Inv. transferi javnim zavodom
1947 10.000,00 10.000,00 0,00 9.996,80 99,97Osnovna šola Litija
420801 1.150,00 1.150,00 0,00 1.146,80 99,72Investicijski nadzor
432300 8.850,00 8.850,00 0,00 8.850,00 100,00Inv. transferi javnim zavodom
1948 11.500,00 11.500,00 0,00 11.500,00 100,00Intervencije v osnovne šole
432300 11.500,00 11.500,00 0,00 11.500,00 100,00Inv. transferi javnim zavodom
1955 1.004.165,00 1.004.165,00 0,00 879.284,87 87,56OŠ Litija, novogradnja
432300 1.004.165,00 1.004.165,00 0,00 879.284,87 87,56Inv. transferi javnim zavodom
1963 12.000,00 12.000,00 0,00 10.528,60 87,74LEK energetski monitoring javnih objektov
402199 12.000,00 12.000,00 0,00 10.528,60 87,74Drugi posebni materiali in storitve
1965 83.500,00 83.500,00 0,00 83.500,00 100,00Izobraževalni center Hotič
420600 83.500,00 83.500,00 0,00 83.500,00 100,00Nakup zemijišč
19039002 108.000,00 108.000,00 0,00 106.494,33 98,61Glasbeno šolstvo
1950 40.000,00 40.000,00 0,00 39.999,93 100,00Glasbena šola
413300 30.000,00 30.000,00 0,00 26.556,47 88,52Tek.transf.vJZ-za plače idr.izdatke zaposlenim
413302 10.000,00 10.000,00 0,00 13.443,46 134,43Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2003 68.000,00 68.000,00 0,00 66.494,40 97,79SVC Litija d.o.o. -  najemnina za glasbeno šolo
413302 68.000,00 68.000,00 0,00 66.494,40 97,79Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
1906 620.000,00 620.000,00 0,00 570.897,72 92,08Pomoči šolajočim
19069001 620.000,00 620.000,00 0,00 570.897,72 92,08Pomoči v osnovnem šolstvu
1933 620.000,00 620.000,00 0,00 570.897,72 92,08Šolski prevozi
402606 0,00 0,00 0,00 500,00 -Druga nadomestila za uporabo zemljišča
411900 620.000,00 620.000,00 0,00 570.397,72 92,00Regresiranje prevozov v šolo
20 955.894,00 955.894,00 0,00 882.761,39 92,35SOCIALNO VARSTVO
2001 172.094,00 172.094,00 0,00 172.093,58 100,00Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
20019001 172.094,00 172.094,00 0,00 172.093,58 100,00Urejanje sistema socialnega varstva
2007 172.094,00 172.094,00 0,00 172.093,58 100,00Subvencije Dom Tisje - enota Litija
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413302 172.094,00 172.094,00 0,00 172.093,58 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2002 28.000,00 28.000,00 0,00 22.400,00 80,00Varstvo otrok in družine
20029001 28.000,00 28.000,00 0,00 22.400,00 80,00Drugi programi v pomoč družini
2020 28.000,00 28.000,00 0,00 22.400,00 80,00Darilo ob rojstvu otroka
411103 28.000,00 28.000,00 0,00 22.400,00 80,00Darilo ob rojstvu otroka
2004 755.800,00 755.800,00 0,00 688.267,81 91,06Izvajanje programov socialnega varstva
20049002 45.000,00 45.000,00 0,00 36.390,45 80,87Socialno varstvo invalidov
2052 40.000,00 40.000,00 0,00 36.390,45 90,98Družinski pomočnik
411922 40.000,00 40.000,00 0,00 36.390,45 90,98Izplačila družinskemu pomočniku
2053 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Dom invalidov
420401 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje
420801 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor
20049003 596.000,00 596.000,00 0,00 545.906,20 91,60Socialno varstvo starih
2044 505.000,00 505.000,00 0,00 467.294,37 92,53Oskrbnine v domovih
411909 505.000,00 505.000,00 0,00 467.294,37 92,53Regresiranje oskrbe v domovih
2051 91.000,00 91.000,00 0,00 78.611,83 86,39Pomoč na domu
413302 91.000,00 91.000,00 0,00 78.611,83 86,39Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
20049004 76.800,00 76.800,00 0,00 68.325,98 88,97Socialno varstvo materialno ogroženih
2045 3.545,00 3.545,00 0,00 3.247,61 91,61Plačilo pogrebnin
411999 3.545,00 3.545,00 0,00 3.247,61 91,61Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
2046 73.255,00 73.255,00 0,00 65.078,37 88,84Pomoč pri uporabi stanovanja
411920 73.255,00 73.255,00 0,00 65.078,37 88,84Subvencioniranje stanarin
20049006 38.000,00 38.000,00 0,00 37.645,18 99,07Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
2048 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 100,00Humanitarna društva
412000 24.000,00 22.429,23 -1.570,77 22.429,23 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 0,00 1.570,77 1.570,77 1.570,77 100,00Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
2049 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00Rdeči križ
412000 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00 100,00Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2054 3.000,00 3.000,00 0,00 2.645,18 88,17Veteranska društva
412000 3.000,00 3.000,00 0,00 2.645,18 88,17Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
22 878.200,00 878.200,00 0,00 822.877,41 93,70SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 878.200,00 878.200,00 0,00 822.877,41 93,70Servisiranje javnega dolga
22019001 878.200,00 878.200,00 0,00 822.877,41 93,70Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje
2215 26.300,00 26.300,00 0,00 21.264,05 80,85krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010
403101 18.500,00 18.500,00 0,00 15.416,87 83,33Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
403305 7.800,00 7.800,00 0,00 5.847,18 74,96Plačila obresti od dolg.kred.-javnim skladom
2216 23.600,00 23.600,00 0,00 19.306,83 81,81krediti, najeti v letu 2011 in 2012
403101 23.600,00 23.600,00 0,00 19.306,83 81,81Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
2217 57.400,00 57.400,00 0,00 49.745,73 86,67krediti, najeti v letu 2013
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403101 57.400,00 57.400,00 0,00 49.745,73 86,67Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam
2220 22.000,00 22.000,00 0,00 17.445,18 79,30krediti, najeti v letu 2016
403305 22.000,00 22.000,00 0,00 17.445,18 79,30Plačila obresti od dolg.kred.-javnim skladom
2255 221.800,00 221.800,00 0,00 221.666,40 99,94krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010
550101 113.400,00 113.400,00 0,00 113.333,16 99,94Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
550305 108.400,00 108.400,00 0,00 108.333,24 99,94Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
2256 126.700,00 126.700,00 0,00 126.667,44 99,97krediti, najeti v letu 2011 in 2012
550101 126.700,00 126.700,00 0,00 126.667,44 99,97Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
2257 278.400,00 278.400,00 0,00 278.317,08 99,97krediti, najeti v letu 2013
550101 278.400,00 278.400,00 0,00 278.317,08 99,97Odpl.kred.posl. bankam - dolgoročni krediti
2260 122.000,00 122.000,00 0,00 88.464,70 72,51krediti, najeti v letu 2016
550305 87.000,00 88.464,70 1.464,70 88.464,70 100,00Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
550307 35.000,00 33.535,30 -1.464,70 0,00 0,00Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti
23 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
23029001 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00Rezerva občine
2320 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00Proračunska rezerva
409100 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 100,00Obvezna proračunska rezerva
601 2.280,00 2.280,00 0,00 1.545,62 67,79Krajevna skupnost Breg - Tenetiše
06 100,00 100,00 0,00 714,57 714,57LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 100,00 100,00 0,00 714,57 714,57Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 100,00 100,00 0,00 714,57 714,57Delovanje ožjih delov občin
6010601 100,00 100,00 0,00 714,57 714,57KS Breg-Tenetiše  - poslovanje KS
402009 0,00 0,00 0,00 273,92 -Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 0,00 0,00 240,04 -Drugi posebni materiali in storitve
402930 0,00 0,00 0,00 0,60 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
420299 0,00 0,00 0,00 200,01 -Nakup druge opreme in napeljav
13 2.080,00 2.080,00 0,00 700,95 33,70PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.080,00 2.080,00 0,00 700,95 33,70Cestni promet in infrastruktura
13029001 2.080,00 2.080,00 0,00 700,95 33,70Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6011301 2.080,00 2.080,00 0,00 700,95 33,70KS 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 0,00 700,95 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
18 100,00 100,00 0,00 130,10 130,10KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 100,00 100,00 0,00 130,10 130,10Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 100,00 100,00 0,00 130,10 130,10Programi za mladino
6011803 100,00 100,00 0,00 130,10 130,10KS Breg-Tenetiše  - novoletna obdaritev otrok
402000 0,00 0,00 0,00 54,41 -Pisarniški material in storitve
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402099 0,00 0,00 0,00 75,69 -Drugi splošni material in storitve
402112 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
602 52.500,00 52.500,00 0,00 51.914,92 98,89Krajevna skupnost Dole pri Litiji
06 3.190,00 3.190,00 0,00 9.138,33 286,47LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 3.190,00 3.190,00 0,00 9.138,33 286,47Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 3.190,00 3.190,00 0,00 9.138,33 286,47Delovanje ožjih delov občin
6020601 3.190,00 3.190,00 0,00 9.138,33 286,47KS Dole - poslovanje KS
402000 70,00 70,00 0,00 24,92 35,60Pisarniški material in storitve
402099 0,00 0,00 0,00 120,67 -Drugi splošni material in storitve
402108 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402113 0,00 0,00 0,00 510,57 -Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402200 400,00 400,00 0,00 1.033,18 258,30Električna energija
402201 100,00 100,00 0,00 1.914,82 1.914,82Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 0,00 0,00 0,00 86,55 -Voda in komunalne storitve
402205 500,00 500,00 0,00 593,47 118,69Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 226,41 226,41Poštnina in kurirske storitve
402599 0,00 0,00 0,00 890,60 -Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 1.000,00 1.000,00 0,00 79,22 7,92Najemnine 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 1.634,91 326,98Plačila po podjemnih pogodbah
402905 0,00 0,00 0,00 1.323,90 -Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402912 100,00 100,00 0,00 408,74 408,74Posebni davek na določene prejemke
402930 20,00 20,00 0,00 12,81 64,05Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 277,56 277,56Drugi operativni odhodki
13 22.510,00 22.510,00 0,00 12.214,40 54,26PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 22.510,00 22.510,00 0,00 12.214,40 54,26Cestni promet in infrastruktura
13029001 22.510,00 22.510,00 0,00 12.214,40 54,26Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6021301 22.510,00 22.510,00 0,00 12.214,40 54,26KS Dole - občinske ceste
402599 22.510,00 22.510,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 0,00 0,00 0,00 12.214,40 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 1.000,00 1.000,00 0,00 885,23 88,52GOSPODARSTVO
1403 1.000,00 1.000,00 0,00 885,23 88,52Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 1.000,00 1.000,00 0,00 885,23 88,52Promocija občine
6021401 1.000,00 1.000,00 0,00 885,23 88,52KS 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 0,00 536,48 536,48Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 0,00 238,75 238,75Drugi splošni material in storitve
402112 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
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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 0,00 110,00 110,00Druge 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 28.679,78 115,64PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 24.800,00 24.800,00 0,00 28.679,78 115,64Komunalna dejavnost
16039001 20.000,00 20.000,00 0,00 24.041,27 120,21Oskrba z vodo
6021602 20.000,00 20.000,00 0,00 24.041,27 120,21KS Dole - vodovod Sopota
402099 1.000,00 1.000,00 0,00 1.605,49 160,55Drugi splošni material in storitve
402107 1.000,00 1.000,00 0,00 544,30 54,43Laboratorijski materiali
402113 0,00 0,00 0,00 544,80 -Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402199 1.000,00 1.000,00 0,00 971,88 97,19Drugi posebni materiali in storitve
402200 3.000,00 3.000,00 0,00 3.391,97 113,07Električna 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 4.484,70 149,49Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 5.000,00 5.000,00 0,00 4.931,87 98,64Plačila po podjemnih pogodbah
402912 1.000,00 1.000,00 0,00 1.232,98 123,30Posebni davek na določene prejemke
402999 1.000,00 1.000,00 0,00 2.746,78 274,68Drugi operativni odhodki
420299 0,00 0,00 0,00 3.586,50 -Nakup druge opreme in napeljav
16039002 4.800,00 4.800,00 0,00 4.638,51 96,64Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6021603 500,00 500,00 0,00 607,30 121,46KS Dole - mrliška vežica
402001 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402200 400,00 400,00 0,00 607,30 151,83Električna 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 3.114,28 103,81KS Dole - pokopališče Dole
402204 1.000,00 1.000,00 0,00 564,46 56,45Odvoz smeti
402599 1.400,00 1.400,00 0,00 1.530,00 109,29Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 500,00 500,00 0,00 756,23 151,25Plačila po podjemnih pogodbah
402912 50,00 50,00 0,00 189,06 378,12Posebni davek na določene prejemke
402999 50,00 50,00 0,00 74,53 149,06Drugi operativni odhodki
6021605 500,00 500,00 0,00 530,93 106,19KS Dole - pokopališče Goba
402203 100,00 100,00 0,00 101,39 101,39Voda 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 60,00 30,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 0,00 0,00 0,00 274,99 -Plačila po podjemnih pogodbah
402912 0,00 0,00 0,00 68,75 -Posebni davek na določene prejemke
402999 0,00 0,00 0,00 25,80 -Drugi operativni odhodki
6021606 800,00 800,00 0,00 386,00 48,25KS Dole - pokopališče Prelesje
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402200 100,00 100,00 0,00 72,45 72,45Električna energija
402204 300,00 300,00 0,00 313,55 104,52Odvoz 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 0,00 997,18 99,72KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 997,18 99,72Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 997,18 99,72Programi za mladino
6021803 1.000,00 1.000,00 0,00 997,18 99,72KS Dole - novoletna obdaritev otrok
402004 0,00 0,00 0,00 374,43 -Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 400,00 400,00 0,00 622,75 155,69Drugi 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 22.662,42 63,95Krajevna skupnost Gabrovka
06 5.000,00 5.000,00 0,00 1.307,10 26,14LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 5.000,00 5.000,00 0,00 1.307,10 26,14Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 5.000,00 5.000,00 0,00 1.307,10 26,14Delovanje ožjih delov občin
6030601 5.000,00 5.000,00 0,00 1.307,10 26,14KS Gabrovka - poslovanje KS
402000 500,00 500,00 0,00 70,94 14,19Pisarniški 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 74,80 -Računalniške storitve
402009 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 300,00 300,00 0,00 102,48 34,16Drugi 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 98,81 49,41Električna energija
402206 200,00 200,00 0,00 290,87 145,44Poštnina 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 0,00 494,98 31,13Plačila po podjemnih pogodbah
402912 200,00 200,00 0,00 123,75 61,88Posebni davek na določene prejemke
402930 10,00 10,00 0,00 4,04 40,40Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 46,43 46,43Drugi operativni odhodki
13 21.900,00 21.900,00 0,00 9.116,82 41,63PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 21.900,00 21.900,00 0,00 9.116,82 41,63Cestni promet in infrastruktura
13029001 21.900,00 21.900,00 0,00 9.116,82 41,63Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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6031301 21.900,00 21.900,00 0,00 9.116,82 41,63KS 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 9.116,82 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
16 7.540,00 7.540,00 0,00 10.276,51 136,29PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 7.540,00 7.540,00 0,00 10.276,51 136,29Komunalna dejavnost
16039001 4.500,00 4.500,00 0,00 3.298,93 73,31Oskrba z vodo
6031605 4.500,00 4.500,00 0,00 3.298,93 73,31KS Gabrovka - vodovodni odbor Brezovo
402099 500,00 500,00 0,00 130,82 26,16Drugi splošni material in storitve
402107 1.000,00 1.000,00 0,00 367,40 36,74Laboratorijski materiali
402200 1.500,00 1.500,00 0,00 1.257,39 83,83Električna energija
402402 100,00 100,00 0,00 1.030,86 1.030,86Stroški 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 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402930 0,00 0,00 0,00 0,98 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 500,00 500,00 0,00 511,48 102,30Drugi operativni odhodki
16039002 3.040,00 3.040,00 0,00 6.977,58 229,53Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6031604 3.040,00 3.040,00 0,00 6.977,58 229,53KS Gabrovka - pokopališče
402001 40,00 40,00 0,00 21,52 53,80Čistilni material in storitve
402099 100,00 100,00 0,00 708,44 708,44Drugi splošni material in storitve
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 300,00 300,00 0,00 555,96 185,32Električna energija
402203 100,00 100,00 0,00 98,88 98,88Voda in komunalne storitve
402204 1.100,00 1.100,00 0,00 1.672,71 152,06Odvoz smeti
402599 100,00 100,00 0,00 460,00 460,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402902 900,00 900,00 0,00 1.178,88 130,99Plačila po podjemnih pogodbah
402903 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
402912 100,00 100,00 0,00 294,73 294,73Posebni davek na določene prejemke
402999 100,00 100,00 0,00 135,16 135,16Drugi operativni odhodki
412000 0,00 0,00 0,00 500,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420204 0,00 0,00 0,00 320,00 -Nakup drugega pohištva
420500 0,00 0,00 0,00 1.031,30 -Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
18 1.000,00 1.000,00 0,00 1.961,99 196,20KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 1.961,99 196,20Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 1.961,99 196,20Programi za mladino
6031803 1.000,00 1.000,00 0,00 1.961,99 196,20KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok
402099 300,00 300,00 0,00 1.611,99 537,33Drugi 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
412000 0,00 0,00 0,00 350,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
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604 8.900,00 8.900,00 0,00 10.714,53 120,39Krajevna skupnost Hotič
06 1.700,00 1.700,00 0,00 1.281,97 75,41LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.700,00 1.700,00 0,00 1.281,97 75,41Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 1.700,00 1.700,00 0,00 1.281,97 75,41Delovanje ožjih delov občin
6040601 1.700,00 1.700,00 0,00 1.281,97 75,41KS Hotič - poslovanje KS
402000 200,00 200,00 0,00 139,59 69,80Pisarniški material in storitve
402003 100,00 100,00 0,00 57,20 57,20Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 100,00 100,00 0,00 19,17 19,17Izdatki 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 55,79 55,79Poštnina in kurirske storitve
402902 700,00 700,00 0,00 750,00 107,14Plačila po podjemnih pogodbah
402912 200,00 200,00 0,00 187,50 93,75Posebni davek na določene prejemke
402930 10,00 10,00 0,00 2,36 23,60Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 90,00 90,00 0,00 70,36 78,18Drugi operativni odhodki
07 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
6040701 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -KS Hotič - gasilstvo
431000 0,00 0,00 0,00 5.000,00 -Inv.transferi neprofit.org.in ustanovam
13 3.200,00 3.200,00 0,00 1.903,20 59,48PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 3.200,00 3.200,00 0,00 1.903,20 59,48Cestni promet in infrastruktura
13029001 3.200,00 3.200,00 0,00 1.903,20 59,48Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6041301 3.200,00 3.200,00 0,00 1.903,20 59,48KS 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 1.903,20 190,32Izdatki 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 0,00 204,88 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 204,88 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 204,88 -Promocija občine
6041401 0,00 0,00 0,00 204,88 -KS Hotič - prireditve
402009 0,00 0,00 0,00 99,31 -Izdatki za reprezentanco
402112 0,00 0,00 0,00 105,57 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
15 0,00 0,00 0,00 33,69 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 33,69 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 33,69 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
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6041501 0,00 0,00 0,00 33,69 -KS Hotič - čistilna akcija
402099 0,00 0,00 0,00 33,69 -Drugi splošni material in storitve
16 3.500,00 3.500,00 0,00 1.833,30 52,38PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 3.500,00 3.500,00 0,00 1.833,30 52,38Komunalna dejavnost
16039002 3.500,00 3.500,00 0,00 1.833,30 52,38Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6041604 3.500,00 3.500,00 0,00 1.833,30 52,38KS Hotič - pokopališče
402001 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 0,00 0,00 0,00 11,67 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402099 100,00 100,00 0,00 5,41 5,41Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 0,00 0,00 130,42 -Drugi posebni materiali in storitve
402200 100,00 100,00 0,00 86,52 86,52Električna energija
402203 100,00 100,00 0,00 124,39 124,39Voda in komunalne storitve
402204 2.000,00 2.000,00 0,00 1.474,89 73,74Odvoz 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
18 500,00 500,00 0,00 457,49 91,50KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 500,00 500,00 0,00 457,49 91,50Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 457,49 91,50Programi za mladino
6041803 500,00 500,00 0,00 457,49 91,50KS Hotič-novoletna obdaritev otrok
402099 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 300,00 300,00 0,00 457,49 152,50Protokol.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 33.712,30 123,44Krajevna skupnost Jevnica
06 1.010,00 1.010,00 0,00 4.029,68 398,98LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.010,00 1.010,00 0,00 4.029,68 398,98Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 1.010,00 1.010,00 0,00 4.029,68 398,98Delovanje ožjih delov občin
6050601 1.010,00 1.010,00 0,00 4.029,68 398,98KS Jevnica - poslovanje KS
402000 0,00 0,00 0,00 187,97 -Pisarniški material in storitve
402007 0,00 0,00 0,00 102,10 -Računalniške storitve
402199 0,00 0,00 0,00 48,50 -Drugi posebni materiali in storitve
402205 100,00 100,00 0,00 435,00 435,00Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 140,70 140,70Poštnina in kurirske storitve
402607 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Najem programske računalniške opreme
402902 500,00 500,00 0,00 1.216,85 243,37Plačila po podjemnih pogodbah
402905 0,00 0,00 0,00 1.345,90 -Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402912 100,00 100,00 0,00 304,21 304,21Posebni davek na določene prejemke
402930 10,00 10,00 0,00 8,05 80,50Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 240,40 240,40Drugi operativni odhodki
13 5.300,00 5.300,00 0,00 1.803,16 34,02PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Stran 27

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 315



drugi rebalans
2017

veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
A\ 

v EUR

1302 5.300,00 5.300,00 0,00 1.803,16 34,02Cestni promet in infrastruktura
13029001 5.300,00 5.300,00 0,00 1.803,16 34,02Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6051301 5.300,00 5.300,00 0,00 1.803,16 34,02KS 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 1.803,16 180,32Drugi 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 0,00 399,26 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 399,26 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 399,26 -Promocija občine
6051401 0,00 0,00 0,00 399,26 -KS Jevnica - prireditve
402112 0,00 0,00 0,00 349,26 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
412000 0,00 0,00 0,00 50,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
15 0,00 0,00 0,00 102,58 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 102,58 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 102,58 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6051501 0,00 0,00 0,00 102,58 -KS Jevnica - čistilna akcija
402099 0,00 0,00 0,00 102,58 -Drugi splošni material in storitve
16 15.000,00 15.000,00 0,00 20.067,45 133,78PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 15.000,00 15.000,00 0,00 20.067,45 133,78Komunalna dejavnost
16039001 15.000,00 15.000,00 0,00 20.067,45 133,78Oskrba z vodo
6051601 15.000,00 15.000,00 0,00 20.067,45 133,78KS Jevnica - vodovod Jevnica
402000 0,00 0,00 0,00 149,18 -Pisarniški material in storitve
402003 0,00 0,00 0,00 55,20 -Založniške 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
402099 2.000,00 2.000,00 0,00 646,04 32,30Drugi splošni material in storitve
402107 2.000,00 2.000,00 0,00 1.861,97 93,10Laboratorijski materiali
402200 500,00 500,00 0,00 161,22 32,24Električna energija
402206 0,00 0,00 0,00 86,55 -Poštnina in kurirske storitve
402503 2.300,00 2.300,00 0,00 2.980,16 129,57Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402599 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 0,00 0,00 0,00 1.647,59 -Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
402902 3.000,00 3.000,00 0,00 3.162,34 105,41Plačila po podjemnih pogodbah
402912 1.000,00 1.000,00 0,00 790,58 79,06Posebni davek na določene prejemke
402930 0,00 0,00 0,00 1,14 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 2.000,00 2.000,00 0,00 2.582,30 129,12Drugi operativni odhodki
412000 0,00 0,00 0,00 396,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420500 0,00 0,00 0,00 5.547,18 -Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
18 6.000,00 6.000,00 0,00 7.310,17 121,84KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Stran 28

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 316



drugi rebalans
2017

veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
A\ 

v EUR

1803 5.000,00 5.000,00 0,00 7.087,35 141,75Programi v kulturi
18039003 5.000,00 5.000,00 0,00 7.087,35 141,75Ljubiteljska kultura
6051801 5.000,00 5.000,00 0,00 7.087,35 141,75KS Jevnica - kulturni dom
402001 100,00 100,00 0,00 103,66 103,66Čistilni material in storitve
402200 1.500,00 1.500,00 0,00 1.665,84 111,06Električna energija
402201 2.000,00 2.000,00 0,00 2.833,94 141,70Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402204 100,00 100,00 0,00 69,29 69,29Odvoz smeti
402500 100,00 100,00 0,00 149,86 149,86Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
402902 800,00 800,00 0,00 1.649,88 206,24Plačila po podjemnih pogodbah
402912 200,00 200,00 0,00 412,44 206,22Posebni davek na določene prejemke
402999 100,00 100,00 0,00 202,44 202,44Drugi operativni odhodki
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 222,82 22,28Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 222,82 22,28Programi za mladino
6051803 1.000,00 1.000,00 0,00 222,82 22,28KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok
402112 500,00 500,00 0,00 222,82 44,56Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
606 9.730,00 9.730,00 0,00 6.049,99 62,18Krajevna skupnost Konjšica
06 730,00 730,00 0,00 415,12 56,87LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 730,00 730,00 0,00 415,12 56,87Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 730,00 730,00 0,00 415,12 56,87Delovanje ožjih delov občin
6060601 730,00 730,00 0,00 415,12 56,87KS Konjšica - poslovanje KS
402009 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 0,00 0,00 411,97 -Drugi splošni material in storitve
402200 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Električna energija
402930 0,00 0,00 0,00 3,15 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
13 6.800,00 6.800,00 0,00 3.369,78 49,56PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 6.800,00 6.800,00 0,00 3.369,78 49,56Cestni promet in infrastruktura
13029001 6.800,00 6.800,00 0,00 3.369,78 49,56Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6061301 6.800,00 6.800,00 0,00 3.369,78 49,56KS Konjšica - občinske ceste
402503 6.800,00 6.800,00 0,00 3.369,78 49,56Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
16 800,00 800,00 0,00 28,32 3,54PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 800,00 800,00 0,00 28,32 3,54Komunalna dejavnost
16039002 800,00 800,00 0,00 28,32 3,54Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6061602 800,00 800,00 0,00 28,32 3,54KS Konjšica - pokopališče
402099 100,00 100,00 0,00 28,32 28,32Drugi 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
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402500 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402503 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402902 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Plačila po podjemnih pogodbah
18 1.400,00 1.400,00 0,00 2.236,77 159,77KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 1.200,00 1.200,00 0,00 1.908,15 159,01Programi v kulturi
18039003 1.200,00 1.200,00 0,00 1.908,15 159,01Ljubiteljska kultura
6061805 1.200,00 1.200,00 0,00 1.908,15 159,01KS Konjšica - objekt POŠ
402001 0,00 0,00 0,00 121,56 -Čistilni material in storitve
402200 300,00 300,00 0,00 695,96 231,99Električna energija
402201 300,00 300,00 0,00 546,43 182,14Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 500,00 500,00 0,00 544,20 108,84Voda in komunalne storitve
402204 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Odvoz smeti
1805 200,00 200,00 0,00 328,62 164,31Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 200,00 200,00 0,00 328,62 164,31Programi za mladino
6061803 200,00 200,00 0,00 328,62 164,31KS Konjšica - miklavževanje
402010 0,00 0,00 0,00 82,16 -Hrana, storitve menz in restavracij
402112 200,00 200,00 0,00 246,46 123,23Protokol.darila,organ.proslav ipd.
607 20.780,00 20.780,00 0,00 18.104,23 87,12Krajevna skupnost Kresnice
06 1.980,00 1.980,00 0,00 1.872,84 94,59LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 1.980,00 1.980,00 0,00 1.872,84 94,59Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 1.980,00 1.980,00 0,00 1.872,84 94,59Delovanje ožjih delov občin
6070601 1.980,00 1.980,00 0,00 1.872,84 94,59KS Kresnice - poslovanje KS
402000 70,00 70,00 0,00 9,37 13,39Pisarniški material in storitve
402001 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Čistilni material in storitve
402003 50,00 50,00 0,00 17,08 34,16Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402007 0,00 0,00 0,00 79,69 -Računalniške storitve
402009 0,00 0,00 0,00 182,02 -Izdatki za reprezentanco
402099 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402108 100,00 100,00 0,00 26,84 26,84Drobni inventar
402112 0,00 0,00 0,00 33,90 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 200,00 200,00 0,00 168,73 84,37Električna energija
402203 600,00 600,00 0,00 5,67 0,95Voda in komunalne storitve
402204 50,00 50,00 0,00 45,67 91,34Odvoz smeti
402205 150,00 150,00 0,00 139,20 92,80Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 24,49 24,49Poštnina 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
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402905 0,00 0,00 0,00 1.032,90 -Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402930 10,00 10,00 0,00 10,40 104,00Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 96,88 96,88Drugi operativni odhodki
13 4.500,00 4.500,00 0,00 5.865,63 130,35PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 4.500,00 4.500,00 0,00 5.865,63 130,35Cestni promet in infrastruktura
13029001 4.500,00 4.500,00 0,00 5.865,63 130,35Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6071301 4.500,00 4.500,00 0,00 5.865,63 130,35KS Kresnice - občinske ceste
402108 0,00 0,00 0,00 335,13 -Drobni inventar
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 5.530,50 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
14 0,00 0,00 0,00 227,46 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 227,46 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 227,46 -Promocija občine
6071401 0,00 0,00 0,00 227,46 -KS Kresnice - prireditve
402003 0,00 0,00 0,00 19,76 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402099 0,00 0,00 0,00 94,28 -Drugi splošni material in storitve
402112 0,00 0,00 0,00 113,42 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
15 0,00 0,00 0,00 428,74 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 428,74 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 428,74 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6071501 0,00 0,00 0,00 428,74 -KS Kresnice - čistilna akcija
402099 0,00 0,00 0,00 312,39 -Drugi splošni material in storitve
402204 0,00 0,00 0,00 116,35 -Odvoz smeti
16 13.300,00 13.300,00 0,00 9.070,19 68,20PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 13.300,00 13.300,00 0,00 9.070,19 68,20Komunalna dejavnost
16039002 13.300,00 13.300,00 0,00 9.070,19 68,20Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6071603 1.300,00 1.300,00 0,00 962,80 74,06KS 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 0,00 962,80 192,56Električna 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 8.107,39 67,56KS Kresnice - pokopališče
402008 900,00 900,00 0,00 885,16 98,35Računovodske, revizorske in svetovalne storitve
402099 100,00 100,00 0,00 89,15 89,15Drugi 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 1.841,41 92,07Odvoz smeti
402300 0,00 0,00 0,00 52,08 -Goriva in maziva za prevozna sredstva
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402503 0,00 0,00 0,00 109,80 -Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
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 1.924,92 96,25Plačila po podjemnih pogodbah
402912 500,00 500,00 0,00 481,24 96,25Posebni davek na določene prejemke
402999 3.000,00 3.000,00 0,00 2.723,63 90,79Drugi operativni odhodki
17 0,00 0,00 0,00 175,68 -ZDRAVSTVENO VARSTVO
1707 0,00 0,00 0,00 175,68 -Drugi programi na področju zdravstva
17079001 0,00 0,00 0,00 175,68 -Nujno zdravstveno varstvo
6071701 0,00 0,00 0,00 175,68 -KS Kresnice - defibrilator
402511 0,00 0,00 0,00 175,68 -Tekoče vzdrževanje druge opreme
18 1.000,00 1.000,00 0,00 463,69 46,37KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 463,69 46,37Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 463,69 46,37Programi za mladino
6071803 1.000,00 1.000,00 0,00 463,69 46,37KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok
402112 500,00 500,00 0,00 343,73 68,75Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
412000 0,00 0,00 0,00 70,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 0,00 0,00 0,00 49,96 -Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
608 60.910,00 60.910,00 0,00 59.262,38 97,29Mestna skupnost Litija
06 4.910,00 4.910,00 0,00 4.392,19 89,45LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 4.910,00 4.910,00 0,00 4.392,19 89,45Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 4.910,00 4.910,00 0,00 4.392,19 89,45Delovanje ožjih delov občin
6080601 4.910,00 4.910,00 0,00 4.392,19 89,45MS Litija - 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
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
402099 100,00 100,00 0,00 7,78 7,78Drugi 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
402205 700,00 700,00 0,00 508,14 72,59Telefon, 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
402902 1.200,00 1.200,00 0,00 1.649,88 137,49Plačila po podjemnih pogodbah
402903 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
402905 1.000,00 1.000,00 0,00 719,90 71,99Sejnine in pripadajoča povračila stroškov
402912 300,00 300,00 0,00 412,44 137,48Posebni davek na določene prejemke

Stran 32

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 320



drugi rebalans
2017

veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
A\ 

v EUR

402930 50,00 50,00 0,00 9,19 18,38Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 200,00 200,00 0,00 222,31 111,16Drugi operativni odhodki
412000 0,00 0,00 0,00 300,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
420500 0,00 0,00 0,00 562,55 -Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
13 0,00 0,00 0,00 100,00 -PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1306 0,00 0,00 0,00 100,00 -Telekomunikacije in pošta
13069001 0,00 0,00 0,00 100,00 -Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
6081302 0,00 0,00 0,00 100,00 -MS Litija - brezžična IKT
402699 0,00 0,00 0,00 100,00 -Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
14 0,00 0,00 0,00 5.965,58 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 5.965,58 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 5.965,58 -Promocija občine
6081401 0,00 0,00 0,00 5.965,58 -MS Litija - prireditve
402003 0,00 0,00 0,00 732,00 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402010 0,00 0,00 0,00 133,04 -Hrana, storitve menz in restavracij
402099 0,00 0,00 0,00 885,62 -Drugi splošni material in storitve
402199 0,00 0,00 0,00 60,00 -Drugi posebni materiali in storitve
402600 0,00 0,00 0,00 707,30 -Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
411908 0,00 0,00 0,00 340,00 -Denarne nagrade in priznanja
412000 0,00 0,00 0,00 427,02 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 0,00 0,00 0,00 2.680,60 -Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
18 56.000,00 56.000,00 0,00 48.554,61 86,70KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 0,00 0,00 0,00 1.049,20 -Programi v kulturi
18039004 0,00 0,00 0,00 1.049,20 -Mediji in avdiovizualna kultura
6081801 0,00 0,00 0,00 1.049,20 -MS Litija - javna glasila
402006 0,00 0,00 0,00 1.049,20 -Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
1804 0,00 0,00 0,00 4.019,32 -Podpora posebnim skupinam
18049002 0,00 0,00 0,00 4.019,32 -Podpora duhovnikom in verskim skupnostim
6081805 0,00 0,00 0,00 4.019,32 -MS Litija - sakralni objekti
402099 0,00 0,00 0,00 36,88 -Drugi splošni material in storitve
402113 0,00 0,00 0,00 361,48 -Geodetske storit., parcelac., cenitve in druge pod.storit
402920 0,00 0,00 0,00 34,16 -Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
420804 0,00 0,00 0,00 3.586,80 -Načrti in druga projektna dokumentacija
1805 56.000,00 56.000,00 0,00 43.486,09 77,65Šport in prostočasne aktivnosti
18059001 55.000,00 55.000,00 0,00 40.941,50 74,44Programi športa
6081802 55.000,00 55.000,00 0,00 40.941,50 74,44MS Litija - športna dvorana
402206 0,00 0,00 0,00 2,45 -Poštnina in kurirske storitve
402500 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje druge opreme
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veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
A\ 

v EUR

402599 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402920 0,00 0,00 0,00 1.448,26 -Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo
420241 0,00 0,00 0,00 5.230,14 -Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
420299 0,00 0,00 0,00 260,96 -Nakup druge opreme in napeljav
420402 0,00 0,00 0,00 33.755,69 -Rekonstrukcije in adaptacije
420801 0,00 0,00 0,00 244,00 -Investicijski nadzor
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 2.544,59 254,46Programi za mladino
6081803 1.000,00 1.000,00 0,00 2.544,59 254,46MS Litija-novoletna obdaritev otrok
402003 100,00 100,00 0,00 204,96 204,96Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402004 300,00 300,00 0,00 507,20 169,07Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 300,00 300,00 0,00 834,48 278,16Drugi splošni material in storitve
402112 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
412000 0,00 0,00 0,00 500,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413302 0,00 0,00 0,00 497,95 -Tek.transf. v JZ-za izdatke za blago in storitve
20 0,00 0,00 0,00 250,00 -SOCIALNO VARSTVO
2004 0,00 0,00 0,00 250,00 -Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 0,00 0,00 0,00 250,00 -Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
6082001 0,00 0,00 0,00 250,00 -MS Litija - humanitarna društva
412000 0,00 0,00 0,00 250,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
609 45.350,00 45.350,00 0,00 52.816,01 116,46Krajevna skupnost Polšnik
06 4.000,00 4.000,00 0,00 10.483,87 262,10LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 4.000,00 4.000,00 0,00 10.483,87 262,10Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 4.000,00 4.000,00 0,00 10.483,87 262,10Delovanje ožjih delov občin
6090601 4.000,00 4.000,00 0,00 10.483,87 262,10KS Polšnik - poslovanje KS
402007 0,00 0,00 0,00 163,99 -Računalniške storitve
402009 0,00 0,00 0,00 646,02 -Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 0,00 0,00 52,42 -Drugi splošni material in storitve
402200 1.700,00 1.700,00 0,00 3.364,26 197,90Električna energija
402201 700,00 700,00 0,00 1.063,40 151,91Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 0,00 0,00 0,00 69,21 -Voda in komunalne storitve
402205 500,00 500,00 0,00 617,30 123,46Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 145,31 145,31Poštnina in kurirske storitve
402500 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402599 390,00 390,00 0,00 2.558,10 655,92Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402930 10,00 10,00 0,00 7,25 72,50Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
420202 0,00 0,00 0,00 210,00 -Nakup strojne računalniške opreme
420500 0,00 0,00 0,00 1.586,61 -Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
13 15.150,00 15.150,00 0,00 13.304,47 87,82PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 15.150,00 15.150,00 0,00 13.304,47 87,82Cestni promet in infrastruktura
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drugi rebalans
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veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
A\ 

v EUR

13029001 15.150,00 15.150,00 0,00 13.304,47 87,82Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6091301 15.150,00 15.150,00 0,00 13.304,47 87,82KS 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 5.077,39 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
420402 0,00 0,00 0,00 8.227,08 -Rekonstrukcije in adaptacije
14 0,00 0,00 0,00 274,69 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 274,69 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 274,69 -Promocija občine
6091401 0,00 0,00 0,00 274,69 -KS Polšnik - prireditve
402009 0,00 0,00 0,00 274,69 -Izdatki za reprezentanco
16 24.200,00 24.200,00 0,00 23.674,59 97,83PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 24.200,00 24.200,00 0,00 23.674,59 97,83Komunalna dejavnost
16039001 20.200,00 20.200,00 0,00 20.675,70 102,35Oskrba z vodo
6091601 20.200,00 20.200,00 0,00 20.675,70 102,35KS Polšnik - vodovod
402099 500,00 500,00 0,00 7.235,30 1.447,06Drugi splošni material in storitve
402107 1.000,00 1.000,00 0,00 714,08 71,41Laboratorijski materiali
402199 100,00 100,00 0,00 43,62 43,62Drugi posebni materiali in storitve
402200 3.000,00 3.000,00 0,00 3.048,76 101,63Električna energija
402205 20,00 20,00 0,00 6,00 30,00Telefon, 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 5.138,72 68,52Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 1.030,00 1.030,00 0,00 1.348,22 130,90Drugi operativni odhodki
420402 0,00 0,00 0,00 3.141,00 -Rekonstrukcije in adaptacije
16039002 4.000,00 4.000,00 0,00 2.998,89 74,97Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6091604 4.000,00 4.000,00 0,00 2.998,89 74,97KS Polšnik - pokopališče,vežica
402001 100,00 100,00 0,00 19,13 19,13Čistilni material in storitve
402099 100,00 100,00 0,00 81,00 81,00Drugi 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 0,00 197,80 65,93Električna energija
402203 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402204 1.200,00 1.200,00 0,00 1.128,83 94,07Odvoz smeti
402511 0,00 0,00 0,00 58,70 -Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 1.000,00 1.000,00 0,00 98,00 9,80Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402903 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa
420239 0,00 0,00 0,00 1.029,52 -Nakup audiovizuelne opreme
420299 0,00 0,00 0,00 385,91 -Nakup druge opreme in napeljav
18 2.000,00 2.000,00 0,00 5.078,39 253,92KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
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1803 1.000,00 1.000,00 0,00 3.833,98 383,40Programi v kulturi
18039003 1.000,00 1.000,00 0,00 3.833,98 383,40Ljubiteljska kultura
6091801 1.000,00 1.000,00 0,00 3.833,98 383,40KS Polšnik - dvorana
402001 100,00 100,00 0,00 73,20 73,20Čistilni material in storitve
402099 100,00 100,00 0,00 128,73 128,73Drugi splošni material in storitve
402108 0,00 0,00 0,00 482,51 -Drobni inventar
402200 0,00 0,00 0,00 68,41 -Električna energija
402201 700,00 700,00 0,00 944,13 134,88Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402299 0,00 0,00 0,00 60,49 -Druge storitve komunikacij in komunale
402599 100,00 100,00 0,00 568,54 568,54Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
420200 0,00 0,00 0,00 890,60 -Nakup pisarniškega pohištva
420239 0,00 0,00 0,00 617,37 -Nakup audiovizuelne opreme
1805 1.000,00 1.000,00 0,00 1.244,41 124,44Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 1.000,00 1.000,00 0,00 1.244,41 124,44Programi za mladino
6091803 1.000,00 1.000,00 0,00 1.244,41 124,44KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok
402009 0,00 0,00 0,00 348,70 -Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 0,00 0,00 895,71 -Drugi splošni material in storitve
402112 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Protokol.darila,organ.proslav ipd.
610 10.550,00 10.550,00 0,00 10.905,61 103,37Krajevna skupnost Ribče
06 360,00 360,00 0,00 630,47 175,13LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 360,00 360,00 0,00 630,47 175,13Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 360,00 360,00 0,00 630,47 175,13Delovanje ožjih delov občin
6100601 360,00 360,00 0,00 630,47 175,13KS 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
402009 0,00 0,00 0,00 458,38 -Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 0,00 0,00 69,26 -Drugi splošni material in storitve
402108 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402200 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Električna energija
402930 0,00 0,00 0,00 2,83 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
412000 0,00 0,00 0,00 100,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
13 690,00 690,00 0,00 409,92 59,41PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 690,00 690,00 0,00 409,92 59,41Cestni promet in infrastruktura
13029001 690,00 690,00 0,00 409,92 59,41Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6101301 690,00 690,00 0,00 409,92 59,41KS Ribče - občinske ceste
402503 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
4025990 0,00 0,00 0,00 409,92 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
15 0,00 0,00 0,00 143,74 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 143,74 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
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15029001 0,00 0,00 0,00 143,74 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6101501 0,00 0,00 0,00 143,74 -KS Ribče - čistilna akcija
402099 0,00 0,00 0,00 137,44 -Drugi splošni material in storitve
402206 0,00 0,00 0,00 6,30 -Poštnina in kurirske storitve
18 9.500,00 9.500,00 0,00 9.721,48 102,33KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 9.000,00 9.000,00 0,00 9.475,32 105,28Programi v kulturi
18039003 9.000,00 9.000,00 0,00 9.475,32 105,28Ljubiteljska kultura
6101801 9.000,00 9.000,00 0,00 9.475,32 105,28KS Ribče - dom krajanov
402001 100,00 100,00 0,00 40,20 40,20Čistilni material in storitve
402099 400,00 400,00 0,00 755,33 188,83Drugi splošni material in storitve
402199 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 1.200,00 1.200,00 0,00 1.211,54 100,96Električna energija
402201 800,00 800,00 0,00 733,12 91,64Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 200,00 200,00 0,00 138,71 69,36Voda in komunalne storitve
402500 100,00 100,00 0,00 74,88 74,88Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
420402 6.000,00 6.000,00 0,00 6.521,54 108,69Rekonstrukcije in adaptacije
1805 500,00 500,00 0,00 246,16 49,23Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 246,16 49,23Programi za mladino
6101803 500,00 500,00 0,00 246,16 49,23KS Ribče-novoletna obdaritev otrok
402112 500,00 500,00 0,00 246,16 49,23Protokol.darila,organ.proslav ipd.
611 27.660,00 27.660,00 0,00 25.528,55 92,29Krajevna skupnost Sava
06 810,00 810,00 0,00 1.532,16 189,16LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 810,00 810,00 0,00 1.532,16 189,16Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 810,00 810,00 0,00 1.532,16 189,16Delovanje ožjih delov občin
6110601 810,00 810,00 0,00 1.532,16 189,16KS Sava - poslovanje KS
402000 50,00 50,00 0,00 116,20 232,40Pisarniški material in storitve
402003 100,00 100,00 0,00 139,86 139,86Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402007 0,00 0,00 0,00 57,92 -Računalniške storitve
402009 0,00 0,00 0,00 282,71 -Izdatki za reprezentanco
402099 0,00 0,00 0,00 320,63 -Drugi splošni material in storitve
402108 50,00 50,00 0,00 91,88 183,76Drobni inventar
402199 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402205 200,00 200,00 0,00 290,60 145,30Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 50,00 50,00 0,00 74,13 148,26Poštnina in kurirske storitve
402515 0,00 0,00 0,00 152,79 -Tekoče vzdrževanje strojne računal.opreme
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 5,44 54,40Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
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13 2.750,00 2.750,00 0,00 1.967,15 71,53PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 2.750,00 2.750,00 0,00 1.967,15 71,53Cestni promet in infrastruktura
13029001 2.750,00 2.750,00 0,00 1.967,15 71,53Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6111301 2.750,00 2.750,00 0,00 1.967,15 71,53KS 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 1.967,15 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
15 0,00 0,00 0,00 357,48 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 0,00 0,00 0,00 357,48 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 357,48 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6111501 0,00 0,00 0,00 357,48 -KS Sava - čistilna akcija
402003 0,00 0,00 0,00 29,28 -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402009 0,00 0,00 0,00 128,20 -Izdatki za reprezentanco
402010 0,00 0,00 0,00 200,00 -Hrana, storitve menz in restavracij
16 23.600,00 23.600,00 0,00 20.694,13 87,69PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 23.600,00 23.600,00 0,00 20.694,13 87,69Komunalna dejavnost
16039001 21.600,00 21.600,00 0,00 19.315,24 89,42Oskrba z vodo
6111602 21.600,00 21.600,00 0,00 19.315,24 89,42KS 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 0,00 479,17 47,92Drugi splošni material in storitve
402107 3.000,00 3.000,00 0,00 1.566,90 52,23Laboratorijski materiali
402199 2.000,00 2.000,00 0,00 203,50 10,18Drugi posebni materiali in storitve
402200 3.000,00 3.000,00 0,00 2.719,70 90,66Električna energija
402205 100,00 100,00 0,00 48,56 48,56Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
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 5.297,55 88,29Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402999 1.000,00 1.000,00 0,00 1.555,83 155,58Drugi operativni odhodki
420231 0,00 0,00 0,00 2.073,91 -Nakup opreme in mehaniz.za vzdr.vod.režima
420299 0,00 0,00 0,00 3.843,00 -Nakup druge opreme in napeljav
420500 0,00 0,00 0,00 1.527,12 -Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
16039002 2.000,00 2.000,00 0,00 1.378,89 68,94Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6111604 2.000,00 2.000,00 0,00 1.378,89 68,94KS Sava - pokopališče
402001 500,00 500,00 0,00 405,04 81,01Čistilni material in storitve
402108 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402200 200,00 200,00 0,00 166,73 83,37Električna 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 0,00 491,66 81,94Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402600 50,00 50,00 0,00 51,00 102,00Najemnine in zakupnine za poslovne objekte
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420239 0,00 0,00 0,00 264,46 -Nakup audiovizuelne opreme
18 500,00 500,00 0,00 977,63 195,53KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 500,00 500,00 0,00 977,63 195,53Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 977,63 195,53Programi za mladino
6111803 500,00 500,00 0,00 977,63 195,53KS Sava-novoletna obdaritev otrok
402004 0,00 0,00 0,00 413,46 -Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
402099 0,00 0,00 0,00 564,17 -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 2.866,01 66,96Krajevna skupnost Sp. Log
06 580,00 580,00 0,00 277,54 47,85LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 580,00 580,00 0,00 277,54 47,85Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 580,00 580,00 0,00 277,54 47,85Delovanje ožjih delov občin
6120601 580,00 580,00 0,00 277,54 47,85KS Sp. Log - poslovanje KS
402000 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Pisarniški material in storitve
402009 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Izdatki za reprezentanco
402099 100,00 100,00 0,00 32,36 32,36Drugi splošni material in storitve
402108 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drobni inventar
402112 100,00 100,00 0,00 94,88 94,88Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402199 100,00 100,00 0,00 150,00 150,00Drugi posebni materiali in storitve
402206 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov- SKN
402930 0,00 0,00 0,00 0,30 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
13 3.200,00 3.200,00 0,00 2.376,15 74,25PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 3.200,00 3.200,00 0,00 2.376,15 74,25Cestni promet in infrastruktura
13029001 3.200,00 3.200,00 0,00 2.376,15 74,25Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6121301 3.200,00 3.200,00 0,00 2.376,15 74,25KS Sp. Log - občinske ceste
4025990 3.200,00 3.200,00 0,00 2.376,15 74,25Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
18 500,00 500,00 0,00 212,32 42,46KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 500,00 500,00 0,00 212,32 42,46Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 212,32 42,46Programi za mladino
6121803 500,00 500,00 0,00 212,32 42,46KS Sp.Log-novoletna obdaritev otrok
402112 500,00 500,00 0,00 212,32 42,46Protokol.darila,organ.proslav ipd.
613 31.220,00 31.220,00 0,00 23.547,70 75,43Krajevna skupnost Vače
06 3.820,00 3.820,00 0,00 2.726,18 71,37LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 3.820,00 3.820,00 0,00 2.726,18 71,37Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
06029001 3.820,00 3.820,00 0,00 2.726,18 71,37Delovanje ožjih delov občin
6130601 3.820,00 3.820,00 0,00 2.726,18 71,37KS Vače - poslovanje KS
402000 170,00 170,00 0,00 309,27 181,92Pisarniški material in storitve
402001 200,00 200,00 0,00 154,10 77,05Čistilni material in storitve
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drugi rebalans
2017

veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
A\ 

v EUR

402003 100,00 100,00 0,00 62,25 62,25Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
402007 0,00 0,00 0,00 45,00 -Računalniške storitve
402009 100,00 100,00 0,00 109,97 109,97Izdatki za reprezentanco
402099 200,00 200,00 0,00 1,13 0,57Drugi splošni material in storitve
402199 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi posebni materiali in storitve
402200 100,00 100,00 0,00 21,72 21,72Električna energija
402201 300,00 300,00 0,00 390,67 130,22Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00Voda in komunalne storitve
402205 200,00 200,00 0,00 200,47 100,24Telefon, teleks, faks, elektronska pošta
402206 100,00 100,00 0,00 65,48 65,48Poštnina in kurirske storitve
402500 0,00 0,00 0,00 23,03 -Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
402511 0,00 0,00 0,00 1,32 -Tekoče vzdrževanje druge opreme
402599 1.700,00 1.700,00 0,00 303,09 17,83Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
402699 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
402903 0,00 0,00 0,00 130,15 -Plačila za delo preko študentskega servisa
402930 0,00 0,00 0,00 5,00 -Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro
402999 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki
420299 0,00 0,00 0,00 903,53 -Nakup druge opreme in napeljav
07 0,00 0,00 0,00 500,00 -OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 0,00 0,00 0,00 500,00 -Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039002 0,00 0,00 0,00 500,00 -Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
6130701 0,00 0,00 0,00 500,00 -KS Vače - gasilstvo
412000 0,00 0,00 0,00 500,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
13 13.000,00 13.000,00 0,00 11.477,76 88,29PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 13.000,00 13.000,00 0,00 11.477,76 88,29Cestni promet in infrastruktura
13029001 13.000,00 13.000,00 0,00 11.477,76 88,29Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
6131301 13.000,00 13.000,00 0,00 11.477,76 88,29KS Vače - občinske ceste
402599 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje
4025990 0,00 0,00 0,00 7.671,36 -Izdatki KS za tekoče vzdrž.JP
420402 0,00 0,00 0,00 3.806,40 -Rekonstrukcije in adaptacije
14 0,00 0,00 0,00 641,62 -GOSPODARSTVO
1403 0,00 0,00 0,00 641,62 -Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 0,00 0,00 0,00 641,62 -Promocija občine
6131401 0,00 0,00 0,00 641,62 -KS Vače - prireditve
402009 0,00 0,00 0,00 44,17 -Izdatki za reprezentanco
402112 0,00 0,00 0,00 229,25 -Protokol.darila,organ.proslav ipd.
402699 0,00 0,00 0,00 268,20 -Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
412000 0,00 0,00 0,00 100,00 -Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
15 0,00 0,00 0,00 140,52 -VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
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drugi rebalans
2017

veljavni plan prerazporeditve
(4-3)

realizacija 2017 Indeks 6:4

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\
A\ 

v EUR

1502 0,00 0,00 0,00 140,52 -Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 0,00 0,00 0,00 140,52 -Zbiranje in ravnanje z odpadki
6131501 0,00 0,00 0,00 140,52 -KS Vače - čistilna akcija
402099 0,00 0,00 0,00 140,52 -Drugi splošni material in storitve
16 10.900,00 10.900,00 0,00 3.927,97 36,04PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 10.900,00 10.900,00 0,00 3.927,97 36,04Komunalna dejavnost
16039002 10.900,00 10.900,00 0,00 3.927,97 36,04Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
6131604 10.900,00 10.900,00 0,00 3.927,97 36,04KS 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 0,00 230,87 76,96Električna energija
402204 1.000,00 1.000,00 0,00 686,75 68,68Odvoz smeti
402206 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00Poštnina in kurirske storitve
402503 6.600,00 6.600,00 0,00 1.556,72 23,59Tekoče 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 1.071,09 214,22Plačila po podjemnih pogodbah
402912 100,00 100,00 0,00 267,78 267,78Posebni davek na določene prejemke
402999 100,00 100,00 0,00 114,76 114,76Drugi operativni odhodki
18 3.500,00 3.500,00 0,00 4.133,65 118,10KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 3.000,00 3.000,00 0,00 3.632,86 121,10Programi v kulturi
18039003 3.000,00 3.000,00 0,00 3.632,86 121,10Ljubiteljska kultura
6131801 3.000,00 3.000,00 0,00 3.632,86 121,10KS Vače - dvorana
402201 2.000,00 2.000,00 0,00 2.519,91 126,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja
402203 1.000,00 1.000,00 0,00 1.112,95 111,30Voda in komunalne storitve
1805 500,00 500,00 0,00 500,79 100,16Šport in prostočasne aktivnosti
18059002 500,00 500,00 0,00 500,79 100,16Programi za mladino
6131803 500,00 500,00 0,00 500,79 100,16KS Vače-novoletna obdaritev otrok
402099 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00Drugi splošni material in storitve
402112 300,00 300,00 0,00 500,79 166,93Protokol.darila,organ.proslav ipd.

14.239.229,00 14.239.229,00 0,00 13.127.734,49 92,19
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Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2017 - 31.12.2017

Osnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatkiOsnovni podatki

Vrsta: Proračunski uporabnik - drugi

Šifra prorač. upor. 75590

Šifra dejavnosti 84.110

Matična številka 5874246000

Ime poslovnega subjekta OBČINA LITIJA

Sedež (ulica, hišna številka in kraj) Jerebova ulica 14, 1270 Litija

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance GAŠPER SIMONČIČ

Telefonska številka osebe, odgovorne za
sestavljanje bilance

01 8963 444

Email kontaktne osebe GASPER.SIMONCIC@LITIJA.SI

Vodja poslovnega subjekta FRANCI ROKAVEC

Kraj LITIJA

Obdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanjaObdobje poročanja

od 1.1.2017

do 31.12.2017
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Ime uporabnika
OBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJA

Sedež uporabnika:
Jerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 Litija

Šifra uporabnika:
75590755907559075590

Šifra dejavnosti:
84.11084.11084.11084.110

Matična številka:
5874246000587424600058742460005874246000

    

Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA INA) DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJUSREDSTVA V UPRAVLJANJU

001001001001 81.451.93281.451.93281.451.93281.451.932 82.659.75982.659.75982.659.75982.659.759

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

002 113.957 127.000

01 POPRAVEK VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003 65.441 94.435

02 NEPREMIČNINE 004 61.166.266 60.873.144
03 POPRAVEK VREDNOSTI

NEPREMIČNIN
005 17.645.787 16.020.812

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

006 4.644.000 4.155.973

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

007 2.525.694 2.319.190

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 8.960.911 8.987.462
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN

DEPOZITI
009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ
POSLOVANJA

010 1.348 1.502

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V
UPRAVLJANJE

011 26.802.372 26.949.115

B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;B) KRATKOROČNA SREDSTVA;
RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNERAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVERAZMEJITVE

012012012012 3.497.6133.497.6133.497.6133.497.613 5.887.5045.887.5045.887.5045.887.504

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN
TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 82 140

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014 8.484 58.110

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO
KUPCEV

015 219.947 241.665

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO

UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017 114.665 94.117

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ

FINANCIRANJA
019 0 288

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 798.936 842.013
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 2.355.497 4.651.171
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 2 0

C) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGEC) ZALOGE 023023023023 3.5593.5593.5593.559 3.5593.5593.5593.559

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE
026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN
STORITVE

027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 3.559 3.559

I. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJI. AKTIVA SKUPAJ 032032032032 84.953.10484.953.10484.953.10484.953.104 88.550.82288.550.82288.550.82288.550.822
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
033 2.598.864 2.395.154

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IND) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVEPASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

034034034034 4.350.3594.350.3594.350.3594.350.359 6.651.7556.651.7556.651.7556.651.755

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA
PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 7.761

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
ZAPOSLENIH

036 62.859 53.580

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
DOBAVITELJEV

037 1.781.106 3.927.655

23 DRUGE KRATKOROČNE
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038 196.979 262.423

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039 468.039 543.402

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO
FINANCERJEV

040 767.194 715.115

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
FINANCIRANJA

041 6.016 6.579

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.064.607 1.129.544
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 3.559 5.696

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNEE) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTIOBVEZNOSTI

044044044044 80.602.74580.602.74580.602.74580.602.745 81.899.06781.899.06781.899.06781.899.067

90 SPLOŠNI SKLAD 045 72.805.615 73.574.809
91 REZERVNI SKLAD 046 74.805 149.367
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE

RAZMEJITVE
047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA

V JAVNIH SKLADIH
049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

050 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Bilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanjaBilanca stanja
na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017na dan 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINEČLENITEV SKUPINE
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOVNAZIV SKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH
PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE
NALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE
OBVEZNOSTI

054 7.722.325 8.174.891

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA

SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE
FINANČNE NALOŽBE

057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKI

058 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKI

059 0 0

I. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJI. PASIVA SKUPAJ 060060060060 84.953.10484.953.10484.953.10484.953.104 88.550.82288.550.82288.550.82288.550.822
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE

EVIDENCE
061 2.598.864 2.395.154

Kraj in datum oddaje

LITIJA, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

GAŠPER SIMONČIČ

Odgovorna oseba

FRANCI ROKAVEC

MD5: E218738AF64E2C1C6693DBFAB1894B27

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Ime uporabnika
OBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJA

Sedež uporabnika:
Jerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 Litija

Šifra uporabnika:
75590755907559075590

Šifra dejavnosti:
84.11084.11084.11084.110

Matična številka:
5874246000587424600058742460005874246000
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AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKII. SKUPAJ PRIHODKI 101101101101 12.852.50212.852.50212.852.50212.852.502 12.656.99212.656.99212.656.99212.656.992
TEKOČI PRIHODKITEKOČI PRIHODKITEKOČI PRIHODKITEKOČI PRIHODKI 102102102102 11.834.77611.834.77611.834.77611.834.776 11.093.62711.093.62711.093.62711.093.627

70707070 DAVČNI PRIHODKIDAVČNI PRIHODKIDAVČNI PRIHODKIDAVČNI PRIHODKI 103103103103 10.210.06010.210.06010.210.06010.210.060 9.906.0159.906.0159.906.0159.906.015
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 104 9.034.919 8.509.571

7000 Dohodnina 105 9.034.919 8.509.571
7001 Davek od dohodka pravnih oseb 106 0 0
7002 Drugi davki na dohodek in dobiček 107 0 0
701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 108 0 0

7010 Prispevki zaposlenih 109 0 0
7011 Prispevki delodajalcev 110 0 0
7012 Prispevki samozaposlenih 111 0 0
7013 Ostali prispevki za socialno varnost 112 0 0
702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN

DELOVNO SILO
113 0 0

7020 Davek na izplačane plače 114 0 0
7021 Posebni davek na določene prejemke 115 0 0
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 116 1.032.576 1.031.846

7030 Davki na nepremičnine 117 806.539 890.476
7031 Davki na premičnine 118 1.793 1.628
7032 Davki na dediščine in darila 119 31.297 30.417
7033 Davki na promet nepremičnin in na

finančno premoženje
120 192.947 109.325

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE

121 142.565 342.377

7040 Davek na dodano vrednost 122 0 0
7041 Drugi davki na blago in storitve 123 0 0
7042 Trošarine (akcize) 124 0 0
7043 Dobički fiskalnih monopolov 125 0 0
7044 Davki na posebne storitve 126 3.763 3.192
7045 Dovoljenja za poslovanje in opravljanje

dejavnosti
127 0 0

7046 Letna povračila za uporabo cest 128 0 0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 129 138.802 339.185
7048 Davki na motorna vozila 130 0 0
705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO

IN TRANSAKCIJE
131 0 0

7050 Carine 132 0 0
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7051 Druge uvozne dajatve 133 0 0
7052 Izvozne dajatve 134 0 0
7053 Dobički izvoznih in uvoznih monopolov 135 0 0
7054 Dobički od menjave tujih valut 136 0 0
7055 Davki na menjavo tujih valut 137 0 0
7056 Drugi davki na mednarodno trgovino in

transakcije
138 0 0

706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI 139 0 22.221
71717171 NEDAVČNI PRIHODKINEDAVČNI PRIHODKINEDAVČNI PRIHODKINEDAVČNI PRIHODKI 140140140140 1.624.7161.624.7161.624.7161.624.716 1.187.6121.187.6121.187.6121.187.612
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI

OD PREMOŽENJA
141 1.289.347 816.518

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki

142 220.054 1.129

7102 Prihodki od obresti 143 159 0
7103 Prihodki od premoženja 144 1.069.134 815.389
711 UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE 145 9.779 9.598

7110 Sodne takse 146 0 0
7111 Upravne takse in pristojbine 147 9.779 9.598
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 148 28.769 23.388
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN

STORITEV
149 123.798 94.659

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 150 173.023 243.449
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno

varnost
151 0 0

7141 Drugi nedavčni prihodki 152 173.023 243.449
72727272 KAPITALSKI PRIHODKIKAPITALSKI PRIHODKIKAPITALSKI PRIHODKIKAPITALSKI PRIHODKI 153153153153 347.753347.753347.753347.753 145.626145.626145.626145.626
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH

SREDSTEV
154 46.000 1.720

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 155 46.000 1.250
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 156 0 0
7202 Prihodki od prodaje opreme 157 0 470
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih

sredstev
158 0 0

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 159 0 0
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 160 0 0
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog 161 0 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN

NEOPREDMETENIH SREDSTEV
162 301.753 143.906

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in
gozdov

163 3.840 1.578

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 164 297.913 142.328
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih

pravic in drugih neopredmetenih
sredstev

165 0 0
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73737373 PREJETE DONACIJEPREJETE DONACIJEPREJETE DONACIJEPREJETE DONACIJE 166166166166 4.9624.9624.9624.962 6.1746.1746.1746.174
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH

VIROV
167 4.962 6.174

7300 Prejete donacije in darila od domačih
pravnih oseb

168 1.840 3.260

7301 Prejete donacije in darila od domačih
fizičnih oseb

169 3.122 2.914

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 170 0 0
7310 Prejete donacije in darila od tujih

nevladnih organizacij in fundacij
171 0 0

7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in
vladnih institucij

172 0 0

7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih
oseb

173 0 0

7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih
oseb

174 0 0

732 DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC
NARAVNIH NESREČ

175 0 0

74747474 TRANSFERNI PRIHODKITRANSFERNI PRIHODKITRANSFERNI PRIHODKITRANSFERNI PRIHODKI 176176176176 665.011665.011665.011665.011 1.411.5651.411.5651.411.5651.411.565
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
177 643.856 1.289.545

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 178 533.382 1.181.742
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 179 110.474 107.803
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega

zavarovanja
180 0 0

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 181 0 0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 182 0 0
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA

PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ
DRUGIH DRŽAV

183 21.155 122.020

7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz predpristopnih in popristopnih pomoči
Evropske unije

184 0 0

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna evropske unije za
izvajanje skupne kmetijske in ribiške
politike

185 0 0

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna evropske unije iz
strukturnih skladov

186 0 0

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna evropske unije iz
kohezijskega sklada

187 21.155 38.580

7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna evropske unije za
izvajanje centraliziranih in drugih
programov EU

188 0 83.440

7415 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna evropske unije iz
naslova pavšalnih povračil

189 0 0
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7416 Druga prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

190 0 0

7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
- iz sredstev drugih evropskih institucij in
iz drugih držav

191 0 0

78787878 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKEPREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKEPREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKEPREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAVUNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAVUNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAVUNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

192192192192 0000 0000

780 PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA
SREDSTVA EVROPSKE UNIJE

193 0 0

7800 Prejeta sredstva PHARE 194 0 0
7801 Prejeta sredstva ISPA 195 0 0
7802 Prejeta sredstva SAPARD 196 0 0
7803 Popristopna pomoč 197 0 0
781 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA

EU ZA IZVAJANJE SKUPNE
KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE

198 0 0

7810 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz
Evropskega kmetijskega jamstvenega in
usmerjevalnega sklada - Jamstveni del
(EAGGF - Guarantee Fund) in
Evropskega kmetijskega jamstvenega
sklada (EKJS)

199 0 0

7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova neposrednih plačil v kmetijstvu
iz Evropskega kmetijskega jamstvenega
in usmerjevalnega sklada - Jamstveni
del (EAGGF - Guarantee Fund) in
Evropskega kmetijskega jamstvenega
sklada (EKJS)

200 0 0

7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova programa razvoja podeželja iz
Evropskega kmetijskega jamstvenega in
usmerjevalnega sklada - Jamstveni del
(EAGGF - Guarantee Fund) in
Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP)

201 0 0

7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
za izvajanje skupne kmetijske politike

202 0 0

7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za
izvajanje skupne ribiške politike

203 0 0

782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV

204 0 0

7820 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
Evropskega kmetijskega jamstvenega in
usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni
del (EAGGF - Guidance Fund)

205 0 0

7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ERDF)

206 0 0

7822 Prejeta sredstva iz Evropskega
socialnega sklada (ESF)

207 0 0
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7823 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova Finančnega Instrumenta za
usmerjanje ribištva (FIFG)

208 0 0

7824 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova Pobude za zaposlovanje mladih
(YEI)

933 0 0

7825 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova Sklada za evropsko pomoč
najbolj ogroženim

934 0 0

783 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA

209 0 0

784 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH
IN DRUGIH PROGRAMOV EU

210 0 0

7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za
Schengensko mejo

211 0 0

7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU
za izvajanje notranje politike

212 0 0

7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova Konkurenčnost za rast in
zaposlovanje

213 0 0

7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova Državljanstvo, svoboda, varnost
in pravica

214 0 0

785 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH
POVRAČIL

215 0 0

7850 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova pavšalnih povračil za krepitev
denarnega toka

216 0 0

7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz
naslova pavšalnih povračil za
proračunsko izravnavo

217 0 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

218 0 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH
DRŽAV

219 0 0

788 PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

220 0 0

II. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKIII. SKUPAJ ODHODKI 221221221221 12.412.61812.412.61812.412.61812.412.618 12.478.86112.478.86112.478.86112.478.861
40404040 TEKOČI ODHODKITEKOČI ODHODKITEKOČI ODHODKITEKOČI ODHODKI 222222222222 2.806.8982.806.8982.806.8982.806.898 2.775.7262.775.7262.775.7262.775.726
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI

ZAPOSLENIM
223 695.277 647.593

4000 Plače in dodatki 224 625.070 574.929
4001 Regres za letni dopust 225 17.379 14.130
4002 Povračila in nadomestila 226 35.525 31.753
4003 Sredstva za delovno uspešnost 227 14.541 13.843
4004 Sredstva za nadurno delo 228 2.329 3.367
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 229 0 0
4009 Drugi izdatki zaposlenim 230 433 9.571
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401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST

231 106.734 97.411

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

232 56.812 52.763

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 233 45.513 42.270
4012 Prispevek za zaposlovanje 234 385 358
4013 Prispevek za starševsko varstvo 235 642 596
4015 Premije kolektivnega dodatnega

pokojninskega zavarovanja na podlagi
ZKDPZJU

236 3.382 1.424

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 237 1.767.126 1.640.148
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 238 175.233 122.128
4021 Posebni material in storitve 239 173.292 114.628
4022 Energija, voda, komunalne storitve in

komunikacije
240 295.762 277.739

4023 Prevozni stroški in storitve 241 7.497 15.171
4024 Izdatki za službena potovanja 242 1.935 329
4025 Tekoče vzdrževanje 243 836.876 908.206
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 244 37.443 26.485
4027 Kazni in odškodnine 245 0 0
4028 Davek na izplačane plače 246 0 0
4029 Drugi operativni odhodki 247 239.088 175.462
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 248 107.761 111.688

4030 Plačila obresti od kreditov - Banki
Slovenije

249 0 0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim
bankam

250 84.469 104.198

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim
finančnim institucijam

251 0 0

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim
domačim kreditodajalcem

252 23.292 7.490

4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev
izdanih na domačem trgu

253 0 0

4035 Plačila obresti subjektom vključenim v
sistem EZR

931 0 0

404 PLAČILA TUJIH OBRESTI 254 0 0
4040 Plačila obresti od kreditov -

mednarodnim finančnim institucijam
255 0 0

4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam 256 0 0
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim

poslovnim bankam in finančnim
institucijam

257 0 0

4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim
kreditodajalcem

258 0 0

4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev,
izdanih na tujih trgih

259 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

405 Prenos proračunu pripadajočega dela
rezultata poslovanja sistema EZR
preteklega leta

932 0 0

409 REZERVE 260 130.000 278.886
4090 Splošna proračunska rezervacija 261 0 0
4091 Proračunska rezerva 262 130.000 114.200
4092 Druge rezerve 263 0 0
4093 Sredstva za posebne namene 264 0 164.686
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih

skladih
265 0 0

41414141 TEKOČI TRANSFERITEKOČI TRANSFERITEKOČI TRANSFERITEKOČI TRANSFERI 266266266266 5.792.7335.792.7335.792.7335.792.733 6.039.7016.039.7016.039.7016.039.701
410 SUBVENCIJE 267 65.802 61.523

4100 Subvencije javnim podjetjem 268 0 0
4101 Subvencije finančnim institucijam 269 0 0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in

zasebnikom
270 65.802 61.523

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

271 3.431.109 3.305.393

4110 Transferi nezaposlenim 272 0 0
4111 Družinski prejemki in starševska

nadomestila
273 22.400 24.800

4112 Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti

274 0 0

4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in
žrtvam vojnega nasilja

275 0 0

4114 Pokojnine 276 0 0
4115 Nadomestila plač 277 0 0
4116 Boleznine 278 0 0
4117 Štipendije 279 0 0
4119 Drugi transferi posameznikom 280 3.408.709 3.280.593
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
281 508.849 620.869

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 282 1.786.973 2.051.916
4130 Tekoči transferi občinam 283 33.512 34.876
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega

zavarovanja
284 113.914 128.125

4132 Tekoči transferi v javne sklade 285 0 0
4133 Tekoči transferi v javne zavode 286 1.639.547 1.888.915
4134 Tekoči transferi v državni proračun 287 0 0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih

služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

288 0 0

4136 Tekoči transferi v javne agencije 289 0 0
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 290 0 0

4140 Tekoči transferi mednarodnim
institucijam

291 0 0
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Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim
institucijam

292 0 0

4142 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam v tujini

293 0 0

4143 Drugi tekoči transferi v tujino 294 0 0
42424242 INVESTICIJSKI ODHODKIINVESTICIJSKI ODHODKIINVESTICIJSKI ODHODKIINVESTICIJSKI ODHODKI 295295295295 2.430.2202.430.2202.430.2202.430.220 2.003.8482.003.8482.003.8482.003.848
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH

SREDSTEV
296 2.430.220 2.003.848

4200 Nakup zgradb in prostorov 297 0 0
4201 Nakup prevoznih sredstev 298 0 0
4202 Nakup opreme 299 57.665 23.272
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 900 8.544 305
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in

adaptacije
901 1.983.349 1.839.845

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 902 48.741 19.939
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 903 136.653 59.135
4207 Nakup nematerialnega premoženja 904 25.435 3.817
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring

905 169.833 57.535

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih
zalog

906 0 0

43434343 INVESTICIJSKI TRANSFERIINVESTICIJSKI TRANSFERIINVESTICIJSKI TRANSFERIINVESTICIJSKI TRANSFERI 907907907907 1.382.7671.382.7671.382.7671.382.767 1.659.5861.659.5861.659.5861.659.586
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM

IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI

908 58.210 72.000

4310 Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

909 58.210 72.000

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in
družbam, ki so v lasti države ali občin

910 0 0

4312 Investicijski transferi finančnim
institucijam

911 0 0

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 912 0 0
4314 Investicijski transferi posameznikom in

zasebnikom
913 0 0

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem
javnih služb, ki niso posredni proračunski
uporabniki

914 0 0

4316 Investicijski transferi v tujino 915 0 0
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
916 1.324.557 1.587.586

4320 Investicijski transferi občinam 917 995 122
4321 Investicijski transferi javnim skladom in

agencijam
918 0 0

4322 Investicijski transferi v državni proračun 919 0 0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 920 1.323.562 1.587.464
450450450450 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUNPLAČILA SREDSTEV V PRORAČUNPLAČILA SREDSTEV V PRORAČUNPLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN

EVROPSKE UNIJEEVROPSKE UNIJEEVROPSKE UNIJEEVROPSKE UNIJE
921921921921 0000 0000
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Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikovIzkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v
proračun Evropske unije

922 0 0

4501 Plačila sredstev v proračun EU iz
naslova davka na dodano vrednost

923 0 0

4502 Plačila sredstev v proračun EU iz
naslova bruto nacionalnega dohodka

924 0 0

4503 Plačila sredstev v proračun EU iz
naslova popravka v korist Združenega
kraljestva

925 0 0

4504 Plačila sredstev v proračun EU iz
naslova popravkov BND vira v korist
drugih držav

926 0 0

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NADIII/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

927927927927 439.884439.884439.884439.884 178.131178.131178.131178.131

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NADIII/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

928928928928 0000 0000

Povprečno število zaposlenih na podlagi
delovnih ur v obračunskem obdobju
(celo število)

929 25 22

Število mesecev poslovanja 930 12 12

Kraj in datum oddaje

LITIJA, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

GAŠPER SIMONČIČ

Odgovorna oseba

FRANCI ROKAVEC

MD5: 93E65DC392742A857F14991D6EF7E884
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Ime uporabnika
OBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJA

Sedež uporabnika:
Jerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 Litija

Šifra uporabnika:
75590755907559075590

Šifra dejavnosti:
84.11084.11084.11084.110

Matična številka:
5874246000587424600058742460005874246000

    

Izkaz računa finančnih terjatev in naložbIzkaz računa finančnih terjatev in naložbIzkaz računa finančnih terjatev in naložbIzkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
75757575 IV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIHIV. PREJETA VRAČILA DANIH

POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIHPOSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIHPOSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIHPOSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEVDELEŽEVDELEŽEVDELEŽEV

301301301301 408408408408 459459459459

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 302 0 0
7500 Prejeta vračila danih posojil od

posameznikov in zasebnikov
303 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih
skladov

304 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih
podjetij in družb, ki so v lasti države ali
občin

305 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih
institucij

306 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih
podjetij

307 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 308 0 0
7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine 309 0 0
7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu

proračunu
310 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih
agencij

311 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 312 0 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 313 77 0

7510 Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v javnih podjetjih in
družbah, ki so v lasti države ali občin

314 0 0

7511 Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v finančnih
institucijah

315 0 0

7512 Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

316 0 0

7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih
kapitalskih deležev

317 77 0

7514 Prejeta vračila namenskega premoženja 318 0 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 319 331 459
753 Prejeta vračila danih posojil subjektom,

vključenih v enotno upravljanje sredstev
sistema EZR

320 0 0

44444444 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJEV. DANA POSOJILA IN POVEČANJEV. DANA POSOJILA IN POVEČANJEV. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEVKAPITALSKIH DELEŽEVKAPITALSKIH DELEŽEVKAPITALSKIH DELEŽEV

321321321321 0000 1.580.0001.580.0001.580.0001.580.000

440 DANA POSOJILA 322 0 0
4400 Dana posojila posameznikom in

zasebnikom
323 0 0
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Izkaz računa finančnih terjatev in naložbIzkaz računa finančnih terjatev in naložbIzkaz računa finančnih terjatev in naložbIzkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

4401 Dana posojila javnim skladom 324 0 0
4402 Dana posojila javnim podjetjem in

družbam, ki so v lasti države ali občin
325 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 326 0 0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 327 0 0
4405 Dana posojila občinam 328 0 0
4406 Dana posojila v tujino 329 0 0
4407 Dana posojila državnemu proračunu 330 0 0
4408 Dana posojila javnim agencijam 331 0 0
4409 Plačila zapadlih poroštev 332 0 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

IN NALOŽB
333 0 1.580.000

4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih
podjetjih in družbah, ki so v lasti države
ali občin

334 0 1.580.000

4411 Povečanje kapitalskih deležev v
finančnih institucijah

335 0 0

4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih
podjetjih

336 0 0

4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 337 0 0
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 338 0 0
4415 Povečanje drugih finančnih naložb 339 0 0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ

NASLOVA PRIVATIZACIJE
340 0 0

4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 341 0 0
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne

sklade in agencije
342 0 0

4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz
sredstev kupnin

343 0 0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN
DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V
SVOJI LASTI

344 0 0

4430 Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih

345 0 0

4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih
osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti

346 0 0

444 Dana posojila subjektom vključenim v
enotno upravljanje sredstev sistema EZR

347 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANAVI/1 PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBAPOSOJILA IN SPREMEMBAPOSOJILA IN SPREMEMBAPOSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEVKAPITALSKIH DELEŽEVKAPITALSKIH DELEŽEVKAPITALSKIH DELEŽEV

348348348348 408408408408 0000

VI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETAVI/2 DANA MINUS PREJETA
POSOJILA IN SPREMEMBAPOSOJILA IN SPREMEMBAPOSOJILA IN SPREMEMBAPOSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEVKAPITALSKIH DELEŽEVKAPITALSKIH DELEŽEVKAPITALSKIH DELEŽEV

349349349349 0000 1.579.5411.579.5411.579.5411.579.541

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve

Stran 15 od 24Pripravljeno: 28.02.2018   17:33

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 344



Kraj in datum oddaje

LITIJA, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

GAŠPER SIMONČIČ

Odgovorna oseba

FRANCI ROKAVEC

MD5: 9F7EA24006D472BFCB1DA5F76E084997
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Ime uporabnika
OBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJA

Sedež uporabnika:
Jerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 Litija

Šifra uporabnika:
75590755907559075590

Šifra dejavnosti:
84.11084.11084.11084.110

Matična številka:
5874246000587424600058742460005874246000

    

Izkaz računa financiranjaIzkaz računa financiranjaIzkaz računa financiranjaIzkaz računa financiranja
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
50505050 VII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJEVII. ZADOLŽEVANJE 351351351351 314.629314.629314.629314.629 2.136.2382.136.2382.136.2382.136.238
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 352 314.629 2.136.238

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 353 0 0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 354 0 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih

institucijah
355 0 0

5003 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih

356 314.629 2.136.238

5004 Sredstva, pridobljena z izdajo
vrednostnih papirjev na domačem trgu

357 0 0

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 358 0 0
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih

institucijah
359 0 0

5011 Najeti krediti pri tujih vladah 360 0 0
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in

finančnih institucijah
361 0 0

5013 Najeti krediti pri drugih tujih
kreditodajalcih

362 0 0

5014 Sredstva, pridobljena z izdajo
vrednostnih papirjev

363 0 0

55555555 VIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGAVIII. ODPLAČILA DOLGA 364364364364 715.116715.116715.116715.116 626.651626.651626.651626.651
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 365 715.116 626.651

5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 366 0 0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 367 518.318 518.318
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim

institucijam
368 0 0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem

369 196.798 108.333

5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,
izdanih na domačem trgu

370 0 0

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 371 0 0
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim

institucijam
372 0 0

5511 Odplačila dolga tujim vladam 373 0 0
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam

in finančnim institucijam
374 0 0

5513 Odplačila dolga drugim tujim
kreditodajalcem

375 0 0

5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,
izdanih na tujih trgih

376 0 0
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Izkaz računa financiranjaIzkaz računa financiranjaIzkaz računa financiranjaIzkaz računa financiranja
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOVČLENITEV KONTOV NAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTANAZIV KONTA OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJEIX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 377377377377 0000 1.509.5871.509.5871.509.5871.509.587
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGAIX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 378378378378 400.487400.487400.487400.487 0000
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NAX/1 POVEČANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

379379379379 39.80539.80539.80539.805 108.177108.177108.177108.177

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NAX/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA
RAČUNIHRAČUNIHRAČUNIHRAČUNIH

380380380380 0000 0000

Kraj in datum oddaje

LITIJA, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

GAŠPER SIMONČIČ

Odgovorna oseba

FRANCI ROKAVEC

MD5: 3EECDB6ACE31C228D96026FE38DFF85E
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Ime uporabnika
OBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJA

Sedež uporabnika:
Jerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 Litija

Šifra uporabnika:
75590755907559075590

Šifra dejavnosti:
84.11084.11084.11084.110

Matična številka:
5874246000587424600058742460005874246000

    

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratovIzkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratovIzkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratovIzkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

1 2 3 4 5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJAA) PRIHODKI OD POSLOVANJA 600600600600 0000 0000

760 PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

601 0 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

602 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

603 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
MATERIALA

604 0 0

762762762762 B) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKIB) FINANČNI PRIHODKI 605605605605 0000 0000
763763763763 C) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKIC) DRUGI PRIHODKI 606606606606 0000 0000

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIČ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKIPRIHODKIPRIHODKIPRIHODKI

607607607607 0000 0000

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

608 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

609 0 0

D) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKID) CELOTNI PRIHODKI 610610610610 0000 0000
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA INE) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEVSTORITEVSTORITEVSTORITEV

611611611611 0000 0000

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

612 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 613 0 0
461 STROŠKI STORITEV 614 0 0

F) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELAF) STROŠKI DELA 615615615615 0000 0000
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 616 0 0
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV
617 0 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 618 0 0
462462462462 G) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJAG) AMORTIZACIJA 619619619619 0000 0000
463463463463 H) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJEH) REZERVACIJE 620620620620 0000 0000

del 465del 465del 465del 465 I) DAVEK OD DOBIČKAI) DAVEK OD DOBIČKAI) DAVEK OD DOBIČKAI) DAVEK OD DOBIČKA 621621621621 0000 0000
del 465del 465del 465del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKIJ) OSTALI DRUGI STROŠKIJ) OSTALI DRUGI STROŠKIJ) OSTALI DRUGI STROŠKI 622622622622 0000 0000

467467467467 K) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKIK) FINANČNI ODHODKI 623623623623 0000 0000
468468468468 L) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKIL) DRUGI ODHODKI 624624624624 0000 0000

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNIM) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKIODHODKIODHODKIODHODKI

625625625625 0000 0000
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Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratovIzkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratovIzkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratovIzkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017od 01.01.2017 - 31.12.2017

    
v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPINČLENITEV PODSKUPIN
KONTOVKONTOVKONTOVKONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOVNAZIV PODSKUPINE KONTOV OznakaOznakaOznakaOznaka
zazazaza

AOPAOPAOPAOP

ZnesekZnesekZnesekZnesek

ZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - TekočeZNESEK - Tekoče
letoletoletoleto

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
Predhodno letoPredhodno letoPredhodno letoPredhodno leto

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

626 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

627 0 0

N) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKIN) CELOTNI ODHODKI 628628628628 0000 0000
O) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOVO) PRESEŽEK PRIHODKOV 629629629629 0000 0000
P) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOVP) PRESEŽEK ODHODKOV 630630630630 0000 0000

Kraj in datum oddaje

LITIJA, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

GAŠPER SIMONČIČ

Odgovorna oseba

FRANCI ROKAVEC

MD5: 11BFC05D3E0AA742830F32C7FA500A54
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Ime uporabnika
OBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJA

Sedež uporabnika:
Jerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 Litija

Šifra uporabnika:
75590755907559075590

Šifra dejavnosti:
84.11084.11084.11084.110

Matična številka:
5874246000587424600058742460005874246000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstevStanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
NAZIVNAZIVNAZIVNAZIV OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NabavnaNabavnaNabavnaNabavna
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PopravekPopravekPopravekPopravek
vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)vrednost (1.1.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PovečanjePovečanjePovečanjePovečanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
nabavnenabavnenabavnenabavne
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
ZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanjeZmanjšanje
popravkapopravkapopravkapopravka
vrednostivrednostivrednostivrednosti

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
AmortizacijaAmortizacijaAmortizacijaAmortizacija

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
NeodpisanaNeodpisanaNeodpisanaNeodpisana
vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)vrednost (31.12.)

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitvezaradi okrepitve

ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -ZNESEK -
PrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenjePrevrednotenje
zaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitvezaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7
+8-9)

11 12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetenaI. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanjuosnovna sredstva v upravljanju

700700700700 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lastiosnovna sredstva v lasti

708708708708 65.156.11865.156.11865.156.11865.156.118 18.434.43818.434.43818.434.43818.434.438 1.990.0551.990.0551.990.0551.990.055 292.459292.459292.459292.459 1.221.9501.221.9501.221.9501.221.950 304.271304.271304.271304.271 1.814.2971.814.2971.814.2971.814.297 45.687.30045.687.30045.687.30045.687.300 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 127.001 94.436 24.330 0 37.373 37.373 8.379 48.516 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 2.423.499 0 270.269 0 274.046 0 0 2.419.722 0 0

E. Zgradbe 713 58.449.645 16.020.812 1.008.066 275.093 711.168 89.971 1.439.852 41.100.757 0 0

F. Oprema 714 4.155.973 2.319.190 687.390 17.366 199.363 176.927 366.066 2.118.305 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetenaIII. Neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemuosnovna sredstva v finančnem najemu

716716716716 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Kraj in datum oddaje

LITIJA, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

GAŠPER SIMONČIČ

Odgovorna oseba

FRANCI ROKAVEC

MD5: EA90DEE76EE961317EDD1A7772F9A3E3
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Ime uporabnika
OBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJAOBČINA LITIJA

Sedež uporabnika:
Jerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 LitijaJerebova ulica 14, 1270 Litija

Šifra uporabnika:
75590755907559075590

Šifra dejavnosti:
84.11084.11084.11084.110

Matična številka:
5874246000587424600058742460005874246000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJILVRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL OznakOznakOznakOznak

a zaa zaa zaa za
AOPAOPAOPAOP

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(1.1.)(1.1.)(1.1.)(1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)posojil (1.1.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
povečanjapovečanjapovečanjapovečanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanjZnesek povečanj
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

ZnesekZnesekZnesekZnesek
zmanjšanjazmanjšanjazmanjšanjazmanjšanja
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojilposojilposojilposojil

Znesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb inZnesek naložb in
danih posojildanih posojildanih posojildanih posojil
(31.12)(31.12)(31.12)(31.12)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
popravkovpopravkovpopravkovpopravkov
naložb in danihnaložb in danihnaložb in danihnaložb in danih
posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)posojil (31.12.)

KnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodskaKnjigovodska
vrednost naložbvrednost naložbvrednost naložbvrednost naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil
(31.12.)(31.12.)(31.12.)(31.12.)

ZnesekZnesekZnesekZnesek
odpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložbodpisanih naložb
in danih posojilin danih posojilin danih posojilin danih posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

I. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbeI. Dolgoročne finančne naložbe 800800800800 8.987.8718.987.8718.987.8718.987.871 409409409409 1.6171.6171.6171.617 0000 28.57728.57728.57728.577 409409409409 8.960.9118.960.9118.960.9118.960.911 0000 8.960.9118.960.9118.960.9118.960.911 0000

A. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delniceA. Naložbe v delnice 801801801801 7.4717.4717.4717.471 409409409409 1.6171.6171.6171.617 0000 296296296296 409409409409 8.7928.7928.7928.792 0000 8.7928.7928.7928.792 0000

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 7.471 409 1.617 0 296 409 8.792 0 8.792 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deležeB. Naložbe v deleže 806806806806 8.980.4008.980.4008.980.4008.980.400 0000 0000 0000 28.28128.28128.28128.281 0000 8.952.1198.952.1198.952.1198.952.119 0000 8.952.1198.952.1198.952.1198.952.119 0000

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 378.082 0 0 0 0 0 378.082 0 378.082 0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo
obliko d.o.o.

811 8.602.318 0 0 0 28.281 0 8.574.037 0 8.574.037 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne,
umetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobnoumetniška dela in podobno

813813813813 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbeD. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 814814814814 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Namensko premoženje, preneseno javnim
skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim
pravnim osebam javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v
tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depozitiII. Dolgoročno dana posojila in depoziti 819819819819 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

A. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojilaA. Dolgoročno dana posojila 820820820820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojilStanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
4. Dolgoročno dana posojila finančnim
institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim
podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem
države

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu
proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupomB. Dolgoročno dana posojila z odkupom
vrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjevvrednostnih papirjev

829829829829 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depozitiC. Dolgoročno dani depoziti 832832832832 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim
bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojilaD. Druga dolgoročno dana posojila 835835835835 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

III. SkupajIII. SkupajIII. SkupajIII. Skupaj 836836836836 8.987.8718.987.8718.987.8718.987.871 409409409409 1.6171.6171.6171.617 0000 28.57728.57728.57728.577 409409409409 8.960.9118.960.9118.960.9118.960.911 0000 8.960.9118.960.9118.960.9118.960.911 0000

Kraj in datum oddaje

LITIJA, 28.02.2018

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

GAŠPER SIMONČIČ

Odgovorna oseba

FRANCI ROKAVEC

MD5: 53CE7BDD150DCEC14E17091F063DAA54

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14, 1270 Litija

Šifra:  75590
Matična številka:  5874246000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja
v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje
proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in
posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA LITIJA.

Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizijske službe za področja:

revizijskega poročila za leto 2016 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

 

V / Na OBČINA LITIJA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
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2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo
raven
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
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6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih
financ
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: FOND SVETOVANJE d.o.o., Ulica Goce Delčeva 14, 1000
Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 3652688000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,
presega 2,086 mio evrov:

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja
je:

15.09.2017 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3
pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

FRANCI ROKAVEC 

Datum podpisa predstojnika:

27.02.2018 

Datum oddaje:

27.02.2018 

 

 

 

 DA

 NE
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6010601 poslovanje KS -4.124,11 1.432,54 145,63 169,45 -2.715,39
6011301 občinske ceste 7.102,48 974,04 2.928,00 5.148,52
6011302 IKT - brezžično omrežje -120,00 -120,00
6011401 prireditve -209,88 100,00 -109,88
6011501 čistilna akcija -169,35 -169,35
6011606 otroška igrišča -390,00 -390,00
6011801 kultura 0,00 0,00
6011803 novoletna obdaritev otrok -682,55 127,45 -810,00

SKUPAJ 1.406,59 2.406,58 245,63 3.224,90 833,90

proračunski lastni
6010601 poslovanje KS -2.715,39 1.304,62 481,14 -1.891,91
6011301 občinske ceste 5.148,52 700,95 676,35 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 -390,00 68,11 -458,11
6011801 kultura 0,00 0,00
6011803 novoletna obdaritev otrok -810,00 174,00 -984,00

SKUPAJ 833,90 2.005,57 0,00 1.399,60 1.439,87

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

Šifra proračunskega uporabnika: 89001

TRR: SI56 0126 0600 0000 331
Davčna št.: 83565221

REALIZACIJA leto 2015

27 02 2018

Krajevna skupnost Breg Tenetiše
Breg pri Litiji 2
1270 Litija

prihodki
odhodki 

REALIZACIJA leto 2016 saldo
1.1.

prihodki
odhodki 

REALIZACIJA leto 2017 saldo
1.1.

prihodki
odhodki 

saldo 
31.12.

saldo 
31.12.

saldo 
31.12.

saldo
1.1.
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proračunski lastni
6020601 poslovanje KS 935,72 5.638,84 47,63 5.515,85 1.106,34
6021301 občinske ceste 158,22 6.042,10 6.042,10 158,22
6021401 prireditve -1.852,94 1.363,38 -3.216,32
6021501 čistilna akcija -256,05 -256,05
6021601 vodovod Bučavnica 16.667,99 2.893,09 3.315,57 16.245,51
6021602 vodovod Sopota 7.494,81 17.753,13 23.973,40 1.274,54
6021603 mrliška vežica -1.146,27 354,60 415,79 -1.207,46
6021604 pokopališče Dole 1.176,04 3.565,15 1.229,12 3.512,07
6021605 pokopališče Goba -428,59 683,38 194,63 60,16
6021606 pokopališče Prelesje 3.577,06 1.053,40 438,91 4.191,55
6021607 vodovod Prelesje -150,69 -150,69
6021803 novoletna obdaritev otrok 986,31 610,00 986,73 609,58

SKUPAJ 27.161,61 11.680,94 26.960,38 43.475,48 22.327,45

proračunski lastni
6020601 poslovanje KS 1.106,34 5.243,18 6.473,65 -124,13
6021301 občinske ceste 158,22 18.365,68 19.827,44 -1.303,54
6021401 prireditve -3.216,32 490,60 -3.706,92
6021501 čistilna akcija -256,05 -256,05
6021601 vodovod Bučavnica * 16.245,51
6021602 vodovod Sopota * 1.274,54 20.655,94 23.613,04 14.562,95
6021603 mrliška vežica -1.207,46 1.131,44 3.220,70 -3.296,72
6021604 pokopališče Dole 3.512,07 3.548,36 1.173,16 5.887,27
6021605 pokopališče Goba 60,16 744,66 99,60 705,22
6021606 pokopališče Prelesje 4.191,55 1.047,35 4.539,54 699,36
6021607 vodovod Prelesje -150,69 -150,69
6021803 novoletna obdaritev otrok 609,58 1.195,00 504,07 1.300,51

SKUPAJ 22.327,45 23.608,86 28.322,75 59.941,80 14.317,26

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
6021601 vodovod Bučavnica * 0,00
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

27 02 2018

ID DDV št.: SI81597894
TRR: SI56 0126 0645 0817 919

Šifra proračunskega uporabnika: 81795

saldo 
31.12.REALIZACIJA leto 2017

 * prihodki in odhodki obeh vodovodov so v eni postavki

saldo
1.1.

Dole pri Litiji 8a
1273 Dole pri Litiji

Krajevna skupnost Dole pri Litiji

pregled po posameznih postavkah

saldo
1.1.

prihodki

 * prihodki in odhodki obeh vodovodov so v eni postavki

REALIZACIJA leto 2016 prihodki

saldo 
31.12.REALIZACIJA 2015 odhodki 

prihodki

saldo 
31.12.

saldo
1.1.

odhodki 

odhodki 
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6030601 KS Gabrovka - poslovanje KS 11.456,55 7.044,62 1.664,56 2.882,52 17.283,21
6030701 KS Gabrovka - gasilstvo -3.000,00 -3.000,00
6031301 KS Gabrovka - občinske ceste 43,96 11.715,39 11.715,39 43,96
6031401 KS Gabrovka - prireditve -5.071,00 -5.071,00
6031601 KS Gabrovka - vodovod Gabrovka 5.833,47 1.434,68 7.268,15
6031602 KS Gabrovka - vodovod Vodice -8.224,91 59,93 -8.164,98
6031604 KS Gabrovka - pokopališče 13.141,30 7.748,65 16.799,36 4.090,59
6031803 KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok -2.975,08 440,00 1.948,28 -4.483,36

KS Gabrovka skupaj 11.204,29 18.760,01 11.347,82 33.345,55 7.966,57
6031605 vodovodni odbor BREZOVO 9.211,13 4.446,49 3.273,79 10.383,83

SKUPAJ 20.415,42 18.760,01 15.794,31 36.619,34 18.350,40

proračunski lastni
6030601 KS Gabrovka - poslovanje KS 17.283,21 6.551,61 70,00 4.132,63 19.772,19
6030701 KS Gabrovka - gasilstvo -3.000,00 -3.000,00
6031301 KS Gabrovka - občinske ceste 43,96 13.137,20 13.172,35 8,81
6031401 KS Gabrovka - prireditve -5.071,00 -5.071,00
6031601 KS Gabrovka - vodovod Gabrovka 7.268,15 7.268,15
6031602 KS Gabrovka - vodovod Vodice -8.164,98 -8.164,98
6031604 KS Gabrovka - pokopališče 4.090,59 10.668,45 6.160,15 8.598,89
6031803 KS Gabrovka-novoletna obdaritev otrok -4.483,36 450,00 2.086,13 -6.119,49

KS Gabrovka skupaj 7.966,57 19.688,81 11.188,45 25.551,26 13.292,57
6031605 vodovodni odbor BREZOVO 10.383,83 4.746,32 2.315,00 12.815,15

SKUPAJ 18.350,40 19.688,81 15.934,77 27.866,26 26.107,72

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

REALIZACIJA leto 2016

REALIZACIJA leto 2017 saldo
1.1. odhodki 

prihodki

saldo
1.1.

prihodki

saldo
1.1.

prihodki

saldo 
31.12.

saldo 
31.12.odhodki 

saldo 
31.12.odhodki 

Šifra proračunskega uporabnika: 81809

TRR: SI56 0126 0645 0818 016

27 02 2018

Krajevna skupnost Gabrovka

Davčna št.: ID za ddv SI 78160901

Gabrovka 23
1274 Gabrovka

REALIZACIJA leto 2015
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6040601 KS Hotič - poslovanje KS 6.296,73 2.843,17 19,25 1.317,57 7.841,58
6041301 KS Hotič - občinske ceste 47,43 1.433,77 1.553,60 -72,40
6041401 KS Hotič - prireditve -864,69 199,69 -1.064,38
6041501 KS Hotič - čistilna akcija -67,00 -67,00
6041601 KS Hotič - vodovod -1.131,04 31.113,28 22.216,77 7.765,47
6041604 KS Hotič - pokopališče 4.509,09 5.232,69 2.244,77 7.497,01
6041701 KS Hotič - defibrilator 1.529,92 221,52 1.308,40
6041803 KS Hotič-novoletna obdaritev otrok -412,69 377,40 -790,09

SKUPAJ 8.377,83 4.276,94 37.895,14 28.131,32 22.418,59

proračunski lastni
6040601 KS Hotič - poslovanje KS 7.841,58 2.596,59 1.472,95 8.965,22
6041301 KS Hotič - občinske ceste -72,40 2.032,31 2.028,25 -68,34
6041401 KS Hotič - prireditve -1.064,38 199,48 -1.263,86
6041501 KS Hotič - čistilna akcija -67,00 -67,00
6041601 KS Hotič - vodovod 7.765,47 3.066,27 4.719,74 6.112,00
6041604 KS Hotič - pokopališče 7.497,01 4.948,74 1.413,60 11.032,15
6041701 KS Hotič - defibrilator 1.308,40 1.750,00 1.915,40 1.143,00
6041803 KS Hotič-novoletna obdaritev otrok -790,09 357,93 -1.148,02

SKUPAJ 22.418,59 4.628,90 9.765,01 12.107,35 24.705,15

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

Krajevna skupnost Hotič
Spodnji Hotič 26
1270 Litija
TRR: SI56 0126 0645 0818 113

27 02 2018

saldo 
31.12.odhodki 

Davčna št.: 20893418
Šifra proračunskega uporabnika: 81817

prihodkisaldo
1.1.

saldo 
31.12.odhodki REALIZACIJA za leto 2016

REALIZACIJA leto  2017 odhodki 

prihodki
REALIZACIJA za leto 2015

prihodki

saldo
1.1.

saldo 
31.12.

saldo
1.1.
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6050601 KS Jevnica - poslovanje KS -6.850,69 3.938,02 9,10 2.709,08 -5.612,65
6051301 KS Jevnica - občinske ceste -496,26 41,16 -537,42
6051401 KS Jevnica - prireditve -1.852,10 333,32 -2.185,42
6051501 KS Jevnica - čistilna akcija -389,75 196,40 -586,15
6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica * 896,33 10.773,30 8.446,21 3.223,42
6051602 KS Jevnica - vodovod Kres.Poljane * 26.287,64 2.879,88 29.167,52
6051701 KS Jevnica - defibrilator 1.620,00 2.074,00 -454,00
6051801 KS Jevnica - kult.dom -10.046,48 3.172,59 3.444,00 8.534,91 -11.964,80
6051803 KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok -564,22 40,00 -604,22

SKUPAJ 6.984,47 7.110,61 18.726,28 22.375,08 10.446,28

proračunski lastni
6050601 KS Jevnica - poslovanje KS -5.612,65 3.687,36 4.574,24 -6.499,53
6051301 KS Jevnica - občinske ceste -537,42 5.596,50 3.300,71 1.758,37
6051401 KS Jevnica - prireditve -2.185,42 92,34 -2.277,76
6051501 KS Jevnica - čistilna akcija -586,15 60,58 -646,73
6051601 KS Jevnica - vodovod Jevnica * 3.223,42 15.270,83 8.457,04 39.204,73
6051602 KS Jevnica - vodovod Kres.Poljane * 29.167,52
6051701 KS Jevnica - defibrilator -454,00 455,00 1,00
6051801 KS Jevnica - kult.dom -11.964,80 4.533,13 3.434,00 6.622,52 -10.620,19
6051803 KS Jevnica-novoletna obdaritev otrok -604,22 188,06 -792,28

SKUPAJ 10.446,28 13.816,99 19.159,83 23.295,49 20.127,61

proračunski lastni
6050601 KS Jevnica - poslovanje KS -6.499,53 3.701,65 1.647,59 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
6051602 KS Jevnica - vodovod Kres.Poljane * 0,00
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 12.423,44 22.016,19 33.712,30 20.854,94

27 02 2018

Krajevna skupnost Jevnica
Jevnica 36

Šifra proračunskega uporabnika: 81825

TRR: SI56 0126 0645 0818 210
1281 Kresnice

Davčna številka: 69696209, Matična številka: 5029376

saldo
1.1.

 * stroški obeh vodovodov so v eni postavki

prihodki
REALIZACIJA leto 2015 saldo 

31.12.odhodki 

REALIZACIJA leto 2017

saldo
1.1.

prihodki

saldo 
31.12.

saldo 
31.12.

saldo
1.1.

prihodki
odhodki 

odhodki REALIZACIJA leto 2016

 * prihodki in odhodki obeh vodovodov so v eni postavki
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6060601 KS Konjšica - poslovanje KS 583,83 1.053,22 6,07 697,81 945,31
6060701 KS Konjšica - gasilstvo -100,00 -100,00
6061301 KS Konjšica - občinske ceste 3.150,68 1.037,00 1.037,00 3.150,68
6061601 KS Konjšica - vodovod 63,23 63,23
6061602 KS Konjšica - pokopališče 838,16 780,00 289,74 1.328,42
6061801 KS Konjšica - kultura 0,00 0,00
6061802 KS Konjšica - šport 0,00 0,00
6061803 KS Konjšica - miklavževanje -466,63 498,29 -964,92
6061805 KS Konjšica - objekt POŠ -497,97 1.157,30 -1.655,27

SKUPAJ 3.571,30 2.090,22 786,07 3.680,14 2.767,45

proračunski lastni
6060601 KS Konjšica - poslovanje KS 945,31 959,93 60,00 490,11 1.475,13
6060701 KS Konjšica - gasilstvo -100,00 -100,00
6061301 KS Konjšica - občinske ceste 3.150,68 4.075,44 4.917,68 2.308,44
6061601 KS Konjšica - vodovod 63,23 63,23
6061602 KS Konjšica - pokopališče 1.328,42 760,00 21,13 2.067,29
6061801 KS Konjšica - kultura 0,00 0,00
6061802 KS Konjšica - šport 0,00 0,00
6061803 KS Konjšica - miklavževanje -964,92 186,16 -1.151,08
6061805 KS Konjšica - objekt POŠ -1.655,27 2.536,06 1.382,81 -502,02

SKUPAJ 2.767,45 7.571,43 820,00 6.997,89 4.160,99

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

saldo 
31.12.odhodki 

saldo
 31.12.

saldo
 31.12.

odhodki 

REALIZACIJA leto 2017 saldo
1.1.

prihodki

REALIZACIJA leto 2016 saldo
1.1.

prihodki

27 02 2018

REALIZACIJA leto 2015 prihodkisaldo
1.1. odhodki 

1272 Polšnik

Šifra proračunskega uporabnika: 81833

Krajevna skupnost Konjšica
Konjšica 14

TRR: SI56 0126 0645 0818 307
Davčna številka: 54065950, Matična številka: 5917379

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 362



pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6070601 KS Kresnice - poslovanje KS 617,24 3.237,44 71,79 2.832,92 1.093,55
6071301 KS Kresnice - občinske ceste 10.965,13 2.060,65 6.452,82 6.572,96
6071401 KS Kresnice - prireditve -682,32 203,64 -885,96
6071501 KS Kresnice - čistilna akcija -628,03 413,70 -1.041,73
6071602 KS Kresnice - vodovod 0,00 0,00
6071603 KS Kresnice - mrliška vežica 1.469,53 1.614,00 702,08 2.381,45
6071604 KS Kresnice - pokopališče -1.641,47 14.256,09 7.931,49 4.683,13
6071803 KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok 163,90 361,04 -197,14

SKUPAJ 10.263,98 5.298,09 15.941,88 18.897,69 12.606,26

proračunski lastni
6070601 KS Kresnice - poslovanje KS 1.093,55 3.013,00 122,00 2.452,96 1.775,59
6071301 KS Kresnice - občinske ceste 6.572,96 4.751,37 4.751,36 6.572,97
6071401 KS Kresnice - prireditve -885,96 49,38 -935,34
6071501 KS Kresnice - čistilna akcija -1.041,73 168,97 -1.210,70
6071602 KS Kresnice - vodovod 0,00 0,00
6071603 KS Kresnice - mrliška vežica 2.381,45 1.504,90 1.984,84 1.901,51
6071604 KS Kresnice - pokopališče 4.683,13 13.976,20 8.541,49 10.117,84
6071803 KS Kresnice-novoletna obdaritev otrok -197,14 206,94 -404,08

SKUPAJ 12.606,26 7.764,37 15.603,10 18.155,94 17.817,79

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

saldo 
31.12.

saldo 
31.12.

saldo
1.1. odhodki saldo 

31.12.

saldo
1.1.

REALIZACIJA leto 2017

REALIZACIJA za leto 2015

saldo
1.1.

REALIZACIJA leto 2016

prihodki

odhodki 
prihodki

prihodki

odhodki 

27 02 2018

Kresnice 19
1281 Kresnice

Šifra proračunskega uporabnika: 81850
Davčna številka: 10624236, Matična številka: 5027063

Krajevna skupnost Kresnice

TRR: SI56 0126 0645 0818 210
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6080601 MS Litija - poslovanje KS 38.582,72 21.670,85 57,49 6.599,14 53.711,92
6080701 MS Litija - gasilstvo -30.150,00 693,33 -30.843,33
6081301 MS Litija - občinske ceste -4.944,65 -4.944,65
6081302 MS Litija - brezžična IKT -1.226,80 480,64 -1.707,44
6081401 MS Litija - prireditve -10.448,19 1.750,65 -12.198,84
6081402 MS Litija - turistično usmerjevalni sistem -26.181,09 7.009,38 -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 -11.267,67 -11.267,67
6081802 MS Litija - športna dvorana 88.198,63 39.122,50 978,61 126.342,52
6081803 MS Litija-novoletna obdaritev otrok -2.099,40 2.571,76 -4.671,16
6081804 MS Litija - športna društva -3.131,07 -3.131,07
6081805 MS Litija - sakralni objekti -2.690,52 -2.690,52
6081806 MS Litija - muzej -5.000,00 2.000,00 -7.000,00
6082001 MS Litija - humanitarna društva -1.550,00 200,00 -1.750,00

SKUPAJ 25.643,88 28.680,23 39.179,99 15.274,13 78.229,97

proračunski lastni
6080601 MS Litija - poslovanje KS 53.711,92 19.485,83 6.729,66 66.468,09
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 -1.707,44 100,00 -1.807,44
6081401 MS Litija - prireditve -12.198,84 2.678,79 -14.877,63
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 -11.267,67 835,70 -12.103,37
6081802 MS Litija - športna dvorana 126.342,52 42.173,39 3.946,43 164.569,48
6081803 MS Litija-novoletna obdaritev otrok -4.671,16 633,83 -5.304,99
6081804 MS Litija - športna društva -3.131,07 700,00 -3.831,07
6081805 MS Litija - sakralni objekti -2.690,52 -2.690,52
6081806 MS Litija - muzej -7.000,00 581,94 -7.581,94
6082001 MS Litija - humanitarna društva -1.750,00 -1.750,00

SKUPAJ 78.229,97 19.485,83 42.173,39 16.206,35 123.682,84

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

prihodki

prihodkiREALIZACIJA leto 2017 saldo
1.1.

REALIZACIJA leto 2016 saldo
1.1.

odhodki 

odhodki saldo 
31.12.

saldo 
31.12.

prihodki

odhodki saldo 
31.12.REALIZACIJA leto 2015 saldo

1.1.

TRR: SI56 0126 0645 0818 792
Davčna številka: 51933233, Matična številka: 5956439
Šifra proračunskega uporabnika: 81876

27 02 2018

Mestna skupnost Litija
Ulica Mire Pregljeve 1
1270 Litija
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6090601 KS Polšnik - poslovanje KS -13.176,44 4.536,80 8.539,54 7.206,41 -7.306,51
6090701 KS Polšnik - gasilstvo -500,00 -500,00
6091301 KS Polšnik - občinske ceste 13.672,04 13.255,05 11.436,82 15.490,27
6091401 KS Polšnik - prireditve -2.756,26 50,00 -2.806,26
6091501 KS Polšnik - čistilna akcija -556,84 38,66 -595,50
6091601 KS Polšnik - vodovod 12.687,39 18.643,18 11.127,59 20.202,98
6091604 KS Polšnik - pokopališče,vežica 6.306,69 4.509,53 2.044,69 8.771,53
6091801 KS Polšnik - dvorana 1.221,04 998,98 2.943,94 -723,92
6091803 KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok -17,05 1.250,00 1.489,91 -256,96

SKUPAJ 16.880,57 18.790,83 32.942,25 36.338,02 32.275,63

proračunski lastni
6090601 KS Polšnik - poslovanje KS -7.306,51 4.185,04 2.771,85 9.041,60 -9.391,22
6090701 KS Polšnik - gasilstvo -500,00 -500,00
6091301 KS Polšnik - občinske ceste 15.490,27 9.093,26 9.132,87 15.450,66
6091401 KS Polšnik - prireditve -2.806,26 -2.806,26
6091501 KS Polšnik - čistilna akcija -595,50 -595,50
6091601 KS Polšnik - vodovod 20.202,98 18.540,96 12.739,46 26.004,48
6091604 KS Polšnik - pokopališče,vežica 8.771,53 3.971,60 2.434,83 10.308,30
6091801 KS Polšnik - dvorana -723,92 1.518,95 49,18 3.061,65 -2.217,44
6091803 KS Polšnik-novoletna obdaritev otrok -256,96 1.510,00 1.515,01 -261,97

SKUPAJ 32.275,63 14.797,25 26.843,59 37.925,42 35.991,05

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

Polšnik 25B

ID DDV št.: SI68514808, Matična številka: 5021464

27 02 2018

Krajevna skupnost Polšnik

TRR: SI56 0126 0645 0818 889
1272 Polšnik

Šifra proračunskega uporabnika: 81884

odhodki 

odhodki 

prihodki

saldo 
31.12.

saldo 
31.12.

odhodki REALIZACIJA 2015 saldo
1.1.

saldo 
31.12.

prihodki

REALIZACIJA leto 2017 saldo
1.1.

prihodki

REALIZACIJA leto 2016 saldo
1.1.
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6100601 KS Ribče - poslovanje KS -271,23 983,80 4,52 44,69 672,40
6100701 KS Ribče - gasilstvo 0,00 0,00
6101301 KS Ribče - občinske ceste 2.326,32 2.326,32
6101401 KS Ribče - prireditve 0,00 0,00
6101501 KS Ribče - čistilna akcija -123,78 121,81 -245,59
6101601 KS Ribče - vodovod -44,96 -44,96
6101801 KS Ribče - dvorana 454,41 1.391,78 1.377,09 2.267,81 955,47
6101803 KS Ribče-novoletna obdaritev otrok -13,20 -13,20

SKUPAJ 2.327,56 2.375,58 1.381,61 2.434,31 3.650,44

proračunski lastni
6100601 KS Ribče - poslovanje KS 672,40 918,56 390,92 1.200,04
6100701 KS Ribče - gasilstvo 0,00 0,00
6101301 KS Ribče - občinske ceste 2.326,32 410,70 402,60 2.334,42
6101401 KS Ribče - prireditve 0,00 0,00
6101501 KS Ribče - čistilna akcija -245,59 -245,59
6101601 KS Ribče - vodovod -44,96 -44,96
6101701 KS Ribče - defibrilator 300,00 -300,00
6101801 KS Ribče - dvorana 955,47 3.851,04 1.687,47 1.218,61 5.275,37
6101803 KS Ribče-novoletna obdaritev otrok -13,20 143,46 -156,66

SKUPAJ 3.650,44 5.180,30 1.687,47 2.455,59 8.062,62

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

Krajevna skupnost Ribče
Ribče 14
1281 Kresnice
TRR: SI56 0126 0645 0819 083
Davčna št.: 55221386, Matična številka: 5030315
Šifra proračunskega uporabnika: 81906

27 02 2018

saldo
1.1.

prihodki
REALIZACIJA leto 2015

odhodki saldo 
31.12.

saldo 
31.12.odhodki 

saldo 
31.12.odhodki 

REALIZACIJA leto 2017 saldo
1.1.

prihodki

REALIZACIJA leto 2016 saldo
1.1.

prihodki
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6110601 KS Sava - poslovanje KS -1.816,38 2.055,21 40,39 513,04 -233,82
6111301 KS Sava - občinske ceste -825,72 1.231,32 175,20 230,40
6111501 KS Sava - čistilna akcija -1.060,59 -1.060,59
6111602 KS Sava - vodovod 21.358,38 23.476,57 24.169,30 20.665,65
6111604 KS Sava - pokopališče 1.076,64 2.187,00 1.451,79 1.811,85
6111701 KS Sava - defibrilator 5.227,00 3.026,36 6.245,60 2.007,76
6111803 KS Sava-novoletna obdaritev otrok -418,31 575,00 280,75 -124,06

SKUPAJ 23.541,02 3.286,53 29.305,32 32.835,68 23.297,19

proračunski lastni
6110601 KS Sava - poslovanje KS -233,82 1.927,01 1.565,31 127,88
6111301 KS Sava - občinske ceste 230,40 2.775,17 3.801,56 -795,99
6111501 KS Sava - čistilna akcija -1.060,59 155,45 -1.216,04
6111602 KS Sava - vodovod 20.665,65 24.211,43 14.271,25 30.605,83
6111604 KS Sava - pokopališče 1.811,85 1.623,00 1.026,75 2.408,10
6111701 KS Sava - defibrilator 2.007,76 150,00 1.976,40 181,36
6111803 KS Sava-novoletna obdaritev otrok -124,06 624,10 97,94 402,10

SKUPAJ 23.297,19 4.702,18 26.608,53 22.894,66 31.713,24

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

Šifra proračunskega uporabnika: 81914
27 02 2018

Krajevna skupnost Sava
Sava 21B
1222 Sava
TRR: SI56 0126 0645 0819 180
Davčna št.: 88231712, Matična številka: 5029813

saldo 
31.12.odhodki 

saldo 
31.12.

REALIZACIJA leto 2017 saldo
1.1.

prihodki
odhodki saldo 

31.12.

REALIZACIJA leto 2016 saldo
1.1.

prihodki

REALIZACIJA leto 2015 saldo
1.1.

prihodki

odhodki 
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6120601 KS Sp. Log - poslovanje KS 2.883,44 1.199,02 12,19 477,00 3.617,65
6121301 KS Sp. Log - občinske ceste 5.224,01 2.745,62 3.675,57 4.294,06
6121602 KS Sp. Log - vodovod -816,50 -816,50
6121701 KS Sp. Log - defibrilator 1.174,00 211,00 470,00 1.855,00 0,00
6121803 KS Sp. Log-novoletna obdaritev otrok -772,72 474,09 -1.246,81

SKUPAJ 7.692,23 4.155,64 482,19 6.481,66 5.848,40

proračunski lastni
6120601 KS Sp. Log - poslovanje KS 3.617,65 1.099,08 60,00 36,50 4.740,23
6121301 KS Sp. Log - občinske ceste 4.294,06 1.915,28 3.539,31 2.670,03
6121602 KS Sp. Log - vodovod -816,50 236,90 -1.053,40
6121701 KS Sp. Log - defibrilator 0,00 0,00
6121803 KS Sp. Log-novoletna obdaritev otrok -1.246,81 286,55 -1.533,36

SKUPAJ 5.848,40 3.014,36 60,00 4.099,26 4.823,50

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

TRR: SI56 0126 0645 0869 814
Davčna št.: 89398408, Matična številka: 1332830
Šifra proračunskega uporabnika: 86983

27 02 2018

Krajevna skupnost Sp. Log
Sp. Log 16
1282 Sava

saldo 
31.12.

odhodki saldo 
31.12.

odhodki 

prihodki

prihodki saldo 
31.12.odhodki REALIZACIJA leto 2015 saldo

1.1.

REALIZACIJA leto 2017 saldo
1.1.

REALIZACIJA leto 2016 saldo
1.1.

prihodki
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pregled po posameznih postavkah

proračunski lastni
6130601 KS Vače - poslovanje KS 4.203,11 4.366,47 44,78 2.209,50 6.404,86
6130701 KS Vače - gasilstvo 0,00 0,00
6131301 KS Vače - občinske ceste 10.590,66 1.404,16 6.865,06 5.129,76
6131401 KS Vače - prireditve -2.505,28 70,56 -2.575,84
6131501 KS Vače - čistilna akcija -88,46 196,27 -284,73
6131604 KS Vače - pokopališče 11.751,17 6.371,87 3.603,24 14.519,80
6131701 KS Vače - defibrilator 0,00 1.786,70 1.442,04 344,66
6131801 KS Vače - dvorana 1.554,38 85,08 335,00 3.030,74 -1.056,28
6131803 KS Vače-novoletna obdaritev otrok -202,24 235,98 -438,22

SKUPAJ 25.303,34 5.855,71 8.538,35 17.653,39 22.044,01

proračunski lastni
6130601 KS Vače - poslovanje KS 6.404,86 4.028,19 200,00 2.025,86 8.607,19
6130701 KS Vače - gasilstvo 0,00 0,00
6131301 KS Vače - občinske ceste 5.129,76 7.773,60 9.226,86 3.676,50
6131401 KS Vače - prireditve -2.575,84 706,29 -3.282,13
6131501 KS Vače - čistilna akcija -284,73 175,05 -459,78
6131604 KS Vače - pokopališče 14.519,80 7.460,21 2.305,75 19.674,26
6131701 KS Vače - defibrilator 344,66 40,00 384,66
6131801 KS Vače - dvorana -1.056,28 7.230,20 407,50 3.618,47 2.962,95
6131803 KS Vače-novoletna obdaritev otrok -438,22 249,99 -688,21

SKUPAJ 22.044,01 19.031,99 8.107,71 18.308,27 30.875,44

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

TRR: SI56 0126 0645 0819 568
Davčna št.: 66858429, Matična številka: 5021448
Šifra proračunskega uporabnika: 81957

27 02 2018

Krajevna skupnost Vače
Vače 28
1252 Vače

odhodki saldo 
31.12.

prihodki

saldo 
31.12.

saldo 
31.12.

prihodki
odhodki 

odhodki 
prihodki

REALIZACIJA leto 2015 saldo
1.1.

REALIZACIJA leto 2017 saldo
1.1.

REALIZACIJA leto 2016 saldo
1.1.
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KRAJEVNA SKUPNOST BREG - TENETIŠE 
Breg pri Litiji 2 
1270  Litija 
 

Šifra PU:     89001 
MŠ: 2015706000 

DŠ: 83565221 
 

Breg pri Litiji,  27. 2. 2018 
 
 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 
 
 
1. POSLOVNO POROČILO 
 
 
PREGLED DELA V PRETEKLEM LETU (2017)  
 

a. Poročilo o realizaciji (poslovno poročilo) 
 

V letu 2017 smo v KS Breg – Tenetiše realizirali naslednje projekte in aktivnosti: 
  

1. Koordinacijski sestanki z društvi – mesečno; jan. – okt. 

2. Zbiranje sredstev za nakup defibrilatorja. Sodelovanje z Rdečim križem – mesečno; jan. – maj 

3. Organizacija zbora krajanov – april 

4. Usklajevanje z občino glede prijave na EU razpis ureditve vaškega jedra 

5. Sodelovanje pri prireditvi Dan jagod in špargljev v okviru srečelova – maj 

6. Festival skupnosti – srečanje krajevnih skupnosti in mestne skupnosti. Predstavitev kmetije Paternoster 

7. Kategorizacija občinskih cest – podajanje predlogov sprememb – maj - september 

8. Vzdrževanje občinskih cest - november  

9. Organizacija prednovoletne prireditve za otroke – december 

 

                                                                   Predsednik sveta KS Breg - Tenetiše: 
                                                                           Primož Lambergar 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2017 IN POJASNILA K IZKAZOM 
 
BILANCA STANJA 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA:  
KS Breg - Tenetiše izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi: 

- GO - leseno brv na nekategorizirani javni pešpoti: NV 2.301,60 eur, PV 316,43 eur, SV 1.985,17 eur 
- OPREMO za opravljanje dejavnosti KS (pohištvo in klima): NV 6.004,00 eur, PV 6.004,00 eur, SV 

0,00 eur, 
- DROBEN INVENTAR: NV 904,01 eur, PV 904,01 eur, SV 0 eur. 

Skupaj osnovna sredstva na dan 31. 12. 2017: 
nabavna vrednost  9.209,61 EUR 
odpisana vrednost 7.224,44 EUR 
sedanja vrednost   1.985,17 EUR. 
 
Amortizacija za leto 2017 v višini 165,03 EUR je bila obračunana v breme splošnega sklada. Za obračun smo 
uporabili stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005 do 110/15). Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni 
časovni metodi. Večina opreme se je v letu 2017 v celoti amortizirala (pohištvo), a se še uporablja. Droben 
inventar je bil v celoti odpisan ob nabavi. 
Vlaganja v opredmetena OS so v letu 2017 znašala 200,01 EUR – nabavljena je bila omarica za defibrilator za 
zunanjo namestitev. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA:  
Stanje gotovine v blagajni na dan 31.12.2017 je 0,00 EUR. KS Breg - Tenetiše v letu 2017 ni poslovala z 
gotovino. 
Stanje denarnih sredstev na TRR št. 01260-6000000331 pri UJP Ljubljana znaša po izpisku št. 14 z dne 29. 12. 
2017: 1.877,68 EUR. 
Kratkoročnih terjatev KS na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje. 
 
Neplačani odhodki v sk. 18 so enaki odprtim kratkoročnim obveznostim v razredu 2 in znašajo 0,10 EUR. 
 
 
OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 
Kratkoročne obveznosti znašajo: 

- do proračunskih uporabnikov (sk. 24) za provizijo UJP 0,10 EUR za mesec december. 
 

Neplačanih prihodkov na dan 31. 12. 2017 KS ne izkazuje. 
 
Viri sredstev: 
- splošni sklad za osnovna sredstva (njihova sedanja vrednost) =1.985,17 EUR, 
- stanje sredstev na računu - presežek prihodkov za prenos v naslednje leto = 1.877,68 EUR.  
 
 
Skupna aktiva oz. pasiva znaša 3.862,95 EUR, kar je za 142,64 eur več kot preteklo leto. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
 
Skupni prihodki KS Breg – Tenetiše so v letu 2017 znašali 1.983,43 EUR, 1 % manj kot v letu 2016. 
 
Pregled prihodkov v letu 2017 ter primerjava s preteklim letom je prikazana v spodnji tabeli: 
konto Namen realizacija 2016 realizacija 2017    % 17/16 
740100 nakazilo iz proračuna Občine Litija: 2.005,57 1.983,43 99 
 - za vzdrževanje javnih poti 700,95 700,95 100 
 - za funkcionalne izdatke 1.304,62 1.282,48 99 
 SKUPAJ PRIHODKI: 2.005,57 1.983,43 99 
 
Skupni odhodki so v letu 2017 znašali 1.545,62 EUR, to je za11 % več kot v letu 2016. 
 
Pregled odhodkov po ekonomskih kategorijah in primerjava s preteklim letom je prikazana v spodnji tabeli: 
konto namen Realizacija 2016 Realizacija 2017      % 17/16 
4020 pisarniški in splošni material in storitve 707,36 404,02 58 
4021 posebni material in storitve 0,00 240,04  
4025 Izdatki za tekoče vzdrževanje 309,67 700,95 227 
4029 drugi operativni odhodki 0,45 0,60 1,34 
4202 Nakup opreme in napeljav  0,00 200,01  
4205 investicijsko vzdrževanje  366,68 0,00  
 SKUPAJ ODHODKI: 1.399,60 1.545,62 111 
 
Večje odstopanje je pri izdatkih za tekoče vzdrževanje, ker je KS v letu 2017 sredstva namenila samo za tekoče 
vzdrževanje, v letu 2016 pa tudi za investicijsko. 
 
  Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 

SN  POSTAVKA FIN. NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

601  0601 POSLOVANJE KS -1.891,91 1.282,48 714,57 567,91 -1.324,00 
601  1301 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 5.173,12 700,95 700,95 0,00 5.173,12 
601  1302 IKT - BREZŽIČNO OMREŽJE -120,00 0 0 0 -120,00 
601  1401 PRIREDITVE -109,88 0 0 0 -109,88 
601  1501 ČISTILNA AKCIJA -169,35 0 0 0 -169,35 
601  1606 OTROŠKA IGRIŠČA -458,11 0 0 0 -458,11 
601 1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK -984,00 0 130,10 -130,10 -1.114,10 

SKUPAJ:   1.439,87 1.983,43 1.545,62 437,81 1.877,68 
 

  
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 601  0601 POSLOVANJE KS Prihodki   1.282,48 Odhodki  714,57 
Prihodki za funkcionalno poslovanje KS Breg - Tenetiše so znašali 1.282,48 eur. 
 
Odhodki za tekoče poslovanje so znašali 714,57 eur, in sicer: 

Okrepčevalnica Kuhla-gost.stor.-svet KS ter 
pogostitev organizatork prednovoletne igrice za otroke 

273,92 

Žalni aranžmaji (4 x)  240,04 
Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 0,60 
Nakup omarice za defibrilator 200,01 
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2.) 601  1301 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA Prihodki  700,95 Odhodki  700,95 
Prihodki iz proračuna za vzdrževanje javnih poti so znašali 700,95. 
 
Plačan je bil račun za urejanje javnih poti v KS v višini 700,95. 
 
 

3.) 601  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki  0 Odhodki 130,10 
Plačani so bili stroški za obdaritev otrok v decembru:  KGZ 75,69 eur in DZS 54,41 eur. 
 
 
Rezultat poslovanja v letu 2017 je presežek prihodkov v znesku 437,81 EUR, ki je nastal zaradi 
načela plačane realizacije. 

 
Rekapitulacija presežka prihodkov oz. odhodkov: 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017  1.439,87 EUR 
Presežek prihodkov leta 2017                  437,81 EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto  1.877,68 EUR 

 
 
KS Breg – Tenetiše ne zaposluje delavcev in ni zavezanka za DDV niti za davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
                             
Pripravila: Joži Belja  
                                                     Predsednik sveta KS Breg - Tenetiše: 

                                                        Primož Lambergar 
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KRAJEVNA SKUPNOST DOLE PRI LITIJI 
Dole pri Litiji 8A 
1273 DOLE PRI LITIJI 

Šifra PU: 81795 
MŠ: 5020182000 
DŠ: SI81597894 

 
Dole pri Litiji, 20. 2. 2018 
 
 
 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 
 
 
 
1. POSLOVNO POROČILO - POROČILO O DELU KS DOLE PRI LITIJI V LETU 2017 
 

 
V  letu 2017 (1.1.2017 -31.12.2017)  se je svet KS Dole pri Litiji v sestavi Branko Javoršek 
(predsednik), Vladimir Oblak (podpredsednik), Bernarda Medved (predsednica soseske Dole, 
odstopila dne 12.4.2017), Bojan Anžič (predsednik soseske Dobovica),Gregor Petrič (predstavnik 
soseske Goba odstopil dne 12.4.2017), Mitja Dolinšek (predsednik soseske Gradišče odstopil dne 
12.4.2017) in Anton Jesenšek (občinski svetnik) sestal na 7. rednih sejah. Sklicana ni bila nobena 
izredna seja. Na sejah smo obravnavali večinoma tekočo problematiko v KS Dole pri Litiji. Vse seje 
so potekale po predhodno predloženem dnevnem redu. Nadzorni odbor v sestavi Dušan Mak, Matija 
Anžič, Aleš Bizjak in Jože Majcen se v letu 2017 sestal dvakrat, ena seja je bila redna, druga pa 
izredna.  
 
Glavne dejavnosti, ki jim je KS Dole pri Litiji v letu 2017 namenjal največ pozornosti so bile: 

- Vzdrževanje javnih poti 
- Urejanje pokopališč Dole, Prelesje, Velika Goba 
- Vzdrževanje vodovodnega omrežja 
- Organizacija in sodelovanje na prireditvah (Prireditev ob materinskem dnevu in dnevu žena, 

Oglarska dežela 2017 in Dedek Mraz 2017) 
- Turizem. 

 
Vzdrževanje javnih poti 
 
Skozi vse leto smo se trudili, da smo redno skrbeli za vzdrževanje javnih poti in s tem za njihovo 
prevoznost. V letu 2017 so bile asfaltirane kar tri javne poti in sicer cesta Dole-Prevale, cesta Dobje-
Reber in cesta Radgonica.  
 
Urejanje pokopališč Dole, Prelesje, Velika Goba 
 
Poskrbeli smo, za redno urejanje pokopališč Dole pri Litiji, Prelesje, Velika Goba in mrliških vežic 
Dole pri Litiji in Prelesje. Trudili smo se za dostojen pokop umrlih.  
 
Vzdrževanje vodovodnega omrežja 
 
Redno smo vzdrževali vodovodno omrežje in sprotno odpravljali nastale napake. 
 
Organizacija in sodelovanje na prireditvah  
 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 374



Skupaj z POŠ Dole pri Litiji smo kot vsa leta prej organizirali proslavo ob materinskem dnevu in 
dnevu žena, ki je potekala 24.03.2017 v farni dvorani, kjer je Krajevna skupnost poskrbela za 
pogostitev in zabavo naših deklet in žena. Skupaj z društvi, ki delujejo na območju KS Dole pri Litiji 
smo izpeljali prireditev Oglarska dežela 2017, ki se je odvijala 19.08 2017  na igrišču pri POŠ Dole 
pri Litiji. 27. Decembra  smo na tradicionalni novoletni obdaritvi otrok v dvorani POŠ Dole pri Litiji 
obdarili 55 otrok v starosti od enega do sedmih let. 12. marca smo se s krajani sestali na Občnem 
zboru krajanov.  
 
Turizem 
 
Krajevna skupnost Dole pri Litiji se je v letu 2017 še posebej posvetila razvoju na področju turizma v 
krajevni skupnosti. Odbor za razvoj (predsednica Irena Bostič) je nudil vso potrebno pomoč 
Športnemu društvu Dole pri Litiji pri zaposlitvi javne delavke, ki deluje v prostorih TIC-a Dole. Prav 
tako smo pomagali društvom, da so uredili tako potrebno kuhinjo na igrišču pri POŠ Dole. 
 
Kot prejšnja leta so nam pri reševanju krajevnih problemov pomagali člani društev, POŠ Dole pri 
Litiji in Občina Litija.  
 
Še posebaj se zahvaljujemo Občini Litija za modernizacijo javnih poti  Dobje 1000m , Prevale 1300 
m in Radgovnica 300m.Vsem krajanom pa se zahvaljujemo za ureditev utrditev za asfaltiranje zgoraj 
omenjenih javnih poti.  
 
 
 

Predsednik Sveta KS Dole pri Litiji 
Branko Javoršek 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2017 IN POJASNILA K IZKAZOM 
 

I. BILANCA STANJA 
 

DOLGOROČNA SREDSTVA: 
Bilanca stanja izkazuje v aktivi med dolgoročnimi sredstvi zemljišča, gradbene objekte in opremo. V letu 
2017 so znašala vlaganja v povečanje vrednosti OS 3.586,50 EUR; nabavljena je bila oprema – prenosni 
fotometer in aparat Geofoni Aqua za potrebe vodooskrbe. Največjo posamično vrednost med OS ima mrliška 
vežica Dole. Večina opreme je že v celoti odpisane, vendar se še uporablja in vodi v evidenci. 
 
Iztrošenost OS znaša: 

- 32 % pri gradbenih objektih, 
- 51 % pri opremi.  

 
Amortizacija osnovnih sredstev za leto 2017 je bila obračunana po metodi enakomernega časovnega 
amortiziranja v znesku 7.896,68 EUR in v celoti pokrita v breme splošnega sklada. Za odpis so bile 
uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Ur l. RS, št. 45/05 do 100/15). Droben inventar je bil skladno s predpisi 100 % odpisan že 
ob nabavi. 
 
Stanje dolgoročnih sredstev KS Dole pri Litiji na dan 31. 12. 2017 je razvidno iz spodnje tabele: 
opis Nab. vred. Odp.vred. Sed. vred. 
ZEMLJIŠČA - konto 02010:    
zemljišče mrl.vežica - 203 m2 2.001,52 0 2.001,52 
zemljišče stara šola idr.-2158 m2 4.174,53 0 4.174,53 
SKUPAJ ZEMLJIŠČA 6.176,05 0 6.176,05 
GRADBENI OBJEKTI - konto 02113/03113:  
vodovod Dole 84.502,98 27.750,15 56.752,83 
rezervar za vodo 4.710,53 4.710,53 0 
rezervar za vodo 10.636,31 10.636,31 0 
avtobusna postaja 432,91 432,91 0 
stara šola Dole 15.464,00 7.384,08 8.079,92 
mrliška vežica Dole 106.042,32 22.268,91 83.773,41 
Vodohran Gorenje Jelenje 4.720,00 306,82 4.413,18 
SKUPAJ GO 226.509,05 73.489,71 153.019,34 
SKUPAJ NEPREMIČNINE 232.685,10 73.489,71 159.195,39 
    
OPREMA -  cto 040/050 17.021,92 8.717,81 8.304,10 
DROBEN INVENTAR -  cto 041/051 1.517,20 1.517,20 0 
    
SKUPAJ VSA OS 251.224,22 83.724,72 167.499,50 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA: 
Sk. 10: Stanje gotovine v blagajni na dan 31. 12. 2017 je 171,82 EUR. Za gotovinsko poslovanje ima KS Dole 
pri Litiji odprt račun z ničelnim stanjem pri PBS št. 90660-0000019176. V letu 2017 je bilo v gotovini 
izplačanih 251,33 EUR za drobne materialne stroške. 
 
Sk. 11: Stanje denarnih sredstev na TRR št. 01260-6450817919 pri UJP Ljubljana po izpisku z dne 31. 12. 
2017 je 17.616,31 EUR. Naložb prostih denarnih sredstev KS Dole nima. 
 
Sk. 12: Odprte kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 7.132,57 EUR, in sicer: 

 vodarina 5.753,24 EUR, 
 grobnina za pokopališče Dole, Prelesje in Velika Goba 1.379,33 EUR. 

Vse odprte terjatve so že zapadle v plačilo, dolžnikom so in bodo poslani opomini. 
 
Sk. 17: Terjatve za vstopni DDV znašajo 1.667,48 EUR. 
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Sk. 18: Neplačani odhodki za prejete račune iz leta 2017 v sk.18 znašajo 7.391,56 EUR. 
 
 
OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 
 V pasivi bilanca stanja KS Dole pri Litiji izkazuje odprte kratkoročne obveznosti v znesku 7.692,76 EUR, od 
tega: 

 obveznosti sk. 22 do dobaviteljev 5.131,35 EUR, 
 druge kratkoročne obveznosti sk. 23 znašajo 2.558,92 EUR, 
 obveznosti sk. 24 do uporabnikov EKN - UJP Ljubljana 2,49 EUR. 

 
Obveznosti se nanašajo na račune iz decembra 2017, ki zaradi upoštevanja predpisanega 30-dnevnega 
plačilnega roka še niso zapadli v plačilo.  
Največja posamična obveznost je do Tekavec Sebastijana, s. p., za vodovodni material v znesku 878,42 EUR. 
Račun je zapadel v plačilo v januarju 2018. 
  
Neplačani prihodki v sk. 28 za zgoraj navedene terjatve (brez DDV) znašajo 6.378,91 EUR. 
Glede na to, da se v bilanci stanja izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti, nastale v 
koledarskem letu in še niso poravnane – torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se lahko vključile v 
bilanco prihodkov in odhodkov, so le te evidentirane kot neplačani odhodki tekočega leta. 
 
Sklad osnovnih sredstev znaša 167.499,50 EUR in je enak neodpisani vrednosti OS v aktivi. 
Splošni sklad za drugo v znesku 19.908,07 EUR predstavlja presežek prihodkov za prenos v naslednje leto. 
 
Drugih sredstev in obveznosti KS Dole pri Litiji ne izkazuje. 
 
Stanje aktive in pasive na dan 31. 12. 2017 znaša 201.479,24 EUR, kar je za 2 % manj kot leta 2016. 

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
 
KS Dole pri Litiji je imela v letu 2017 največ prihodkov od prodaje vode in transferjev iz proračuna Občine 
Litija, ostalo pa od najemnin za grobove, pogrebnih storitev, donacij ipd.  
 
Pregled prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji: 
  
PRIHODKI                                                                                                                (v eurih) 
konto  opis                                           Realizacija 

2016 
Realizacija 
2017 

% 
(17/16) 

7103 prihodki od najemnin, grobnin 5.340,37 4.630,83 87 

7130 prihodki od prodaje blaga in stor. (vodarina, pogrebi) 21.787,38 33.440,30 153 

730 prihodki od donacij za obdaritve otrok 1.195,00 870,00 73 
7401 prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 23.608,86 18.563,52 79 

 za funkcionalno poslovanje 5.243,18 5.059,74 97 

 za vzdrževanje javnih poti 18.365,68 13.503,78 74 

                                         SKUPAJ PRIHODKI 51.931,61 57.504,65 111 

 
Obrazložitev odstopanj: 
Prihodki iz proračuna Občine Litija za funkcionalno poslovanje so bili nakazani v pogodbeni višini, za 
vzdrževanje javnih poti pa v višini plačane realizacije za ta namen.  
Donacije v skupnem znesku 870,00 EUR so bile nakazane namensko za decembrsko obdaritev otrok. 
 
 
ODHODKI                                                                                                                      (v eurih) 
konto  opis                                           Realizacija 

2016 
Realizacija 
2017 

% (17/16) 

4020 pisarniški in splošni material 1.683,97 3.523,49 210 
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4021 posebni material in storitve 756,52 2.571,55 340 

4022 energija, voda, komunalne storitve  10.158,16 8.905,55 88 

4025 tekoče vzdrževanje 26.312,66 19.179,70 73 

4026 poslovne najemnine, zakupnine 1.076,92 189,22 18 

4029 drugi operativni odhodki 17.963,57 13.958,91 78 

4202 nakup opreme 1.990,00 3.586,50 180 

 SKUPAJ ODHODKI         59.941,80 51.914,92 87 

 
Obrazložitev odstopanj: 
Stroški splošnega in posebnega materiala in storitev so višji kot preteklo leto zaradi potreb pri vzdrževanju 
vodovoda. 
Drugi operativni odhodki zajemajo bruto zneske izplačil po podjemnih pogodbah, stroške plačilnega prometa 
in prenakazilo vodnega povračila za leto 2016. 
Investicijski odhodki zajemajo plačilo za nakup opreme za izvajanje vodooskrbe. 
 
Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 

SN  POSTAVKA FIN. NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

602  0601 POSLOVANJE KS -124,13 5.059,74 9.138,33 -4.078,59 -4.202,72 
602  1301 OBČINSKE CESTE   -1.303,54 13.503,78 12.214,40 1.289,38 -14,16 
602  1401 PRIREDITVE -3.706,92 0 885,23 -885,23 -4.592,15 
602  1501 ČISTILNA AKCIJA -256,05 0 0 0 -256,05 
602  1601 VODOVOD BUČAVNICA 18.953,95 0 0 0 0 
602  1602 VODOVOD SOPOTA -4.391,00 33.094,17 24.041,27 9.052,90 23.615,85 
602  1603 MRLIŠKA VEŽICA DOLE -3.296,72 346,13 607,30 -261,17 -3.557,89 
602  1604 POKOPALIŠČE DOLE 5.887,27 3.255,03 3.114,28 140,75 6.028,02 
602  1605 POKOPALIŠČE GOBA 705,22 647,73 530,93 116,80 822,02 
602  1606 POKOPALIŠČE PRELESJE 700,44 728,07 386,00 342,07 1.042,51 
602  1607 VODOVOD PRELESJE -150,69 0 0 0 -150,69 
602  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 1.300,51 870,00 997,18 -127,18 1.173,33 

SKUPAJ:   14.318,34 57.504,65 51.914,92 5.589,73 19.908,07 
 

 
 
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 602  0601 POSLOVANJE KS Prihodki  5.059,74 Odhodki  9.138,33 
Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za funkcionalno poslovanje KS Dole so znašali 5.059,74 eur. 

 
Odhodki za tekoče poslovanje KS Dole so znašali 9.138,33 eur, in sicer: 

Pisarniški in drug splošni material in storitve 670,06 
El.energija, komunalne storitve, telefon, poštnina, 
gorivo za ogrevanje, servis ogrevalnega sistema 

4.731,13 

Najemnina prostorov KS - Pošta Slovenije 79,22 
Plačilo po podjemni pogodbi za tajniška dela in 
sejnine - bruto 

3.645,11 

Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 12,81 
 
 

2.) 602  1301 OBČINSKE CESTE Prihodki 13.503,78 Odhodki 12.214,40 
Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za vzdrževanje javnih poti v KS Dole so bili realizirani v 
višini 13.503,78 eur. 
KS je plačala 12.214,40 eur različnim izvajalcem za tekoče vzdrževanje cest, nasutje peska, gredanje ipd.  
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3.) 602  1401 PRIREDITVE Prihodki 0 Odhodki 885,23 
KS je plačala stroške pogostitve ob Materinskem dnevu ter pogostitev in najem WC-ja za prireditev Oglarska 
dežela. 
 
 

4.) 602  1601 VODOVOD DOLE - BUČAVNICA Prihodki  0 Odhodki 0 
Stroškovno mesto 6021601 se je s 1. 1. 2017 združilo s SM 6021602 - vodovod Sopota. 
 
 

5.) 602  1602 VODOVOD SOPOTA Prihodki 33.094,17 Odhodki 24.041,27 
Prihodki v znesku 33.094,17 eur se nanašajo na plačano vodarino. 
 
Odhodki v zvezi z vzdrževanjem vodovoda Sopota so znašali 24.041,27 eur, in sicer: 

Splošni material in storitve za vzdrževanje – ventili, vodomeri, škornji 1.605,49 
Laboratorijski material in storitve - analize vode 2x 544,30 
Geodetski načrt, vod. material 1.516,68 
Električna energija 3.391,97 
Tekoče vzdrževanje: poglobitev vod., ureditev poti do zajetja, popravila, 
vzdrževanje in material  

4.981,90 

Plačilo po podjemnih pogodbah Avbelj, Tekavec - bruto 6.627,46 
Plačilo vodnega povračila ARSO 1.786,97 
Investicijski odhodki – nakup opreme (fotometer, aparat Geofoni) 3.586,50 

 
 

6.) 602  1603 MRLIŠKA VEŽICA DOLE Prihodki  346,13 Odhodki 607,30 
Prihodki v znesku 346,13 eur so plačila za pogrebne storitve. 
Odhodki v znesku 607,30 eur so plačila za elektriko na odjemnem mestu vežica Dole pri Litiji. 
 
 

7.) 602  1604 POKOPALIŠČE DOLE Prihodki  3.255,03 Odhodki 3.114,28 
Plačane grobnine so znašale 3.255,03 eur. 
 
Odhodki za pokopališče Dole v skupnem znesku 3.114,28 eur so bili namenjeni za: 

Tekoče vzdrževanje (odvoz smeti) 564,46 
Tekoče vzdrževanje: ureditev odvodnjavanja, prevoz peska 1.530,00 
Plačilo po podjemnih pogodbah Jesenšek, Brinovec - bruto 1.019,82 

 
 

8.) 602  1605 POKOPALIŠČE GOBA Prihodki  647,73 Odhodki 530,93 
Prihodki v znesku 647,73 eur so plačila najemnin za grobove na pokopališču Goba.  
Odhodki za pokopališče Goba v skupnem znesku 530,93 eur so bili namenjeni za: 

Komunalne storitve - vodarina 101,39 
Tekoče vzdrževanje: prevoz peska 60,00 
Plačilo po podjemni pogodbi Savšek - bruto 369,54 

 
 

9.) 602  1606 POKOPALIŠČE PRELESJE Prihodki  728,07 Odhodki 386,00 
Prihodki v znesku 728,07 eur so plačila najemnin za grobove na pokopališču Prelesje. 
Odhodki v znesku 386,00 eur so plačila za električno energijo (72,45 eur) ter odvoz smeti (313,55 eur). 
 
 

10.) 602  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki  870,00 Odhodki 997,18 
Prihodki so prejete donacije za obdaritev otrok v skupnem znesku 870,00 eur. 
Odhodki v višini 997,18 eur se nanašajo na nakup knjig in igrač za otroke iz KS Dole pri Litiji. 
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Rezultat poslovanja KS Dole pri Litiji v letu 2017 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 5.589,73 
EUR, ki je nastal zaradi računovodskega načela denarnega toka in se nameni za prenos v naslednje leto. 
 
 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017  14.318,34 EUR 
Presežek prihodkov leta 2017              5.589,73 EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto            19.908,07 EUR 
 

 
Krajevna skupnost Dole pri Litiji nima zaposlenih delavcev in ni zavezanka za davek od dohodkov pravnih 
oseb. 
KS Dole je zavezanka za DDV za svojo obdavčljivo dejavnost z obveznostjo 3-mesečnega obračuna. 
 
 
 
 
Računovodsko poročilo pripravil:                                            Predsednik sveta KS Dole pri Litiji: 
Gašper Simončič                                                         Branko Javoršek 
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KRAJEVNA SKUPNOST GABROVKA 
Gabrovka 23, 1274 GABROVKA 

 Šifra PU:     81809 
MŠ: 5027012000 
DŠ: SI78160901 

Litija, dne 20. 2. 2018 
 
 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 
 
 
1. POSLOVNO POROČILO KS GABROVKA ZA LETO 2017 
 
Poslovno poročilo o delu KS Gabrovka za leto 2017 zajema podatke poslovanja za čas od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2017. 
 
Svet KS se je v minulem letu sestal na 7 rednih sejah. 
Na vseh sejah je bila prisotna večina članov, tako da so seje lahko potekale po začrtanem dnevnem redu. 
 
Glavne dejavnosti KS v letu 2017 so bile:  

- vzdrževanje javnih poti, 
- osvetlitev poti na pokopališče,  urejanje pokopališča ter pogrebna dejavnost,  
- pozivanje neplačnikov k plačilu obveznosti, 
- aktivnosti v sodelovanju z Občino Litija za sanacijo stavbe zdravstvenega doma ter pričetek  

adaptacije stavbe za potrebe vrtca, 
- problematika pitne vode, 
- organizacija prireditve in obdaritve otrok za dedka Mraza, 
- sodelovanje z občino glede modernizacije cest, asfaltiranje, 
- prednovoletna okrasitev krajevnega središča, 
- sodelovanje z društvi in ustanovami.  

 
V KS je še mnogo javnih poti, ki so v makadamski izvedbi. S Pogodbo o financiranju dejavnosti 

urejanja JP v KS   Gabrovka je bilo v l. 2017 za cca 52 km kategoriziranih  JP zagotovljenih    13.123,59 EUR. 
Od tega zneska je bilo   porabljenih  8.500 EUR  za  zaključni sloj (fini planum) pred nanosom asfalta  za ceste 
Čateška Gora, Kržišče in Lukovec, preostanek sredstev pa za neasfaltirane odseke JP Brinje, Sp. Vodice – 
Moravška Gora,  Gabrska Gora, Čateška Gora, Kržišče.   
 
KS  Gabrovka je v novembru  2017 vzpostavila komunikacijo z izvajalcem vzdrževalnih del  CGP Novo mesto 
ter izpostavila problematiko najbolj perečih odsekov  omenjene ceste, ki jih je potrebno v najkrajšem času 
sanirati. Odziv je bil zelo hiter, saj so že v naslednjem tednu asfaltirali odsek    Moravče (transformator)  -  
Klanec.   
 
KS si je prizadevala, da se župan  na sestanku  na  državnem nivoju zavzame, da bo omenjena državna  cesta v 
najkrajšem času v čim večji meri  sanirana, obenem pa se dorečejo tudi zadeve glede obvoznice Gabrovka, da 
bo Direkcija  RS za infrastrukturo  omenjeno obvoznico uvrstila v Načrt razvojnih programov  za l. 2018, 
Občina Litija pa pripravila vso potrebno dokumentacijo za Komisijo DRS za infrastrukturo, ki odloča o 
uvrstitvi v NRP. 
 
Na Občino Litija je bil poslan obširen predlog za rešitev problema parkirišč v okolici šole ter površin za 
otroško igrišče. 
 
V oktobru smo ob vhodu na pokopališče (pri poslovilni vežici) vgradili LED luči ter sanirali steno zidu s 
fasadnim slojem,   oblazinili   klopi v poslovilni vežici in nabavili dve klopi, ki sta namenjeni  za uporabo  pred 
vežico. 
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V prednovoletnem času smo organizirali že tradicionalno obdaritev otrok ob prihodu dedka Mraza v starosti od 
enega do sedmega leta.  Obisk dedka Mraza je popestrila gledališka predstava. Sredstva so poleg KS prispevali 
tudi donatorji. 
 
Zaradi gradnje vrtce smo  od pomladi 2017 brez poslovnih prostorov. Občina Litija je pridobila projekt za 
adaptacijo poškodovanih prostorov KS Gabrovka v pritličju stavbe vrtca, kateri se bodo sanirali v letu 2018.  
Upamo, da  bodo zadeve stekle v smeri dogovorov in ciljev. 
 
Zbor krajanov je bil  22. 4. 2017. 
 
Na 21. seji je bila izglasovana razrešitev predsednika Uroša Resnika. Za predsednico KS Gabrovka je bila 
izvoljena Alenka Mesojedec, za podpredsednico in obenem tajnico Mateja Blažič. 
Vse leto smo dobro sodelovali  z vsemi službami na Občini Litija.  
 
 
 
Predsednica Sveta KS Gabrovka: Alenka Mesojedec 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2017 IN POJASNILA K IZKAZOM 
 
 

I. BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja KS Gabrovka izkazuje vsa sredstva in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2017. 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA: 
 
Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS: 
opis Nabavna vrednost Odpisana vrednost Sedanja vrednost 
Poslovilna vežica Gabrovka 96.098,40 71.243,16 24.855,24 
Montažna avtobusna postaja 1.043,23 461,64 581,59 
Črpališče Bistrica - VO Brezovo 1.134,27 121,99 1.012,28 
oporni zid ob pokopališču Gabrovka 8.787,11 615,12 8.171,99 
Skupaj gradbeni objekti: 107.063,01 72.441,91 34.621,10 
Oprema 6.179,03 4.653,46 1.525,57 
Droben inventar 61,00 61,00 0 
Skupaj vsa OS: 113.303,04 77.156,37 36.146,67 

 
Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so v letu 2017 znašala 320,00 eur – nabavljeni sta bili dve leseni 
klopi za poslovilno vežico. 
Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. Za leto 2017 je bila obračunana 
v višini 3.381,44 eur in je v celoti bremenila splošni sklad. Za obračun so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika 
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 
do 100/15).  
Stopnja iztrošenosti znaša pri gradbenih objektih 68 %, pri opremi 75 %. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA:  
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2017 znaša 41.338,47 eur, od tega: 
 na TRR KS Gabrovka št. 01260-6450818016 po izpisku št. 135 z dne 29. 12. 2017: 25.173,74 EUR, 
 na TRR Vodovodni odbor Brezovo št. 01260-6000000719 po bančnem izpisku št. 68 z dne 29. 12. 2017: 

16.164,73 EUR. 
 
Gotovine v blagajni KS Gabrovka nima, v letu 2017 tudi ni poslovala z gotovino. 
 
Odprte kratkoročne terjatve do kupcev (sk. 12) znašajo 7.202,72 eur, in sicer: 

➢ grobnina 5.512,70 EUR, 
➢ vodarina KS iz pret. let 835,51 EUR. Od leta 2014 je vodovod Gabrovka v upravljanju JP KSP Litija. 
➢ vodarina VO Brezovo 854,51 EUR.  

 
Odprte terjatve do pravnih oseb so bile usklajene z IOP obrazci. Za terjatve do fizičnih oseb, ki kljub 
zapadlosti niso bile poravnane, so bili poslani opomini.  
 
Neplačani odhodki v sk. 18 po računih iz leta 2017 znašajo 5.635,74 eur. 
 
OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 
 
Odprte kratkoročne obveznosti znašajo 7.384,37 eur, in sicer: 

- Sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2017: 5.722,57 EUR, 
- Sk. 23 druge kratkoročne obveznosti – za DDV 1.660,49 EUR,  
- Sk. 24 uporabniki EKN: 1,31 EUR (UJP provizija plačilnega prometa). 

 
Obveznosti niso sporne, poravnane so bile v začetku leta 2018, ko so zapadle v plačilo. Največja posamična 
obveznost je do Gradbene mehanizacije Resnik za urejanje janih poti v znesku 2.679,91 eur. 
 
Neplačani prihodki (sk. 28) za zgoraj navedene odprte terjatve brez DDV znašajo 6.161,60 eur. 
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Splošni sklad KS Gabrovka znaša 76.777,63 eur, od tega: 

- splošni sklad za osnovna sredstva 36.146,67 EUR in je enak njihovi neodpisani vrednosti v aktivi, 
- presežek prihodkov za prenos v naslednje leto 40.630,96 EUR.   

 
Skupna aktiva oz. pasiva znaša 90.323,60 EUR, kar je za 17 % več kot v preteklem letu. 
 
 

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
 
Skupni prihodki KS Gabrovka so v letu 2017 znašali 37.185,66 eur, to je za 4 % več kot leta 2016: 
  

 leto 2016 leto 2017 
KS Gabrovka 30.877,26 30.362,94 
Vodovodni odbor Brezovo 4.746,32 6.822,72 

Skupaj: 35.623,58 37.185,66 
 
Pregled prihodkov po ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 

konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 
7103 Prihodki od najemnin in grobnin 9.706,87 9.359,56 96 

7130 Prihodki od prod.stor.- voda, pogrebne stor. 5.777,90 7.754,49 134 

730 Prejete donacije 450,00 480,00 107 
7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 19.688,81 19.591,61 100 
 - za vzdrževanje javnih poti 13.137,20 13.123,59 100 
 - za funkcionalne izdatke 6.551,61 6.468,02 99 
 SKUPAJ PRIHODKI: 35.623,58 37.185,66 104 

 
Večja odstopanja glede na realizacijo preteklega leta so pri plačilu vodarine in pogrebnih storitev, ker so bile 
poplačane tudi stare terjatve. 
 
 
Skupni odhodki so v letu 2017 znašali 22.662,42 eur, to je za 19 % manj kot leta 2016: 

 leto 2016 leto 2017 
KS Gabrovka 25.551,26 19.363,49 
Vodovodni odbor Brezovo 2.315,00 3.298,93 

Skupaj: 27.866,26 22.662,42 
 
 

Pregled odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 
konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 
4020 pisarniški in splošni material 6.572,02 2.720,99 41 

4021 drobni inventar ter druge posebne storitve 998,36 367,40 37 
4022 energija, voda, komunalne stor. 4.419,65 3.974,62 90 

4023-4 izdatki za prevoz oz. službena potovanja 0 1.030,86 / 
4025 tekoče vzdrževanje 11.060,71 9.576,82 87 

4026 najem. in zakupnine 74,52 0 / 

4029 drugi operativni odhodki 4.741,00 2.790,43 59 

 Skupaj tekoči odhodki: 27.866,26 20.461,12 73 

41 Tekoči transferi 0 850,00 / 
420 Investicijski odhodki 0 1.351,30 / 
 SKUPAJ ODHODKI: 27.866,26 22.662,42 81 
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Glede na preteklo leto je manjša realizacija vseh tekočih odhodkov, večji pa so tekoči transferi in investicijski 
odhodki. 

 
Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 

SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

603  0601 POSLOVANJE KS 19.772,19 6.468,02 1.307,10 5.160,92 24.933,11 
603  0701 GASILSTVO -3.000,00 0 0 0 -3.000,00 
603  1301 OBČINSKE CESTE   8,81 13.123,59 9.116,82 4.006,77 4.015,58 
603  1401 PRIREDITVE -5.071,00 0 0 0 -5.071,00 
603  1601 VODOVOD GABROVKA 7.268,15 129,45 0 129,45 7.397,60 
603  1501 VODOVOD VODICE -8.164,98 0 0 0 -8.164,98 
603  1604 POKOPALIŠČE 8.598,89 10.161,88 6.977,58    3.184,30 11.783,19 
603  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK -6.119,49 480,00 1.961,99 -1.481,99 -7.601,48 

 
KS GABROVKA SKUPAJ: 13.292,57 30.362,94 19.363,49 10.999,45 24.292,02 

6031605 VODOVODNI ODBOR BREZOVO 12.815,15 6.822,72 3.298,93 3.523,79 16.338,94 

 
SKUPAJ: 26.107,72 37.185,66 22.662,42 14.523,24 40.630,96 

 

 
 
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 603  0601 POSLOVANJE KS Prihodki   6.468,02 Odhodki 1.307,10 
Sredstva za funkcionalno poslovanje KS Gabrovka v znesku 6.468,02 eur so bila nakazana iz proračuna 
Občine Litija. 

 
Odhodki za tekoče poslovanje KS Gabrovka so znašali 1.307,10 eur, in sicer: 

Pisarniški in drug splošni material in storitve 248,22 
Električna energija, poštnina 389,68 
Plačila po podjemni pogodbi za tajniška dela – bruto 665,16 
Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 4,04 

 
 

2.) 603  1301 OBČINSKE CESTE Prihodki  13.123,59 Odhodki 9.116,82 
Iz proračuna Občine Litija je bilo skladno s pogodbo nakazano 13.123,59 eur sredstev za vzdrževanje javnih 
poti in lokalnih cest v KS Gabrovka. Sredstva za ta namen so bila porabljena v višini 9.116,82 eur. 
 
 

3.) 603  1501-1601 VODOVOD GABROVKA, VODICE Prihodki 129,45 Odhodki 0 
Po prenosu vodovnega sistema Gabrovka in Vodice v upravljanje JP KSP Litija, ki je bil izveden 31. 1. 2014, 
KS Gabrovka ni imela več stroškov z vodovodom. Plačilo odprte stare terjatve je znašalo 129,45 eur, še vedno 
pa je odprtih 835,51 eur terjatev za vodarino. 
 
 

4.) 603  1604 POKOPALIŠČE Prihodki  10.161,88 Odhodki   6.977,58 
Prihodki od najemnin za grobove so znašali 9.359,56 eur, prihodki od pogrebnih storitev pa 802,32 eur.  
 
Odhodki v zvezi s pokopališčem so v letu 2017 znašali 6.977,58 eur, in sicer za: 

Splošni material, čistila, zemlja, pesek, škropiva 729,96 
Električna energija, komunalne storitve 2.327,55 
Stroški tekočega vzdrževanja 460,00 
Plačilo po podjemnih pogodbah - bruto 1.608,77 
Tekoči transfer društvom - MPZ 500,00 
Investicijski odhodki – nakup opreme  320,00 
Investicijsko vzdrževanje 1.031,30 
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5.) 603  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki 480,00 Odhodki  1.961,99 

Za decembrske prireditve in obdaritve otrok je KS Gabrovka pridobila 480,00 eur prihodkov od donacij 
pravnih in fizičnih oseb. 
Za nakup daril ter izvedbo prireditve je bilo porabljenih 1.961,99 eur. 
 
 

6.) 603  1605 VODOVODNI ODBOR BREZOVO Prihodki 6.822,72 Odhodki 3.298,93 
Vodovodni odbor Brezovo posluje preko svojega TRR v okviru KS Gabrovka kot pravne osebe. V poslovnih 
knjigah so prihodki in odhodki VO Brezovo evidentirani na posebnem stroškovnem nosilcu. Prihodki VO 
Brezovo (vodarina) so znašali 6.822,72 eur. 
 
Skupni odhodki VO Brezovo so znašali 3.298,93 eur, namenjeni so bili za: 

Splošni material – vodomeri 130,82 
Laborat. analize pitne vode 367,40 
Električna energija 1.257,39 
Stroški prevoza, kilometrina 1.030,86 
Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 0,98 
Drugi odhodki – prenakazilo vodnega povračila 2016 511,48 

Skupaj: 3.298,93 
 
Skupni rezultat poslovanja KS Gabrovka v letu 2017 je presežek prihodkov v znesku 14.523,24 EUR, ki je 
nastal zaradi računovodskega načela plačane realizacije. 
 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 
 KS Gabrovka VO Brezovo SKUPAJ 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017 13.292,57 12.815,15 26.107,72 
Presežek prihodkov v letu 2017 10.999,45 3.523,79 14.523,24 
Stanje sredstev na računu za prenos v naslednje leto 24.292,02 16.338,94 40.630,96 
        
 
KS Gabrovka je zavezanka za DDV za svojo obdavčljivo dejavnost, za katero vodi ločeno knjigovodstvo, z 
obveznostjo trimesečnega poročanja. KS Gabrovka ne zaposluje delavcev in ni zavezanka za davek od 
dohodkov pravnih oseb. 
 
Računovodska in finančna opravila se skladno s Statutom Občine Litija od 1. 1. 2012 opravljajo v 
računovodstvu Občine Litija. 
 
 
 
 
Pojasnila pripravil: 
Gašper Simončič          
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KRAJEVNA SKUPNOST HOTIČ                                  TRR: SI56 0126 0645 0818 113  
SPODNJI HOTIČ 02                                                         Davčna št.: 20893418  
1270 LITIJA                                                                         Šifra prorač. uporabnika: 81817  
 
Litija, dne  15. 2. 2018 
 
 

POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 
 
 
1. POSLOVNO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI HOTIČ ZA LETO 2017 
 
 
1.Krajevno skupnost Hotič vodi sedem članski svet KS. 
KS pokriva območje naselij: Sp.in Zg. Hotič, Zapodje, Jesenje, Bitiče in Konj 
2. KS skrbi za komunalno infrastrukturo na območju KS in sicer: 
- vzdrževanje javnih poti v KS Hotič 
- upravljanje pokopališča in mrliške vežice 
- čiščenje in urejanje avtobusnih postajališč 
3. KS je sprejela dolgoročni plan za obdobje 2014-2018 in sicer, 
- priklop vodovoda Hotič na vodovod Ribče ( odcep Jesenje- Bitiče-Hotič ) 
- izgradnja učno vzgojnega centra CI, šole in vrtca v Hotiču, 
- ureditev varne pešpoti v Sp. Hotiču, 
- izgradnja čistilne naprave v Hotiču 
4. Realizirani plan dela v letu 2017 
V letu 2017 se je pričelo z pridobivanjem služnosti za izgradnjo vodovodnega omrežja med 
Jesenjami in Bitičami za priklop na vodovod Ribče. Tu smo prišli do resnega problema, ko 
stranka ne podpiše služnosti in smo jo čakali ter prosili več mesecev. Zato je potrebno najti 
drugo rešitev, ki upam, da se je našla. Drugi problem pa je navezava vodohran Bitiče - Zg. 
Hotič. Tudi tu lastnik zemljišča ni pripravljen sodelovati in dati služnosti. Tudi tu iščemo 
novo traso. Imamo upanje, da bomo uspeli to realizirati. 
Občino zavezuje tudi podpisana pogodba o prenosu vodovoda Hotič, da se to izvede v letu 
2018. 
Kakovost vode je slaba in po vseh deležnikih jo je potrebno še prekuhavati, ki je še toliko bolj 
obremenjujoče. Voda se tudi velikokrat dovaža v vodohran in s tem slabša kakovost in 
distribucija vode uporabnikom. To posebno velja za krajane Sp. Hotiča. 
V letu 2017 se je motnost pojavila tudi v Zg. Hotiču, kjer se na normalno upravljanje ne bi 
smelo zgoditi 2x. 
V letu 2017 so se nadaljevala ureditve JP v KS, vsem željam in zahtevam nismo mogli in ne 
moremo ustreči, ker smo finančno omejeni z strani občine Litija. V letu 2017 se je naredila 
odmera JP Sivc - Ravne. Za ta del bomo poskušali v letu 2018 z strani občine pridobiti 
sredstva, da se preplasti.  Na tej JP se je odstranil plaz, ki se je sprožil sredi septembra. Ta del 
bo potrebno pregledati in ukrepati, da se ne bi to ponovilo in povečalo. Obveščena je bila tudi 
občina, ki si je to ogledala, samo odziva  o sanacije pa ni. V letu 2017 je bila v planu 
zakoličba- odmera tudi JP Zg.- Sp. Hotič, da bi končno prišli do prave trase poti.  
KS Hotič se zavzema, da se občina dogovori z lastniki privatne poti v Sp. Hotiču o zamenjavi. 
To se pogovarjamo že 2 leti in se ne premakne nič. Sami izgovori. V kolikor bi se to uredilo, 
bi se tudi ta del poti lahko kategoriziral in uredil kot podaljšek varne pešpoti  Zg.- Sp. Hotič. 
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V letu 2017  so se  v Zg. Hotiču asfaltirali trije odseki  JP in sicer en del v celoti, dva dela pa 
delno. 
To investicijo sta vodila občina in pa civilni odbor. 
V letu 2017 se je pričelo z urejanjem dokumentacije za ureditev zavijalnega pasu v Sp. Hotiču 
in na temu projektu sodeluje tako KS kot PGD Hotič. Vsem nam je v interesu, da dobimo iz 
tega projekta kar se da največ za kraj. 
V KS Hotič se že precej časa odpira tudi poglavje obvoznice v Zg. Hotiču, ki je nuja za 
varnost krajanov in otrok, ki morajo uporabljati ta del ceste, da lahko pridejo do avtobusne 
postaje. To problematiko bomo skušali urejati z občino in pa tudi z direkcijo za infrastrukturo. 
V mesecu septembru smo na pobudo določenih krajanov, ki živijo ob glavni cesti sklicali zbor 
krajanov, glede ceste in pa da bi pripravili shod in pa cesto zapirali z hojo čez prehod. 
Po pogovoru z županom, smo dobili tudi navezo na direkcijo in se dogovorili za sestanek, da 
nam predstavijo kakšna je možnost, da v najkrajšem času pridemo do tako potrebne ceste. 
Sestanka so se udeležili 4 predstavniki DRSI in nam podali terminski plan, ki če se bo 
uresničil, bo odlično. Možnosti zapore nismo opustili. 
Krajani so to problematiko podali tudi na televiziji, da se dejansko vidi kakšna nevarnost je 
uporaba te ceste za pešce. 
Za praznik dneva mrtvih je KS  Hotič pristopila k akciji manj sveč za manj grobov , letos že 
tretjič. Sredstva, ki so bila zbrana smo del namenili otrokom z posebnimi potrebami, del pa je 
šel na postavko  za nabavo defibrilatorja. 
V letošnjem letu sta bila postavljena 2 koša za pasje iztrebke in sicer eden pri gasilskem domu 
in drugi v ulicah pri križu nasproti vrtca. 
V mesecu decembru je otroke v Hotiču obiskal Dedek mraz in obdaril otroke. Sredstva za 
obdaritev je zagotovila KS Hotič.  Program in izvedbo obdaritve je pripravila OŠ in otroci 
vrtca Taček iz Hotiča.  
KS Hotič je v mesecu marcu denarno pomagala  RK za izvedbo prireditve in v decembru prav 
tako Konjeniškemu društvu GEOOS. 
5. Nerealizirani cilji v letu 2017: 
- preplastitev ceste v Zg. Hotiču od kapelice pri Sivc do Vozlja JP 708032. 
6. Nerealizirano iz sredstev proračuna občine Litija: 
- izdelava projekta za priključitev vodovoda Hotič na vodovod Ribče ( Jesenje- Bitiče- Hotič), 
- varna pešpot in ureditev prehoda v Sp. Hotiču, zavijalni pas za Vače. 
Nerealizirani projekti, so v planu realizacije v naslednjem obdobju 2017-2018, finance bo 
zagotovila občina Litija in Republika Slovenije. 
 
 
 
                                                                                                            Predsednik sveta KS Hotič 
                                                                                                                Leopold Malovrh     
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO IN POJASNILA K IZKAZOM 
 

 BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja KS Hotič izkazuje vsa sredstva in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2017. 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA 
Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS: 
 

Naziv OS Nabavna 
vrednost OS 

Popravek 
vrednosti OS 

Sedanja 
vrednost OS 

NAPREMIČNINE:    
- zemljišče 11.709,28 0,00 11.709,28 
- vodovodni sistem Hotič 0,00 0,00 0,00 
Skupaj zemljišča: 11.709,28 0,00 11.709,28 
OPREMA:    
- oprema  za pokopališče 2.250,16 2.250,16 0,00 
- zabojnik za odpadne sveče 708,12 708,12 0,00 
- vrata hrastova (mrliš.vežica) 758,84 197,32 651,52 
- defibrilator z omarico 1.915,40 414,96 1.500,44 
Skupaj oprema: 5.632,52  3.570,56 2.061,96 
Skupaj vsa OS: 17.341,80 3.570,56 13.771,24 

V letu 2017 KS Hotič ni imela vlaganja v OS v višini 1.915,40 EUR. 
 
Dne 31. 12. 2015 je bila podpisana Pogodba o prenosu lastništva in upravljanja 
infrastrukturnih objektov in naprav sistema za oskrbo s pitno vodo Hotič. Občina Litija bi 
morala kot najemodajalec celotno infrastrukturo, kot je popisana po stanju 31. 12. 2015, KSP 
Litija kot najemodajalcu oddati v poslovni najem, vendar v letu 2016 do realizacije ni prišlo.  
S 1. 1. 2017 je bil vodovodni sistem Hotič na podlagi prevzemnega zapisnika z dne 27. 12. 2017 
oddan v najem. 
 
Amortizacija za leto 2017 v višini 868,05 EUR je bila v celoti pokrita v breme splošnega 
sklada. Za obračun smo uporabili stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 do 100/15). 
Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA 

 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI: 
Stanje gotovine v blagajni znaša na dan 31.12.2017  0,00 EUR. KS Hotič v letu 2017 ni poslovala z 
gotovino. 

 DENARNA SREDSTVA NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU: 
Stanje denarnih sredstev na TRR št. 01260-6450818113 na dan 29. 12. 2017  znaša 23.697,88 
EUR (izp.št. 76). 

 TERJATVE DO KUPCEV (sk.12): 
Odprte kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31. 12. 2017 znašajo 557,95 EUR, od tega: 

           * grobnine za leto 2015 v višini  36,00 EUR (1 dolžnik-v izvršbi), 
           * grobnine za leto 2016 v višini  72,00 EUR (2 dolžnika-v izvršbi), 
           * grobnine za leto 2017 v višini  192,00 EUR (7 dolžnikov-poslani so bili opomini), 
           * vodarina za leto 2014 in 2015  257,95 EUR (2 dolžnika-v izvršbi). 
 

 NEPLAČANI ODHODKI (sk.18): 
Neplačani odhodki po računih iz leta 2017 znašajo 1.049,60 EUR. 
 

Skupna aktiva znaša 39.076,67 EUR. 
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KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
Odprte kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2017 znašajo 1.607,55 EUR, in sicer: 

 DO DOBAVITELJEV: 
Obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2017  1.017,49 EUR in se nanašajo na 
račune iz leta 2017, in so bili poravnani v začetku leta 2018. 
Obveznosti do drugih prejemnikov pror.sredstev znašajo 31,81 EUR za povrnitev stroškov 
fizični osebi (mater.str. za mrliško vežico). 

 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI – UPORABNIKI EKN: 
Te obveznosti skupaj znašajo 0,30 EUR in so obveznosti do UJP Ljubljana za str. plačilnega 
prometa XI+XII/17. 

 NEPLAČANI PRIHODKI: 
Neplačani prihodki so izkazani v višini 557,95 EUR. 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
Splošni sklad KS Hotič za leto 2017 znaša  37.469,12 EUR in sicer: 
 
- sklad osnovnih sredstev (sedanja vrednost OS)        =     13.771,24 EUR 
- presežek prihodkov za prenos v leto 2017                   =   23.697,88 EUR 
 
Drugih obveznosti KS Hotič ne izkazuje, prav tako ne dolgov in časovnih razmejitev. 
 

Skupna pasiva znaša 39.076,67  EUR. 
 

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
 
Skupni prihodki KS Hotič so v letu 2017 znašali 9.707,26 EUR, 32 % maj kot v letu 2016. 
Pregled prihodkov po ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 
 
konto namen realizacija 2016 realizacija 2017 %17/16 
7103 prihodki od najemnin za grobove 4.698,24 4.421,96 95 
7130 prihodki od prodaje stor.: vodarina, 

pogr.stor. 
3.316,77 501,00 16 

7301 prejete donacije od FO 1.750,00 234,00 14 
7401 prejeta sredstva iz prorač.Občine 

Litija 
4.628,90 4.550,30 99 

 - za funkcionalne izdatke 2.596,59 2.618,84 101 
 - za vzdrževanje JP 2.032,31 1.931,46 95 
     
 SKUPAJ PRIHODKI: 14.393,91 9.707,26 68 
 
Večja odstopanja glede na realizacijo preteklega leta so pri prihodkih od prodaje storitev, ker 
so se prihodki od vodarine v letu 2016 še vodili pri KS Hotič, v letu 2017 pa le prihodki od 
pogrebnih storitev.  
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Skupni odhodki so v letu 2017 znašali 10.714,53 EUR, 11 % manj kot v letu 2016. 
 
konto namen realizacija 2016 realizacija 2017 %17/16 
4020 pisarniški material in splošni 

material 
292,50 366,04 126 

4021 protokol. darila ter druge posebne 
storitve 

836,70 693,48 83 

4022 energija, voda, komunalne storitve 2.055,21 1.741,59 85 
4025 tekoče vzdrževanje 3.024,09 1.903,20 63 
4029 drugi operativni odhodki 3.477,24 1.010,22 29 
40 Skupaj tekoči odhodki: 9.685,74 5.714,53 59 
     
42 Investicijski odhodki 2.421,61 0 0 
43 Inv.transf.neprof.org. 0 5.000,00  0 
 SKUPAJ ODHODKI: 12.107,35 10.714,53 89 

 
Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji 
tabeli: 

SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

604  0601 POSLOVANJE KS 8.965,22 2.618,84 1.281,97 1.336,87 10.302,09 
604  0701 GASILSTVO   5.000,00 -5000,00 -5.000,00 
604  1301 OBČINSKE CESTE -68,34 1.931,46 1.903,20 28,26 -40,08 
604  1401 PRIREDITVE   -1.263,86 0 204,88 -204,88 -1.468,74 
604  1501 ČISTILNA AKCIJA -67,00 0 33,69 -33,69 -100,69 
604  1601 VODOVOD  6.112,00 0 0 0 6.112,00 
604  1604 POKOPALIŠČE 11.032,15 4.922,96 1.833,30 3.089,66 14.121,81 
604  1701 DEFIBRILATOR 1.143,00 234,00 0 234,00 1.377,00 
604  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK -1.148,02 0 457,49 -457,49 -1.605,51 

SKUPAJ:   24.705,15 9.707,26 10.714,53 1.007,27 23.697,88 
 

  
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 604  0601 POSLOVANJE KS Prihodki: 2.618,84 Odhodki: 1.281,97 
Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za funkcionalno poslovanje so v letu 2017 znašali 
2.618,84 eur. 

 
Odhodki za tekoče poslovanje KS Hotič so znašali 1.281,97 eur, in sicer: 

Pisarniški material (barve za tiskalnik, obrazci) 139,59 
Stroški kopiranja 57,20 
Izdatki za reprezentanco (trgov.blago) 19,17 
Stroški poštnine 55,79 
Plačila po podjemni pogodbi (tajniš.oprav.) 1.007,86 
Plačila stroš.UJP 2,36 
 

2.) 604  0701 GASILSTVO Prihodki:  0                  Odhodki:  5.000,00 
PGD Hotič je posredovalo prošnjo za donacijo - pomoč pri nakupu novega gasilskega avtomobila. 
Sredstva so bila nakazana v višini 5.000,00 eur na podlagi sklepa Sveta KS Hotič. 

 
3.) 604  1301 OBČINSKE CESTE Prihodki:  1.931,46                 Odhodki:  1.903,20 

Prihodki za vzdrževanje javnih poti v KS Hotič v letu 2017 so bili realiziran v višini 1.931,46 eur.  
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KS je plačala računa za vzdrževanje cest Šuštar trans-u sp in Juvan Petru sp  v skupnem znesku 
1.903,20 eur. 
 

5.) 604  1401 PRIREDITVE Prihodki:  0,00 Odhodki:  204,88 
KS  je za pomoč pri organizaciji prireditev namenila za: 

- nakup trgovskega blaga (99,31eur) - »Blagoslovljenje  konj na Štefanovo«,  
- nakup trgovskega blaga (105,57 eur) - Kork Hotič - za pogostitev ob dnevu žena. 

 
5.) 604  1501 ČISTILNA AKCIJA Prihodki:  0,00 Odhodki:  33,69 

KS je plačala račun za nakup trgovskega blaga v višini 33,69 eur. 
 

6.) 604  1604 POKOPALIŠČE Prihodki:  4.922,96  Odhodki:  1.833,30 
Skupni prihodki na postavki pokopališče so znašali 4.922,96 eur, in sicer za: 

- najemnino grobov  4.421,96 eur, 
- uporabo mrliške vežice 501,00 eur. 

 
Odhodki v zvezi z vzdrževanjem pokopališča so znašali 1.833,30 eur, in sicer: 

Str.kopiranja 11,67 
Drugi spl.in pos.mater. (rože za korita)  135,83 
Električna energija (dobava) 86,52 
Komunal.storit. (voda) 124,39 
Komunal.stor. (odvoz smeti) 1.474,89 

 
7.) 604  1701 DEFIBRILATOR Prihodki:  234,00 Odhodki:   0 

Prihodki so bili realizirani  v višini 234,00 eur. Sredstva so bila zbrana v akciji manj sveč za manj 
grobov. 
 

8.) 604  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki:  0,00 Odhodki:   457,49 
KS je za novoletno obdaritev otrok v letu 2017 namenila 372,09  eur  za darila ter za izvedbo 
prireditve za otroke 85,40 eur. 
 
Rezultat poslovanja v letu 2017 je presežek odhodkov nad prihodki v znesku 1.007,27 eur.  
 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017 

 
 

24.705,15  EUR 
Presežek odhodkov v letu 2017             1.007,27  EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto             23.697,88 EUR 

  
 
     
Pojasnila pripravila:                                                           Predsednik sveta KS Hotič: 
Joži Belja                                                                                                 Leopold Malovrh 
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KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA                               TRR: SI56 0126 0645 0818 210 
JEVNICA 36                                                                        Davčna št.: 69696209 
1281  KRESNICE                                                                Šifra prorač. uporabnika: 81825 
 
Jevnica, 23. 2. 2018 
 

POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 

 
 
 
1. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 
 
1.   OSNOVE ZA DELOVANJE 
- Zakon o lokalni samoupravi 
- Statut Občine Litija 
- Odlok Občine Litija o nalogah krajevnih in mestne skupnosti 
- Statut krajevne skupnosti Jevnica 
 
2.   OBLIKE DELOVANJA 
- Svet Krajevne skupnosti  
- Odbor za ceste 
- Vodovodni odbor 
- Odbor za družbene dejavnosti 
- Odbor za pogrebna opravila 
- Odbor za informiranje in turizem 
- Odbor za upravljanje z dvorano Zadružnega doma 
- Projekt : Čistilna akcija KS 
 
Svet KS Jevnica 
 

- Zaradi ne obiskanosti uradnih ur se je svet KS Jevnica odločil, da omogoči uradne   
ure na željo krajanov, ko bodo to potrebovali, vendar  v letu 2017  teh želja  ni bilo 

- Svet  KS Jevnica  je  imel v letu 2017 7 rednih sej, 1 izredno sejo, na katerih  je 
obravnaval  naslednje tekoče  zadeve  : 

• Urejevanja vodovoda Jevnica - Kresniške Poljane 
• Osnovno vzdrževanje komunalne infrastrukture 
• Nadaljevanje del za ureditev  parkirnega prostora  ob železnici 
• Nadaljevanje postopkov za dokončno ureditev  centra  Jevnice 
• Organizacija prireditev in koordinacija pri delovanju društev  in organizacij 
• Organizacija prireditve ob krajevnem prazniku  ter ob dnevu  žena  in mater 
• Vzdrževanje in urejanje javnih poti ter opravljanje zimske  službe 
• Skrb za del Zadružnega doma,  ki ga uporabljajo KS Jevnica in društva 
• Nudenje  pomoči  društvom, vrtcu in šoli 
• Priprava  programa dela in finančnega načrta za leto 2017 
• Dajanje  pobud  za izboljšanje prometne varnosti  na krajevnih cestah 
• Informiranje krajanov  na spletni  strani  KS Jevnica in oglasnih deskah  v KS Jevnica 
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• Nadaljevanje aktivnosti pri ureditvi lastniških in upravljalskih razmer v Zadružnem 
domu  Jevnica  - dvorana 
• Organizacija čiščenja  kraja, akcija  »Očistimo svoj  kraj« 
• Osnovno vzdrževanje komunalne infrastrukture 
• Izvedba novoletnega srečanja s predsedniki krajevnih društev in družbenih 
organizacijah 
 
Odbor za ceste 
 
Na območju  KS Jevnica  prejemamo za javne  poti  iz naslova Občine Litija  finančna 
sredstva za vzdrževanje. V letu 2017 je bil pripravljen razdelilnik in na osnovi  le tega  smo  
naročili  in predali  dela  podjetniku Šuštar  trans, da jih je opravil  na javnih poteh območja 
KS Jevnica. Šuštar  trans je v letu 2017  opravljal tudi zimsko  službo  na vseh javnih in 
občinskih  cestah,  kot podizvajalec KSP Litija, s katerim  imamo  sklenjeno pogodbo preko 
Občine Litija. 
V začetku aprila se izvedlo  tudi  pomladansko urejanje  javnih poti, cest in pešpoti,  tudi  E-6.  
Odbor  za ceste vodi  Miro Klopčič. 
 
Vodovodni odbor 
 
Odbor  skrbi  za  tekoče  vzdrževanje, redne  preglede  pa  vrši  gospodar  vodovoda  Marjan  
Petek. V letu 2017 je vodovodni  odbor nadaljeval  z rednimi kontrolami glede kvalitete vode, 
ki jo je vršil NLZOH  in KS Jevnica. 
V letu 2017 so je poleg rednih obhodnih  in vzdrževalnih  del izvajalo se naslednje : 

- redni sestanki  vodovodnega  odbora 
- ureditev dokumentov  po usmeritvah  HACCAP in inšpektorja 
- vodenje knjige vstopov in opažanj v glavnem  rezervoarju 
- redna popravila okvar 
- redni pregledi dotoka in porabe vode 
- sanacija na vodovodnem  zajetju in vodovodnem  sistemu 

Opravljena je bila tudi košnja okoli zajetja pitne vode ter tudi redni pregledi  hidrantov skupaj 
s PGD Jevnica.  
Odbor vodi Jernej Kukovica. 
 
Odbor za družbene  dejavnosti 
 
V letu 2017 je bilo v okviru odbora za družbene dejavnosti  organizirano več tradicionalnih 
prireditev. V januarju je v čast krajevnega praznika potekala proslava v Zadružnem  domu,  
kjer smo po končanem  kulturnem  programu skupaj družili ter ob tej priložnosti spregovorili  
tudi kakšno besedo o dogajanju  v kraju v bolj družabnem  tonu. 
V mesecu marcu je bila izvedena prireditev ob dnevu žena in mater, ki tradicionalno 
obeležuje  dan žena ter materinski dan. Proslava je potekala v Zadružnem  domu Jevnica. 
Prireditev obdarovanje  otrok z Dedkom  Mrazom  je potekala v mesecu decembru,  ko smo 
kot vsako leto obdarili vse otroke v krajevni skupnosti in pripravili  pester kulturni program. 
V letu 2017 je bilo prijavljenih  23 otrok več kot pretekla leta, skupaj 143 otrok od 1  do 10 
leta. 
Odbor za družbene dejavnosti  je aktivno sodeloval  v komunikaciji  med društvi ter se trudil 
še bolj povezati že tako pestro družabno dogajanje v kraju. Poleg sodelovanja  z večino 
društev  v kraju smo sodelovali  tudi s podružnično osnovno šolo Jevnica ter vrtcem Jurček 
Jevnica.  Zahvala za uspešno izvedene  prireditve velja tudi vsem nastopajočim, društvom, 
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članom sveta krajevne skupnosti  ter ostalim,  ki so priskočili  na pomoč, ko je bilo potrebno 
postoriti vse potrebno za uspešno izvedene  prireditve. 
Odbor vodi Igor Kisovec. 
 
 
Odbor za pogrebna opravila 
 
V  letu 2017 je umrlo 7 krajanov, 2 moška in 5 žensk, za katerega se je svojcem  izročil  paket 
sveč in izreklo sožalje. Prav tako se je izobesila žalna zastava in napisalo  obvestilo o 
pogrebu. 
Odbor vodi Bojana Pečar. 
 
 
Odbor za informiranje in turizem 
 
V letu 2017  je odbor  za informiranje  in turizem  posodabljal  spletno  stran  in ažuriral  
podatke.  Obenem  je skrbel tudi za konstantno  obveščanje krajanov  na oglasnih  deskah,  
kadarkoli  je bilo to potrebno. Sodeloval je pri praznikih in srečanjih  v Jevnici, dobro  pa je 
sodeloval  tudi z društvi. 
Odbor vodi Tea Rozina. 
 
Odbor za opravljanje z dvorano 
 
V letu 2017 je odbor  za upravljanje  z dvorano  Zadružnega  doma  deloval  po usmeritvah  in 
aktih,  ki jih je sprejel v letu 2016. Na svojih sejah je oblikoval  urnik za obdobje  2017/2018  
in skrbel za njegovo izvajanje, poskrbel  za  vzdrževanje   in  redno  čiščenje  dvorane  ter  za  
manjša  popravila.  Odbor  je  sodeloval  tudi  z odborom za družbene dejavnosti,  ki je 
organiziral  prireditve v dvorani. 
Odbor vodi Jani Jerant. 
 
 
Projekt: Čistilna akcija  KS 
 
Čistila  akcija  je  potekala  8. 4. 2017,  na ta dan  so  se  ločeno  zbirali  kosovni  odpadki  na 
določenih mestih. Čistilne  akcije so se organizirano udeležili  krajani, društva in  organizacije  
iz  našega kraja, ki so zbirali kosovne odpadke po svojih zaselkih in določenih  lokacijah.  V 
kraju je čistilna akcija že tradicija, termin pa v začetku meseca aprila, samostojno ali pa v 
sklopu vseslovenske  akcije. 
 
 
V Jevnici, 02.02. 2017 
 
 
 
                                                                                                      Predsednik Sveta KS Jevnica  
                                                                                                                    Tomaž Pokorn 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO IN POJASNILA K IZKAZOM 
 
 
BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja KS Jevnica izkazuje vsa sredstva in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2017 
 

DOLGOROČNA SREDSTVA 
Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS: 
 

Naziv OS Nabavna vrednost OS Popravek vrednosti OS Sedanja vrednost OS 
- zemljišče 13.721,78 0,00 13.721,78 
- vaški vodovod 121.226,99 121.226,99 0,00 
- drugi objekti - garaža 98,13 98,13 0,00 
Skupaj zemljišča in zgradbe: 135.046,90 121.325,12 13.721,78 
- infr.obj.v pridobivanju 15.097,62 0,00 15.097,62 
Skupaj nepremičnine  150.144,52 121.325,12 28.819,40 
- osebni računalnik 349,90 349,90 0,00 
- printer epson 300,37 300,37 0,00 
- pohištvo (stoli, mize) 3.877,25 3.877,25 0,00 
- blagajna 315,78 315,78 0,00 
- pianino 1.415,07 1.415,07 0,00 
- tiskalnik 151,27 138,65 12,62 
- druga oprema (sesalec, el.rad.) 494,17 494,17 0,00 
- defibrilator Defitbtech z omarico 2.074,00 864,21 1.209,79 
Skupaj oprema: 8.977,81 7.755,40 1.222,41 
Skupaj vsa OS: 159.122,33 129.080,52 30.041,81 
 
Infrastrukturni objekti v pridobivanju predstavljajo začetek vlaganj v kolesarnico (postavitev 
železnega postavka) in kanalizacijo v KS (se bo delala sočasno s čistilno napravo) in 
opravljenega posnetka za izgradnjo parkirišča (nadaljevanje del za ureditev parkirnega 
prostora ob železnici poteka).  V letu 2017 KS Jevnica ni imela vlaganja v OS. 
Za dolgoročna sredstva je bil opravljen redni letni popis. 
Amortizacija za leto 2017 v višini 602,95 EUR je bila v celoti pokrita v breme splošnega 
sklada. Za obračun smo uporabili stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 do 100/15). 
Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA 

 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI 
Stanje blagajne na dan 31. 12. 2017 je 22,14 EUR.  KS Jevnica v letu 2017 ni poslovala z 
gotovino. 
Denarna sredstva v blagajni so bila popisana na dan 31. 12. 2017. 
 

 DENARNA SREDSTVA NA TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH 
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2017 znaša 20.832,80 EUR, od tega:  

- na TRR št. 01260-6450818210 po izpisku št. 120 z dne 28. 12. 2017 13.416,68 eur ter 
- na TRR št. 01260-6000001592 po izpisku št. 84 z dne 29. 12. 2017 7.416,12 eur, ki je 

bil odprt s 4. 7. 2017 za ločeno evidenco prihodkov in odhodkov vodovoda Jevnica od 
poslovanja KS Jevnica.  

 
 TERJATVE DO KUPCEV 

Odprte kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2017 znašajo 4.172,97 EUR, od tega: 
- Sk. 12 kupci: skupaj 3.985,68 EUR, 
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- Sk.14 uporabniki EKN:  187,29 EUR. 
Pregled odprtih kratkoročnih terjatev je naslednji: 
 

Terjatve do kupcev (skupina 12): EUR 

1. - fizične osebe – vodarina 1.713,82 
2. - fizična oseba – asf.ceste v Jevnici 1.000,00 
3. - fizična oseba – deponija odpad.mater. 660,00 
4. - fizični osebi – upor.kultur.dvor.v Jevnici 270,00 
5. - Športni  klub Bleščica – upor.kult.dvor.v Jevnici 42,00 
6. - Nogometni kub Litija – upor.kult.dvor. v Jevnici 35,00 
7. - Inštitut Juda – upor.kultur.dvor.v Jevnici 56,00 
8. - KUD Jevnica 126,00 
9. - Krona 1, prevozi d.o.o. - vodarina 82,86 
 Skupaj terjatve do kupcev: 3.985,68 

Terjatve do upor.EKN (skupina 14):  

1. - Vrtec Litija -  uporaba kult.dvor. v Jevnici 187,29 
 Skupaj terjatve do upor.EKN 4.172,97 

Odprte terjatve do pravnih oseb so bile usklajene z IOP obrazci. 
 

 NEPLAČANI ODHODKI 
Neplačani odhodki po računih iz leta 2017 znašajo  3.146,76 EUR. 
 
Skupna aktiva znaša 58.216,48 EUR.  
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
Odprte kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2017 znašajo 7.319,73 EUR, in sicer: 

- Sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2017: 2.798,68 EUR. 
Obveznosti do dobaviteljev niso sporne, poravnane so bile v začetku leta 2018, ko so zapadle 
v plačilo. 
 

dobavitelji neplačani računi iz 2017, ki 
so zapadli v plačilo 2018 

1. Elektro Ljubljana d.d. - omrež. in prisp. - KD - XI, XII 213,91 
2. EVJ Elektroprom d.o.o.  - ogrev.KD  XI, XII 640,80         
4. KGZ Litija z.o.o. - trgov.blago (pogost.društ.) 157,11 
5. KSP Litija d.o.o. - odvoz odpadkov - KD - XI, XII 11,56 
7. Šuštar trans d.o.o. -  vzdrž. JP v KS 283,04 
8. Telekom Slovenije d.d. -  SIOL st. – XI, XII 74,00 
9. Barlič Anton s.p. - servis klonir.sistema 416,83 
10. Know-How –obdaritev otrok  285,26 
11. ECE d.o.o. – dobava EE (XI in XII) 165,71 
12. Jože Gričar sp – sveče, rezano cvetje 48,00 
13. Rado Kosmač s.p. – vzdrž.vodov. 502,46 
Skupaj:  2.798,68 
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- Sk. 23 do drugih prejemnikov proračun.sredstev v višini  345,94 EUR,  in sicer do: 
fizičnih oseb na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb (za hišniška opravila za kulturni 
dom v Jevnici in tajniška opravila za delovanje KS za mesec december). 

     -  Sk. 24 uporabniki EKN: UJP 2,14 EUR za stroš. plačilnega prometa XI in XII. 
Neplačani prihodki (sk. 28) so izkazani v višini 4.172,97 EUR in predstavljajo izdane fakture 
do kupcev, katerih valuta plačila je v letu 2018. 
 
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
Splošni sklad KS Jevnica za leto 2017 znaša  50.896,75 EUR in sicer: 
- sklad osnovnih sredstev (sedanja vrednost OS)        =   30.041,81 EUR 
- presežek prihodkov za prenos v leto 2016                 =  20.854,94 EUR 
Na spremenjeno vrednost splošnega sklada vpliva obračunana amortizacija ter ugotovljeni 
presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017. 
 
Drugih obveznosti KS Jevnica ne izkazuje, prav tako ne dolgov in časovnih razmejitev. 
 
Skupna pasiva znaša 58.216,48 EUR. 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
Skupni prihodki KS Jevnica so v letu 2017 znašali  34.439,63 EUR, 5 % več kot v letu 2016. 
Pregled prihodkov po ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 
 
konto Namen realizacija 2016 realizacija 2017 %17/16 
7103 prihodki od najemnin (Kult.dom Jev.) 3.434,00 4.502,59 132 
7130 prihodki od prodaje stor.: vode 15.270,83 17.513,60 115 
7301 Prejete donacije 455,00 0,00 28 
7401 prejeta sredstva iz prorač.Občine Litija 13.816,99 12.423,44 90 
 - za funkcionalne izdatke 3.687,36 3.701,65 101 
 - za vzdrževanje JP 5.596,50 3.149,50 0 
 - za tekoče vzdrževanje - kulturni dom 4.533,13 5.572,29 118 
     
 SKUPAJ PRIHODKI: 32.976,82 34.439,63 105 
 
Skupni odhodki so v letu 2017 znašali  33.712,30 EUR, 45 % več kot v letu 2016. 
Pregled prihodkov po ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 
 
konto Namen realizacija 2016 realizacija 2017 %17/16 
4020 pisarniškim in splošni material 562,38 1.346,73 240 
4021 druge posebne storitve 1.723,46 2.482,55 144 
4022 energija, voda, komunalne storitve 4.816,92 5.392,54 112 
4025 tekoče vzdrževanje 4.773,47 4.933,18 104 
4026 najemnine 102,10                 1.647,59 1614 
4029 drugi operativni odhodki 11.317,16 11.916,53 106 
 Skupaj tekoči odhodki: 23.295,49 27.719,12 100 
41 Tekoči transferi 0 446,00 0 
420 Investicijski odhodki 0 5.547,18 0 
      
 SKUPAJ ODHODKI: 22.375,08 33.712,30 151 
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Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji 
tabeli: 
 

SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

605  0601 POSLOVANJE KS -6.499,53 5.349,24 4.029,68 1.319,56 -5.179,97 
605  1301 OBČINSKE CESTE 1.758,37 3.149,50 1.803,16 1.346,34 3.104,71 
605  1401 PRIREDITVE   -2.277,76 0,00 399,26 -399,26 -2.677,02 
605  1501 ČISTILNA AKCIJA -646,73 0,00 102,58 -102,58 -749,31 
605  1601 VODOVOD JEVNICA 39.204,73 17.513,60 20.067,45 -2.553,85 36.650,88 
605  1602 VODOVOD KRESNIŠKE POLJANE     

 605  1701 DEFIBRILATOR 1,00    1,00 
605  1801 KULTURNI DOM -10.620,19 8.427,29 7.087,35 1.339,94 -9.280,25 
605  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK -792,28 0,00 222,82 -222,82 -1.015,10 

SKUPAJ:   20.127,61 34.439,63 33.712,30 727,33 20.854,94 
 

  
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 605  0601 POSLOVANJE KS Prihodki:   5.349,24 Odhodki:  4.029,68 
a) prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za funkcionalno poslovanje so znašali 3.701,65 eur.  
b) prihodki iz naslova najemnine so znašali 1.647,59 eur za uporabo prostora v kult.domu.  

 
Odhodki za tekoče poslovanje KS Jevnica so znašali 4.029,68 eur, in sicer: 

Pisarniški mater.in storit.(barva za tiskal., papir...) 187,97 
Računalniške storitve (podalj.domene) 102,10 
Drugi posebni mater.in storitve (sveče, žalni aranž.) 48,50 
Stroški telefona (SIOL st.) 435,00 
Stroški poštnine (znamke) 140,70 
Plačila po podjemni pogodbi (tajniš.opravila) 1.635,22 
Sejnine (člani Sveta KS) 1.472,14 
Plačila stroš.UJP 8,05 
 
 

2.) 605  1301 OBČINSKE CESTE Prihodki:  3.149,50                  Odhodki:  1.803,16 
Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbah za vzdrževanje JP so znašali 3.149,50 eur. 
 
Plačan je bil račun Šuštar trans za vzdrž.JP – strojna dela v višini 1.803,16 eur. 
 

3.) 605  1401 PRIREDITVE Prihodki:  0,00 Odhodki: 399,26 
 
Odhodki prireditev KS Jevnica so znašali 349,216 eur, in sicer: 

Protokol.darila, organiz.proslav (trgov.blago-malica za 
otroke, uokvirj. in tiskanje priznanj) 

349,26 

Tekoči transfer nepr.org.: donacija Dr.Sloga Jevnica-
30 l. delovanja 

50,00 

 
 

4.) 605  1501 ČISTILNA AKCIJA Prihodki:  0,00 Odhodki:  102,58 
Za izvedeno čistilno akcijo v aprilu 2017 je KS plačala stroške hrane in pijače. 
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5.) 605  1601 VODOVOD Prihodki:  17.513,60 Odhodki:  20.067,45 
V letu 2017 je bil popis vodomernih števcev opravljen dvakrat, dvakrat letno so bili krajanom tudi 
izdani računi z UPN nalogi. 
Skupni prihodki za vodarino so znašali 17.513,60 eur. 
 
Odhodki v zvezi z vzdrževanjem vodovodov so znašali  20.067,45 eur, in sicer: 

Pisarniški materal (štampiljka, kartuše) 149,18 
Založ.in tiskarsketer str.,kopir.  (kopiranje) 55,20 
Drugi spl.mater. (vodov.material) 646,04 
Laboratorij.mater.( analize pitne vode na vodov.sistemu) 1.861,97 
Električna energija 161,22 
Poštnina  86,55 
Tekoče vzdrž.obj. (servis na vodovodu, košnja trave) 2.980,16 
Najemnina za posl.obj. (kult.dvor.) 1.647,59 
Plačila po podjem.pog. (vzdrž. vodov.) 4.249,58 
Drugi operat.odhodki (vodno povrač.-odločba Arso) 2.285,64 
Plačila stroš.UJP 1,14 
Tekoči transf.nepr.org.  (prevoz vode) 396,00 
Invest.vzdrž.in izboljšave 5.547,18 

 
 

6.) 605  1801 KULTURNI DOM Prihodki:  8.427,29  Odhodki:  7.087,35 
a) Prihodki proračuna občine Litija za delno pokrivanje obratovalnih stroškov kulturne dvorane 
(ogrevanje, komunalne storitve, elektrika, čišč.) so bili realizirani v višini 5.572,29 eur. 
b) Prihodki za uporabo kulturne dvorane v  Jevnici (za različne športne aktivnosti; joga, lokostrelstvo, 
nogomet, tenis.., praznovanje osebnih praznikov, republiške in lokalne volitve) so bili realizirani v 
višini 2.855,00 eur.   
 
Odhodki v zvezi z vzdrževanjem kulturnega doma so znašali 7.087,35 eur, in sicer: 

Čistilni material in storitve (čistila, čišč.prtov) 103,66 
Električna energija (omrež., dobava el.en.) 1.665,84 
Stroš.ogrevanja kult.doma 2.833,94 
Komunal.stor. (odvoz smeti) 69,29 
Tekoče vzdrž.kulturnega doma (manjša popravila) 149,86 
Plačila po podjemn.pog. (hišniš.opravila) 2.264,76 

 
 

7.) 605  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki:  0,00 Odhodki:   222,82 
Sredstva v višini 222,82 eur so se porabila za obdaritev otrok – Dedek Mraz.  
 
 
Rezultat poslovanja v letu 2017 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 727,33 EUR. 
 
 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017 

 
 

20.127,61  EUR 
Presežek odhodkov v letu 2017                727,33  EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto  20.854,94  EUR 

  
 
Pojasnila pripravila:          Predsednik sveta KS Jevnica: 
Joži Belja                                                                                              Tomaž Pokorn 
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Krajevna skupnost Konjšica Davčna številka: 54065950
Konjšica 14 Matična številka: 5917379
1272 Polšnik TRR: SI56 0126 0645 0818 307
 
ZAKLJUČNI RAČUN KRAJEVNE SKUPNOSTI KONJŠICA ZA LETO 2017 
 
Prihodki po kontih v letu 2017 so bili: 
 leta 2015 leta 2016 leta 2017

7102  Prihodki od obresti  6,07 0,00 0,00

7103  Prihodki od premoženja za volišče 0,00
za grobove 780,00

za volišče 60,00
za grobove 760,00

za volišče 180,00 
za grobove 900,00

7401  Prejeta sredstva iz 
Občine Litija  

za poslovanje 
1.053,22

za ceste 1.037,00

za poslovanje 959,93
za ceste 4.075,44

za objekt POŠ 2.536,06

za poslovanje 958,52
za ceste 4.075,44

za objekt POŠ 2.025,25

skupaj 2.767,45 8.391,43 8.139,21
 
Odhodki po proračunskih postavkah v letu 2017 so bili: 
 
A) funkcionalno poslovanje (vklj. miklavževanje, gasilci, izgnanci) 
 leta 2012 leta 2013 leta 2014 leta 2015 leta 2016 leta 2017
- prenos iz preteklega leta -591,38 -253,04 -106,83 17,20 -119,61 224,05
- prihodki 1.509,00 1.302,98 1.278,66 1.059,29 1.019,93 1.138,52
- odhodki 1.170,66 1.156,77 1.154,63 1.196,10 676,27 743,74
- prenos v naslednje leto  -253,04 -106,83 17,20 -119,61 224,05 618,83

 
B) vzdrževanje cest 
 leta 2012 leta 2013 leta 2014 leta 2015 leta 2016 leta 2017
- prenos iz preteklega leta 8.241,07 4.699,83 4.581,85 3.150,68 3.150,68 2.308,44
- prihodki 3.271,18 3.271,18 2.617,00  1.037,00 4.075,44 4.075,44
- odhodki 6.812,42 3.389,16 4.048,17 1.037,00 4.917,68 3.369,78
- prenos v naslednje leto  4.699,83 4.581,85 3.150,68 3.150,68 2.308,44 3.014,10

 
C) pokopališka dejavnost 
 leta 2012 leta 2013 leta 2014 leta 2015 leta 2016 leta 2017
- prenos iz preteklega leta 98,70 502,24 444,73 838,16 1.328,42 2.067,29
- prihodki 820,00 820,00 840,00 780,00 760,00 900,00
- odhodki  416,46 877,51 446,57 289,74 21,13 28,32
- prenos v naslednje leto 502,24 444,73 838,16 1.328,42 2.067,29 2.938,97

 
D) objekt podružnične šole  
 
 leta 2013 leta 2014 leta 2015 leta 2016 leta 2017
- prenos iz preteklega leta 0,00 -497,97 -1.655,27 -502,02
- prihodki 311,14 250,15 0 2.536,06 2.025,25
- odhodki  311,14 748,12 1.157,30 1.382,81 1.908,15
- prenos v naslednje leto 0,00 -497,97 -1.655,27 -502,02 -384,92

 
Stanje sredstev na transakcijskem računu ob koncu leta 2017 znaša 6.250,21 € in je namenjeno za: 
A) funkcionalno poslovanje    618,83 €, 
B) vzdrževanje cest  3.014,10 €, 
C) pokopališka dejavnost 2.938,97 €,  
D) objekt podružnične šole          -384,92 € (minus - dolg Občine Litija),  
E) vodovod        63,23 €.
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OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA KRAJEVNE SKUPNOSTI KONJŠICA ZA LETO 2017 
 
1. zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega uporabnika; 
Zaključni račun je skladno z določili Zakona o javnih financah akt, v katerem so prikazani predvideni in 
realizirani prihodki in drugi prejemki, odhodki in drugih izdatki občine za preteklo leto, obrazložitev 
zaključnega računa, podatki iz bilance stanj in pojasnilo morebitnih odstopanj. Letno poročilo je skladno z 
Zakonom o računovodstvu bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k izkazom in poslovno 
poročilo. Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju 
računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in 
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev 
in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. KS Konjšica je v preteklem letu opravljala 
svojo dejavnost v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Litija ter Odlokom o nalogah 
mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija. 
 
2. dolgoročni cilji neposrednega uporabnika; 
Cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija za obdobje 2007-2015 in se nanašajo 
na zagotavljanje večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine. 
 
3. letni cilji neposrednega uporabnika; 
Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti (v nadaljevanju krajevnih skupnosti) z 
namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo 
krajevne skupnosti v občini Litija. 
 
4. ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; 
Krajevna skupnost Konjšica sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, katere se nanašajo na območje 
krajevne skupnosti in zadevajo njene prebivalce. Naloge Krajevne skupnosti Konjšica so opredeljene z 
odlokom o nalogah mestne in krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost Konjšica tako opravlja skupne naloge 
na naslednjih področjih: občinskih gospodarskih javnih služb; prometa; gospodarjenja z zemljišči; urbanizma 
in varstva okolja; družbenih dejavnosti; gospodarstva; turizma; zaščite in reševanja. Prav tako izvajanje 
posameznih nalog s področij: urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, vzdrževanja javnih 
površin, vključno z izvajanjem zimske službe, oskrbe s pitno vodo, urejanja in čiščenja javnih površin, 
urejanja športno rekreacijskih površin. 
 
5. nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela; 
Krajevna skupnost Konjšica nima lastnih prostorov za svoje delovanje, zato za svoje delovanje uporablja 
prostore, ki so v lasti Župnije Podkum, kar pa seveda ne omogoča optimalnih pogojev za delovanje, saj se 
dokumentacija in arhivi nahajajo oziroma hranijo na domu predsednika sveta krajevne skupnosti. 
 
6. ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; 
V letu 2017 je Krajevna skupnost Konjšica aktivno delovala. Zaradi učinkovitejšega izvajanja nalog, ki jih v 
skladu s prej navedenim odlokom opravljajo ožji deli občine, in zaradi izvedbe večjega vpliva ožjih delov 
občine pri odločitvah občine so bile sprejete spremembe in dopolnitve Odloka o nalogah mestne in krajevnih 
skupnosti Občine Litija. 
 
7. ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika; 
Krajevna skupnost Konjšica je kljub omejenim proračunskim sredstvom za svoje delovanje v preteklem letu 
uspešno delovala in izpolnila zastavljen program dela. 
 
8. ocena notranjega nadzora javnih financ; 
Izjava je priloga in sestavni del zaključnega računa.  
 
9. pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi; 
Zastavljeni cilji so bili v preteklem letu uspešno doseženi. Učinki poslovanja Krajevne skupnosti Konjšica v 
preteklem letu so bili pozitivni za razvoj tako občine kot tudi same krajevne skupnosti, katere rezultati bodo 
vplivali tudi na bodoči razvoj krajevne skupnosti na področju družbenih dejavnosti in lokalnih gospodarskih 
javnih služb. 
 
10. oceno učinkov poslovanja neposrednega uporabnika; 
V naslednjem obdobju bo treba nadaljevati z asfaltiranjem občinskih javnih poti ter obnoviti občinsko lokalno 
cesto "Renke - Vodenik - Preveg" - odseka 208121 in 208122. 
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Prihodki v letu 2017 so v primerjavi s preteklimi leti znašali: 
 
 

Prihodki KS Konjšica

0

5.000

10.000

15.000

prihodki 7.591 8.555 10.879 14.255 9.390 7.757 7.595 8.188 7.350 5.600 5.705 4.986 2.876 8.391 8.139

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 
 
 
 
Odhodki v letu 2017 so v primerjavi s preteklimi leti znašali: 
 
 

Odhodki KS Konjšica

0

5.000

10.000

15.000

odhodki 5.337 10.347 9.307 14.883 6.579 7.895 9.621 8.188 7.350 8.400 5.735 6.397 3.680 6.998 6.050

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Po namenih pa so prihodki in odhodki znašali: 
 

prihodki 
REALIZACIJA leto 2017 saldo

1.1. proračunski lastni
odhodki  saldo 

31.12.

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

 
 
V letu 2013 je Občina Litija krajevni skupnosti izročila v upravljanje objekt podružnične šole, ki je javni objekt 
v lasti občine, zato občina v skladu s predpisi o javni infrastrukturi zagotavlja sredstva za njegovo delovanje.  
 
Ob koncu leta 2017 znaša dolg občine -384,92 €.  
 
 
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017 
 
terjatve (neplačani prihodki) znašajo 80,00 €: 

- za grobarino za grobove za leto 2014 v višini 20,00 € - ena neplačana položnica, 
- za grobarino za grobove za leto 2015 v višini 20,00 € - ena neplačana položnica, 
- za grobarino za grobove za leto 2016 v višini 20,00 € - ena neplačana položnica, 
- za grobarino za grobove za leto 2017 v višini 20,00 € - ena neplačana položnica, 

en najemnik groba je dolžan za štiri leta 
en najemnik groba pa je v letu 2017 plačal grobarino za pet let (štiri leta ima še v dobrem) 
 

 
obveznosti (neplačani odhodki) znašajo 128,20 € 

- provizija za plačilni promet 0,90 €, 
- elektrika in komunalne storitve za december  127,30 € 

 
Sprememba v bilanci stanja napram prejšnjemu letu se nanaša na spremenjeno stanje sredstev na 
transakcijskem računu ob koncu leta 2017, ki znaša 6.250,21 €. 
 
 
pripravil:  
Marko Povše       Predsednik sveta KS 
         Rok Fele 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 404



Stran: 1 

KRAJEVNA SKUPNOST KRESNICE 
Kresnice 19, 1281 KRESNICE 
 

Šifra PU:     81850 
MŠ: 5027063000 

DŠ: 10624236 
 

Litija, dne  18. 2. 2017 
 
 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 
 
 
1. POSLOVNO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI KRESNICE ZA LETO 2017 
 
Poslovno poročilo o delu Krajevne skupnosti Kresnice za leto 2017 
 
 
1. Letni cilji 
Cilji na področju poslovanja s sredstvi, so skrbno in gospodarno upravljanje tako na strani prihodkov kot na 
strani odhodkov.  Temeljijo na načelih varčnega in gospodarnega upravljanja z razpoložljivimi sredstvi, 
katera so opredeljena v zakonu o javnih financah. Spremljanje poslovanja krajevne skupnost se je vršilo 
skozi poročila, ki smo jih posredovali na Občino Litija in na koncu zaključni račun krajevne skupnosti 
Kresnice, ki si je v letu 2017 zadala naslednje cilje: 
- v celoti urediti komunalno infrastrukturo in poskrbeti za boljše pogoje bivanja, 
- v celoti urediti vodovodno omrežje, predvsem zamenjava azbestnih vodovodnih cevi in urediti vodohran 
za naselje Kresnice, 
- urediti dotrajane krajevne ceste. 
Cilji KS Kresnice temeljijo na zasnovi pokrivanja osnovnih komunalnih dobrin in tudi v nalogah, ki so 
pomembne za oskrbo prebivalstva oziroma za življenje v krajevni skupnosti. 
2. Planirani prihodki 
Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, del sredstev pa pridobi iz naslova pobiranja 
najema grobnih polj na pokopališču v Kresnicah. 
3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Plan del v letu 2017 je bil realiziran v okviru finančnih zmožnostih, ki jih je imela krajevna skupnost. 
Naloge, ki so imele značaj kratkoročnosti smo uspeli realizirati. 
Nismo pa uspeli realizirati nalog glede sanacije komunalne infrastrukture, sanacije lokalnih cest in sanacije 
vodovodnega omrežja. V letu 2017 smo skupaj z Občino Litija pričeli s projektnimi nalogami sistema VO-
KA. Omenjeno realizacijo sistema VO-KA  bomo nadaljevali v letu 2018. 
Velik poudarek v krajevni skupnosti namenjamo tudi različnim družabnim prireditvam in aktivno 
sodelujemo z društvi, ki delujejo v naši krajevni skupnosti. 
Ocenjujemo, da smo sredstva, ki so nam bila na voljo porabili gospodarno in učinkovito. Svet krajevne 
skupnosti je skrbel, da so se proračunska sredstva uporabila namensko in v skladu z začrtanim finančnim 
planom. 
 

Predsednica sveta KS Kresnice: 
             Lidija Grešak 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO IN POJASNILA K IZKAZOM 
 

I. BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja izkazuje vsa sredstva KS Kresnice in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2017. 
DOLGOROČNA SREDSTVA: Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS: 

- zemljišče v k.o. Kresnice v znesku 14.878,04 EUR, 
- vodovod Kresnice - nabavna in odpisana vrednost 53.382,42 EUR, 
- mrliška vežica Kresnice - nabavna vrednost 171.398,90 EUR, odpisana vrednost 41.135,78 EUR, 
- betonska ograja ob pokopališču - nabavna vrednost 9.021,88 EUR, odpisana vrednost 1.375,79 

EUR, 
- oporni zid z zaklj.kapami – nabavna vrednost 5.825,50 EUR, odpisana vrednost 626,20 EUR, 
- ograja inox na pokopališču – nabavna vrednost 1.540,00 EUR, odpisana vrednost 165,55 EUR, 
- oprema in droben inventar - nabavna vrednost 10.415,57 EUR, odpisana vrednost 10.018,00 EUR. 

Neodpisana vrednost vseh OS znaša 159.758,57 EUR.  
 
Vlaganj v povečanje vrednosti OS v letu 2017 ni bilo, nabavljen je bil droben inventar - zabojniki za sol in 
pesek ter slov.zastave v skupni višini 361,97 eur.  Skladno s sklepom Sveta KS so bili odpisani škornji 
Bekina. 
 
Amortizacija za leto 2017 je bila obračunana v višini 5.737,32 EUR in je bila v celoti pokrita v breme 
splošnega sklada. Za obračun so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 do 100/15). Amortizacija 
osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. Droben inventar je bil 100 % odpisan ob 
nabavi. 
Osnovna sredstva, ki so v celoti odpisana, pa se še uporabljajo, so: vodovod Kresnice, računalniška oprema 
in avdio oprema za pogrebne svečanosti. 
Izkaz stanja in gibanja osnovnih sredstev je priloga k bilanci stanja. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA: Stanje gotovine v blagajni na dan 31. 12. 2017 znaša 209,46  EUR; enako 
stanje izkazuje blagajniški dnevnik št. 6/17 z dne 31. 12. 2017. 
Za gotovinsko poslovanje ima KS Kresnice odprt račun z ničelnim stanjem pri SKB Banki št. 03110-
5000014281. V letu 2017 je bilo za 714,29 eur gotovinskih izplačil za drobne materialne stroške. 
 
Stanje denarnih sredstev na TRR št. 01260-6450818598 pri UJP Ljubljana po bančnem izpisku št.78 z dne 
29. 12. 2017 je 20.636,98 EUR. Stanje  je usklajeno z IOP obrazcem Uprave za javna plačila RS. 
 
Odprte kratkoročne terjatve do kupcev (sk. 12) znašajo 902,88 EUR do JP KSP Litija za plačane grobnine 
in fizičnih oseb za pogrebne storitve. 
 
Neplačani odhodki (sk. 18) po prejetih računih iz leta 2017 znašajo 2.529,34 EUR. 
 
 
OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 
Odprte kratkoročne obveznosti znašajo 3.432,22 EUR, od tega: 

- Sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2017, ki do konca leta še niso zapadli v plačilo: 2.518,49 EUR, 
- Sk. 24 uporabniki EKN 10,85 EUR:  

 UJP za bančno provizijo 1,48 eur, 
 Ministrstvo za javno upravo za uporabo spletnega potrdila 9,37 eur. 

 
Obveznosti niso sporne, poravnane so bile ob zapadlosti v začetku leta 2018. 
 
Neplačani prihodki v sk. 28 za zgoraj navedene odprte terjatve znašajo 902,88 EUR. 
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Glede na to, da se v bilanci stanja izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti, nastale v 
koledarskem letu in še niso poravnane – torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se lahko vključile v 
bilanco prihodkov in odhodkov, so le te evidentirane kot neplačani odhodki tekočega leta. 
 
Splošni sklad KS Kresnice znaša  180.605,01 EUR, od tega: 

- splošni sklad za osnovna sredstva je enak njihovi neodpisani vrednosti in znaša 159.758,57 EUR, 
- presežek prihodkov za prenos v naslednje leto 20.846,44 EUR.   

 
Skupna aktiva oz. pasiva znaša 184.037,23 EUR, kar je za 3 % maj kot preteklo leto. 
 
 

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
 
Skupni prihodki KS Kresnice so v letu 2017 znašali 21.132,88  EUR, kar je za 2.234,59 EUR manj kot v 
letu 2016. 
  
Pregled prihodkov po posameznih namenih in primerjava s preteklim letom je prikazana v spodnji tabeli: 
konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 

710304 Prihodki od najemnin (grobnine) 13.976,20 14.372,10 103 
713000 Prihodki od prod.stor.- pogrebne storitve 1.504,90 1.110,00 74 
7141 Drugi izredni nedavčni prihodki (povrnitev 

škode po vlomu) 
 

122,00 
 

0,00 
 
 

7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 7.764,37 5.650,78 147 
740100 - za vzdrževanje javnih poti 4.470,77 2.674,07 60 
 - za funkcionalne izdatke 3.013,00 2.976,71 99 
 - za sanacijo kanaliz.sistema po neurju 280,60 0,00 / 
 SKUPAJ PRIHODKI: 23.367,47 21.132,88 91 
 
Večja odstopanja so pri realizaciji prihodkov iz občinskega proračuna, ker so bila sredstva za vzdrževanje 
JP v letu 2016 nakazana za leti 2015 in 2016, v 2017 pa samo za tekoče leto. 
 
Skupni odhodki so v letu 2017 znašali 18.104,23 EUR in ni večjih  odstopanj v primerjavi z letom 2016. 
 
Pregled odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah in primerjava s preteklim letom je prikazana v 
spodnji tabeli: 
konto namen realizacija 2016 realizacija 2017     % 17/16 

4020 pisarniški in splošni material 1.522,86 1.688,90 111 
4021 drobni inventar ter druge pos.stor. 794,13 853,02 108 
4022 energija, voda, komunalne stor. 3.392,39 3.304,32 97 
4023 goriva in maziva za prev.sredstva 32,93 52,08 159 
4025 tekoče vzdrževanje 4.834,41 5.815,98 121 
4026 najemnine in zakupnine 11,69 0  
4029 drugi operativni odhodki 7.497,53 6.269,97 84 
 Skupaj tekoči odhodki: 18.085,94 17.984,27 100 
412 Tekoči transferi društvom 70,00 70,00 100 
413 Tekoči transferi JZ 0 49,96  
 SKUPAJ ODHODKI: 18.155,94 18.104,23 100 
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Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 

SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

607  0601 POSLOVANJE KS 1.775,59 2.976,71 1.872,84 1.103,87 2.879,46 
607  1301 OBČINSKE CESTE 6.572,97 2.674,07 5.865,63 -3.191,56 3.381,41 
607  1401 PRIREDITVE -935,34 0 227,46 -227,46 -1.162,80 
607  1501 ČISTILNA AKCIJA -1.210,70 0 428,74 -428,74 -1.639,44 
607  1603 MRLIŠKA VEŽICA 1.901,51 1.110,00 962,80 147,20 2.048,71 
607  1604 POKOPALIŠČE 10.117,84 14.372,10 8.107,39 6.264,71 16.382,55 
607 1701 DEFIBRILATOR 0 0 175,68 -175,68 -175,68 
607  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK -404,08 0 463,69 -463,69 -867,77 

SKUPAJ:   17.817,79 21.132,88 18.104,23 3.028,65 20.846,44 
 
 
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 607  0601 POSLOVANJE KS 
a) Prihodki za funkcionalno poslovanje KS Kresnice so znašali 2.976,71 eur. 

 
b) Odhodki za tekoče poslovanje KS Kresnice so znašali  1.872,84 eur, in sicer: 

Pisarniški material in storitve 9,37 
Založniške in tiskarske storitve ter str.kopiranja 17,08 
Računalniške storitve 79,69 
Izdatki za reprezentanco 182,02 
Drobni inventar 26,84 
Protokolar.darila, organ.proslav ipd. 33,90 
El.energija, komunalne stor., telefon, poštnina 383,76 
Sejnine članom sveta KS – bruto 1.129,78 
Plačilo stroškov plačilnega prometa 10,40 

 
 

2.) 607  1301 OBČINSKE CESTE 
a) Prihodki iz proračuna za vzdrževanje javnih poti so znašali 2.674,07 eur.. 
 
b) Odhodki za vzdrževanje JP so znašali 5.865,63 eur, od tega za leto 2016 plačilo izvajalcu Šuštar Trans 
5.530,50 eur za urjanje plomb na cestah v Kresnicah in plačilo računa Swedmach za nabavo dveh zabojev 
za pesek in sol v višini 335,13 eur. 
 
 

3.) 607  1401 PRIREDITVE 
Za prireditve je bilo v letu 2017 porabljeno 227,46 eur za: 
- srečanje krvodajalcev in starejših krajanov, 
- srečanje ob prazniku 1. maj  ter 
- silvestrovanje na prostem. 

 
 

4.) 607  1501 ČISTILNA AKCIJA 
Za plačilo hrane in pijače ob čistilni akciji je bilo plačano KGZ Litija 312,39 eur, KSP Litija za 
kontejnerski odvoz odpadkov 116,35 eur.  
 
 

5.) 607  1603 MRLIŠKA VEŽICA 
a) Prihodki v znesku 1.110,00 eur se nanašajo na plačane račune za pogrebne storitve. V letu 2017 je bilo 
izdanih 14 računov za pogrebe. 
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b) Odhodki za vzdrževanje vežice so znašali 962,80 eur - omrežnina ter dobava električne.  
 

6.) 607  1604 POKOPALIŠČE 
a) Prihodki v znesku 14.372,10 eur se nanašajo na plačilo najemnine za grobove, ki jih obračunava in 
izterjuje KSP Litija. Na dan 31. 12. 2017 znašajo neplačane grobnine 902,88 eur. 

 
b) Odhodki na SN pokopališče Kresnice v znesku 8.107,39 eur so bili porabljeni za: 

Stroški vodenje evidenc KSP Litija za leto 2016 885,16 
Drugi sploš.material (ključavnica,opozoril.tabla) 89,15 
Komunalne stor. - odvoz smeti (KSP Litija) 1.841,41 
Goriva in maziva za prev.sredstva (gorivo za košnjo) 52,08 
Tekoče vzdrž. (pesek) 109,80 
Plačilo po dveh podjemnih pogodbah - bruto 2.585,92 
Prenakazilo 1/3 plačane grobnine RKŽ Kresnice po pog. 2.543,87 

 
7.) 607  1701 DEFIBRILATOR 

Plačan je bil računa za redni servis in pregled defibrilatorja v znesku 175,68 eur. 
 

8.) 607 1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 
Plačani so bili računi za obdaritev otrok v znesku 393,69 eur.   
Župniji Kresnice je bilo po sklepu sveta KS nakazano 70,00 eur za organiziranje Miklavževanja. 

 
 
Rezultat poslovanja v letu 2017 je presežek prihodkov v znesku 3.028,65 EUR, ki je nastal zaradi 
računovodskega načela denarnega toka. 
 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017        17.817,79 EUR 
Presežek prihodkov leta 2017         3.028,65 EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto               20.846,44 EUR 

   
 
 
Krajevna skupnost Kresnice ne zaposluje delavcev, ni zavezanka za DDV niti za davek od dohodkov 
pravnih oseb. 
 
 
 
Pojasnila pripravila:          Predsednica sveta KS Kresnice: 
Jožica Belja                                 Lidija Grešak 
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MESTNA SKUPNOST LITIJA 
Ulica Mire Pregljeve 1 
1270 LITIJA 
 

 

Šifra PU: 81876 
MŠ: 5956439000 

DŠ: 51933233 

     
Litija, dne 13. 2. 2018 
 
 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 
 
 
1. POSLOVNO POROČILO 2017 
 
Mestna skupnost Litija obsega območja mesta Litije (Badjurova ulica, Bevkova ulica, Bobek, 
Brodarska ulica, Cankarjeva cesta, Cesta Dolenjskega odreda, Cesta Dušana Kvedra, Cesta 
komandanta Staneta, Cesta Zasavskega bataljona, Frtica, Graška cesta, Grbinska cesta, Grumova 
ulica, Gubčeva ulica, Jerebova ulica, Ježa, Kidričeva cesta, Levstikova ulica, Ljubljanska cesta, 
Loška ulica, Maistrova ulica, Marokova pot, Na Dobravi, Na Gričku, Parmova ulica, Partizanska pot, 
Podkraj, Pokopališka pot, Ponoviška cesta, Praprošče, Prečna ulica, Predilniška ulica, Prisojna 
ulica, Prvomajska ulica, Rudarska ulica, Savska cesta, Sitarjevška cesta, Šmarska cesta, Topilniška 
ulica, Trg na Stavbah, Trg svobode, Ulica bratov Poglajen, Ulica Luke Svetca, Ulica Milana Boriška, 
Ulica Mire Pregljeve, Ulica solidarnosti, Ulica 25. maja, Valvazorjev trg, Vegova ulica, Vrvarska ulica 
in Zasavska cesta) in naselja Podšentjur, Pogonik, Širmanski Hrib, Veliki Vrh pri Litiji in Zgornji Log. 
Člani sveta Mestne skupnosti Litija v sedanji sestavi smo pričeli z delom po sklicu prve seje dne 5. 
novembra 2014, ki je bila hkrati tudi ustanovna. Na podlagi volilnih rezultatov smo za štiriletno 
mandatno obdobje potrdili nove člane sveta MS Litija v sestavi: 
1. Dušan Hauptman – predsednik 
2. Klemen Grošelj – podpredsednik 
3. Marjan Sonc – član 
4. Gvido Kres – član 
5. Peter Strle – član 
6. Aleksander Gombač – član 
7. Peter Rutar – član 
 
V obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 se je svet Mestne skupnosti Litija (v nadaljevanju: svet MS 
Litija) sestal na sedmih (7) rednih sejah in treh (3) korespondenčnih sejah.  
Svet Mestne skupnosti Litija je tudi v letu 2017 deloval v treh programskih sklopih in sicer: 
1. aktivnosti v zvezi z upravljanjem Športne dvorane Litija (v nadaljevanju: ŠD Litija) 
2. delo na področju, ki ga pokriva MS Litija na infrastrukturnem, kulturnem in športnem področju; 
3. sodelovanje z Občino Litija pri aktivnostih na območju MS Litija. 
 
Prvi in drugi programski sklop sta bila sofinancirana iz proračuna MS Litija, v tretjem sklopu pa ni 
bilo finančnih posledic. V letu 2017 je Občina Litija  podelila MS Litija stavbno pravico na parcelni št. 
170/7, na kateri bo MS Litija postavila repliko »Litijske kapelice«. Drugih skupnih projektnih oz. 
programskih aktivnosti ni bilo. 
 
1-SKLOP 
Poudarek delovanja sveta MS Litija v letu 2017 je bil na prvem sklopu (gospodarjenje in skrb za 
Športno dvorano Litija, ki je v 100% lasti MS Litija): 
 

• v letu 2017 so bila izvedena nekatera adaptacijska in obnovitvena dela v prostorih 
Športne dvorane Litija,   

• MS Litija se je skupaj z upraviteljem športne dvorane podjetjem SPL d.d. Ljubljana 
prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih 
objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018. Razpis 
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je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Predmet javnega razpisa je bil 
sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje 
investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018. Sofinancirala se bo prenova 
športnih dvoran in telovadnic v letu 2017 in sicer v delu, ki predstavlja prenovo športnih 
podov. MS litija se je prijavila na kandidaturo v sklopu 1 (zamenjava parketa na igralni 
površini v športni  dvorani). Na razpisu MS Litija žal ni bila uspešna. Po mnenju sveta MS 
Litija neupravičeno, zato tudi nadaljuje s pritožbenimi postopki. 

 
• V skladu z veljavno Pogodbo o najemu večnamenskega objekta Športna dvorana Litija z 

dne 13. 5. 2016 je upravitelj športne dvorane izvedel pregled poslovanja za preteklo leto 
in sicer za obdobje 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017. Iz dokumentov je razvidno, da je upravitelj 
dvorane v omenjenem obdobju posloval negativno izključno zaradi nerednega plačevanja 
podnajemnikov in Občine Litija. Poslovni rezultat poslovanja za obdobje 1. 7. 2016 do 30. 
6. 2017 je naslednji: prihodki (plačana realizacija brez DDV) so znašali 123.172,42 eur. 
Stroški (plačana realizacija brez DDV) pa so znašali 127.305,52 eur. Poslovni rezultat v 
skladu s sklenjeno pogodbo, ki upošteva prejeta plačila najemnika s strani podnajemnikov 
in izvršena plačila najemnika najemodajalcu in 3. osebam v obravnavanem obdobju, 
izkazuje  minus 4.133,52 eur oz. 344,43 mesečno. Svet MS Litija je izrazil zadovoljstvo, 
ker se upravitelj odpoveduje možnosti do znižanja plačevanja najemnine športne dvorane 
Litija, za kar ima možnost glede na negativni izkaz poslovanja. 

• MS Litija je  v letu 2017 sklenila z upraviteljem Športne dvorane Litija pogodbo za izvedbo 
celotnega postopka postavitve zunanjega LED zaslona (pridobitev ponudb, montaža in 
način izplačila izvajalcu) na severno-zahodni strani fasade Športne dvorane Litija.  

 
2-SKLOP 
V drugem programskem sklopu, ki zajema dogajanja na širšem območju MS Litija, je svet 
organizacijsko in finančno pomagal pri organizaciji in izvedbi športnih, kulturnih in preventivnih 
dogodkov ter projektov, katerih izvajalci so bila društva ali ustanove s sedežem z območja MS Litija: 
  

• Svet MS Litija je obeležil 65. letnico praznika mesta (12. 4. 2017) z izvedbo slavnostne seje 
sveta MS Litija, ki je bila izvedena v prostorih Mestnega muzeja Litija. Na seji je MS Litija 
podelila članom Odbora za izgradnjo dvorane, ki je bil iniciator in gonilna sila vseh postopkov 
izgradnje te večnamenske športne dvorane, posebna priznanja ter jim s tem izkazala 
zahvalo za njihovo delo. Na slavnostni seji je bila tudi kratka kulturna prireditev v čast 
praznika mesta in 26. letnice slavnostne otvoritve dvorane. Pomoč pri organizaciji samega 
slavnostnega dogodka je nudil Javni zavod za kulturo, mladino in šport, Enota Mestni muzej 
Litija. 

• Svet MS Litija je aktivno sodeloval tudi pri: 
-  vsebinskem oblikovanju Cestno prometne strategije na območju Občine Litija, 
-  Odloka o javnem redu in miru na območju Občine Litija, 
- izvedbi organizacije Preventivne akcije - Varno na motor 2017, 
- izvedbi organizacije programa prometne varnosti - Kolesarčki v Vrtcu Litija, 
- izvedbi organizacije državnega ekipnega prvenstva v šahu Ekipno za leto 2017, 
- izvedbi Tačkovega festivala,  
- Litijskega teka, 
- izvedbi Ulične četvorke v Litiji, 
- organizaciji novoletne obdaritve otrok v decembru 2017, 
- izvedbi 2. šahovskega turnirja za pokal MS Litija, 
- izvedbi Golažijade 2017, 
- izvedbi izbora maskote Litijskega karnevala, 
- izvedbi Miklavževanja v Župniji Sv. Nikolaja Litija. 

 
Vse aktivnosti pri organizaciji in sofinanciranju omenjenih športno kulturnih prireditev so bile 
izvedene na podlagi sprejetih sklepov sveta MS Litija. 
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3-SKLOP 
Tretji programski sklop delovanja sveta MS Litija je obsegal sodelovanje v obliki pogovorov in 
sestankov z Občino Litija na vseh ravneh in področjih, ki se izvajajo na področju Mestne skupnosti 
Litija: 

• Svet MS Litija je podpisal Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, ki jo Občina Litija 
brezplačno podeljuje Mestni skupnosti Litija za dobo 99 let na zemljišču s parc. št. 170/7 k.o. 
Litija v površini 110 m2. Zemljišče MS Litija potrebuje za postavitev replike Litijske kapelice. 

• Ker se problematika izgradnje kotlovnice, podedovana iz prejšnjega mandata (plačevanje 
fiksnih stroškov za izgradnjo kotlovnice pri športni dvorani Litija) ne rešuje, je Svet MS Litija 
ponovno pozval Nadzorni odbor Občine Litija, da zagotovi neodvisno revizijo postopka 
izgradnje kotlovnice pri Športni dvorani Litija. Hkrati je Svet MS Litija najel ustrezno 
odvetniško pisarno za preučitev in pripravo dokumentacije za prijavo vseh sodelujočih 
Računskemu sodišču ter pristojnim neodvisnim državnim nadzornim inštitucijam.  

Svet MS Litija ocenjuje, da sodelovanje z Občino Litija ni takšno, kot bi bilo potrebno za dobrobit 
meščanov in meščank ter za razvoj mesta. Sodelovanje in konstruktivno reševanje mestne 
problematike se bo prav gotovo izboljšalo, ko se bodo rešila vsa odprta vprašanja iz preteklosti in z 
vzpostavitvijo ustrezne ravni medsebojne komunikacije.  
 
                                                                                                                   
                                                                                     Predsednik sveta MS Litija 
                                                                                            Dušan Hauptman 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2017 IN POJASNILA K IZKAZOM 
 

I. BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja izkazuje vsa sredstva Mestne skupnosti Litija (MSL) in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 
2017.  
 
DOLGOROČNA SREDSTVA: Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana opredmetena in neopredmetena 
osnovna sredstva, zemljišča, zgradbe ter oprema in drobni inventar z življenjsko dobo nad enim letom. 
Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. S popisom oz. inventuro smo dosegli, da se 
knjigovodski podatki o sredstvih in obveznostih do njihovih virov ne razlikujejo od dejanskih ter da bilanca 
stanja izkazuje resnično in pošteno dejansko stanje. Poročilo inventurne komisije je obravnaval in sprejel Svet 
MSL na svoji korespondenčni seji v mesecu februarju 2018. 
 
Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS: 

cto Naziv osnovnega sredstva 

Neodpisana 
vrednost 
31.12.2016 

Neodpisana 
vrednost 
31.12.2017 

Stopnja 
odpisanosti   Amortiz. 2017 

00 Neopredmetena sredstva 5.520,00 0,98 100 720,02 
02 Zemljišča 11.092,00 10.672,00 0 0 

02-03 Gradbeni objekti 613.586,17 589.921,34 28 24.488,34 
023 GO v gradnji - kapelica 0 3.586,80 0 0 

04-05 Oprema 54.608,04 55.114,67 54 4.723,51 

 SKUPAJ OS: 684.806,21 659.295,79 31 29.931,87 
 
Skladno s predpisi in SRS je bila v letu 2017 opravljena preknjižba danih stavbnih pravic v nabavni vrednosti 
7.200,00 EUR iz konta 00320 Neopredmetena osnovna sredstva na zabilančni konto 999. Vlaganja v 
dolgoročna sredstva so v letu 2017 znašala 9.641,45 EUR: obnovljena je bila okrasna LED razsvetljava (inv. 
št. 68) v znesku 260,96 EUR, mreža za pasje igrišče v znesku 562,55 EUR, izdelava projektne dokumentacije 
za kapelico 3.586,80 EUR, PVC talna obloka za ŠD 5.230,14 EUR ter brezplačno prejeta stavbna pravica za 
prestavitev kapelice, ki pa se je knjigovodsko evidentirala v višini 1 EUR. 
Na podlagi prodajne pogodbe je bilo v letu 2017 prodano 17 m2 stavbnega zemljišča v znesku 420,00 EUR.  
 
Amortizacija za leto 2017 je bila obračunana v višini 29.931,87 EUR in je v celoti bremenila splošni sklad. Za 
obračun so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 do 100/15). Amortizacija osnovnih sredstev se 
obračunava po enakomerni časovni metodi. Droben inventar je bil skladno s predpisi 100 % odpisan že ob 
nabavi. 
Med osnovnimi sredstvi, ki so v celoti odpisana, pa se še uporabljajo, je predvsem računalniška in tehnična 
oprema v športni dvorani. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA:  
Stanje denarnih sredstev na TRR 01260-6450818792 pri UJP Ljubljana znaša po izpisku št. 074 z dne 29. 12. 
2017 130.708,76 EUR. 
Gotovine v blagajni na bilančni dan MS Litija ni imela. V letu 2017 je bilo 256,00 EUR prejemkov v gotovini, 
ki so bili takoj položeni na TRR. 
 
Odprte kratkoročne terjatve do kupcev (sk. 12) znašajo 776,00 EUR, in sicer do: 

- družbe Biserna panorama d. o. o. za najemnino stojnic od marca do avgusta 2015 v znesku 568,00 
eur; terjatev je že zapadla v plačilo in kljub opominom še ni bila poravnana. 

- Natalije Bajec, s. p. za najem prostora pred ŠD v znesku 208,00 eur.  
 
Neplačani odhodki (sk. 18) za obveznosti iz leta 2017 znašajo 4.088,80 EUR. 
 
 
OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 
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Odprte kratkoročne obveznosti znašajo 11.588,80 EUR, od tega: 
- sk. 20 prejete varščine od SPL 7.500,00 EUR, 
- sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2017: 3.350,78 EUR, 
- sk. 23 druge kratkoročne obveznosti: 184,76 EUR, 
- sk. 24 uporabniki EKN (UJP za stroške plačilnega prometa 0,66 EUR in ZKMŠ 552,60 EUR), skupaj 

553,26 EUR. 
 

Navedene obveznosti še niso zapadle v plačilo in niso sporne, poravnane so bile v začetku leta 2018. Največja 
posamična obveznost je do družbe Spark Promocije za material za likovne delavnice v znesku 856,56 EUR.  
 
Neplačani prihodki  v sk. 28 za zgoraj omenjene odprte terjatve znašajo 776,00 EUR. 
Glede na to, da se v bilanci stanja izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti, nastale v 
koledarskem letu in še niso poravnane – torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se lahko vključile v 
bilanco prihodkov in odhodkov, so le te evidentirane kot neplačani odhodki tekočega leta. 

 
Splošni sklad MS Litija znaša 782.504,55 EUR, od tega: 

- splošni sklad za osnovna sredstva je enak njihovi neodpisani vrednosti v aktivi: 659.295,79 EUR, 
- presežek prihodkov za prenos v naslednje leto: 123.208,76 EUR.   

 
Skupna aktiva oz. pasiva znaša 794.869,35 EUR, kar je za 3 % manj kot leta 2016. 
 
 

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
 
Skupni prihodki MS Litija so v letu 2017 znašali 58.788,30 EUR, kar je za 5 % manj kot v preteklem letu.  
 
Pregled prihodkov po posameznih namenih oz. ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 
konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 

7103 Prihodki od premoženja  41.703,19 38.231,00 92 
 najemnine SPL Ljubljana 40.580,19 37.800,00 93 
 najemnine Biserna panorama, Govze - sejmi 343,00 75,00 22 
 najemnina Pakiž s.p.- prod. suhe robe 252,00 252,00 100 
 najemnina Bajec s.p.- prod. mesnin 312,00 104,00 33 
 najemnine sobotne tržnice 216,00 0 / 
7202 Prihodki od prodaje OS 470,20 420,00 89 
7301 Prejete donacije od fizičnih oseb 0 256,00 / 

7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 19.485,83 19.881,30 102 
 - za funkcionalne izdatke 19.485,83 19.881,30 102 
 SKUPAJ PRIHODKI: 61.659,22 58.788,30 95 
 
 
Skupni odhodki so v letu 2017 znašali 59.262,38 EUR, to je za 266 % več kot v letu 2016. 
 
Pregled odhodkov po posameznih namenih oz. ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 
konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 

4020 pisarniški in splošni material in storitve 3.132,46 4.391,16 140 
4021 druge posebni material in storitve 1.438,90 421,48 29 

4022 telefon - siol, poštnina 777,47 510,59 66 

4025 tekoče vzdrževanje 1.615,27 0 / 
4026 poslovne najemnine (Terca, SPL) 802,66 807,30 101 

4029 drugi operativni odhodki 5.069,21 4.496,14 89 

 Skupaj tekoči odhodki: 12.835,97 10.626,67 83 

411-3 Tekoči transferi društvom, JZ 3.114,18 4.995,57 160 

420 Investicijski odhodki 256,20 43.640,14 / 
 SKUPAJ ODHODKI: 16.206,35 59.262,38 366 
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Obrazložitev večjih odstopanj pri realizaciji odhodkov: 

• za tekoče odhodke je bilo porabljeno več sredstev kot v preteklem letu, ker je bilo v začetku leta 
plačanih več računov iz leta 2016; 

• drugi operativni odhodki zajemajo izplačila sejnin, plačila Študentskemu servisu in podjemne 
pogodbe za tajniška dela, stroške plačilnega prometa, notarskih storitev in sodne stroške ipd.; 

• investicijski odhodki zajemajo nabavo nove opreme ter večja vzdrževalna dela na ŠD. 
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 

SN  POSTAVKA FIN. NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

608  0601 POSLOVANJE KS 66.468,09 19.881,30 4.392,19 15.489,11 81.957,20 
608  0701 GASILSTVO -30.843,33 0 0 0 -30.843,33 
608  1301 OBČINSKE CESTE   -4.944,65 0 0 0 -4.944,65 
608  1302 BREZŽIČNA IKT -1.807,44 0 100,00 -100,00 -1.907,44 
608  1401 PRIREDITVE -14.877,63 0 5.965,58 -5.965,58 -20.843,21 
608  1402 TURISTIČNO USMER. SISTEM -19.171,71 0 0 0 -19.171,71 
608  1501 ČISTILNA AKCIJA -1.406,31 0 0 0 -1.406,31 
608  1601 OTROŠKA IGRIŠČA -1.041,77 0 0 0 -1.041,77 
608  1801 JAVNA GLASILA -12.103,37 0 1.049,20 -1.049,20 -13.152,57 
608  1802 ŠPORTNA DVORANA 164.569,48 38.907,00 40.941,50 -2.034,50 162.534,98 
608  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK -5.304,99 0 2.544,59 -2.544,59 -7.849,58 
608  1804 ŠPORTNA DRUŠTVA -3.831,07 0 0 0 -3.831,07 
608  1805 SAKRALNI OBJEKTI -2.690,52 0 4.019,32 -4.019,32 -6.709,84 
608  1806 MUZEJ -7.581,94 0 0 0 -7.581,94 
608  2001 HUMANITARNA DRUŠTVA -1.750,00 0 250,00 -250,00 -2.000,00 

SKUPAJ:   123.682,84 58.788,30 59.262,38 -474,08 123.208,76 
 

 
 
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 608  0601 POSLOVANJE KS Prihodki  19.881,30 Odhodki  4.392,19 
Iz proračuna Občine Litija je bilo nakazano za funkcionalno poslovanje MS Litija 19.881,30 eur. 

Odhodki za tekoče poslovanje MS so znašali 4.392,19 eur, in sicer: 

Pisarniški material 7,78 
Telefon, siol 508,14 
Plačilo po podjemni pogodbi za tajniška dela - bruto 2.217,12 
Sejnine članom sveta MSL - bruto 787,41 
Plačilo stroškov plačilnega prometa - UJP, SKB 9,19 
Tekoči transferi društvom – Župniji Litija 300,00 
Investicijski odhodki – nakup mreže za pasje igrišče 562,55 

  
 
 

2.) 608  1302 BREZŽIČNA IKT Prihodki  0 Odhodki  100,00 
Za delovanje brezžične IKT je po mestu Litija postavljenih pet Access točk z anteno in napajalnikom; za 
najemnino prostorov Na Dobravi 2 je bila podpisana pogodba za letno nadomestilo po 100,00 eur, ki ga MS 
plača upravniku Terci iz Šentruperta. 

 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 415



3.) 608  1401 PRIREDITVE Prihodki  0 Odhodki  5.965,58 
Odhodki v zvezi z organizacijo prireditev so v letu 2017 znašali 5.965,58 eur, namenjeni so bili za: 

- najemnina ŠD in krofi za pusta 2017 – skupaj 840,34 eur, 
- ozvočnje za Ulično četvorko 2017 – 60,00 eur, 
- Šahovski turnir – plakati, pokali, nagrade – 478,98 eur, 
- Priznanja ob 65-letnici  -    732,00 eur, 
- 9. Tradicionalna prireditev Golažiada – 746,64 eur, 
- Pogostitev ob akciji Varno na motor – 127,02 eur, 
- nakazilo Društvu upokojencev Litija – 300,00 eur, 
- sofinanciranje programa Kolesarčki – 100,00 eur, 
- nakazilo ZKMŠ za organizacijo slavnostne seje MSL – 1.080,60 eur, 
- nakazilo ZKMŠ za organizacijo Tačkovega festivala – 1.500,00 eur. 

 
 

4.) 608  1801 JAVNA GLASILA Prihodki  0 Odhodki  1.049,20 
Plačani so bili stroški javnih objav čestitk ter poročil o delu MSL na lokalni ATV Signal ter Radiu Ena. 

 

5.) 608  1802 ŠPORTNA DVORANA Prihodki 38.907,00 Odhodki  40.941,50 
Prihodki v znesku 38.907,00 eur predstavljajo: 

- plačane najemnine iz naslova koncesije SPL Ljubljana 37.800,00 eur; mesečna najemnina znaša 3.150 €. 
- plačilo za uporabo prostora ob ŠD za stojnice - skupaj 431,00 eur: Pakiž, s.p. 252 €, Bajec, s.p. 104 € in 

Govze, s.p. 75 €. 
- plačilo za prodano stavbno zemljišče Staneks, d.o.o. 420,00 eur, 
- donacija fizičnih oseb 256,000 eur. 

 
Odhodki za športno dvorano so v letu 2017 znašali 40.941,50 eur, od tega: 

Tekoči odhodki: poštnina, pravno svetovanje, sodni stroški 1.450,71 
Investicijski odhodki:   
nakup PVC talne obloge 5.230,14 
nakup okrasne LED razsvetljave 260,96 
adaptacija in vzdrževalna dela v ŠD, inv. nadzor 33.999,69 

 
 

6.) 608  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki  0 Odhodki 2.544,59 
Za decembrsko obdaritev otrok je MS Litija plačala: 

- vabila za miklavževanje 2016 204,96 eur, 
- knjige in darila za otroke 1.839,63 eur, 
- tekoči transfer Župniji Litija 500,00 eur.  

 
 

7.) 608  1805 SAKRALNI OBJEKTI Prihodki  0 Odhodki 4.019,32 
Porabljena sredstva 4.019,32 EUR zajemajo: 

- nabavo zaščitne gradbene folije za kapelico 36,88 eur, 
- ureditev meje in parcelacijo 361,48 eur, 
- notarske storitve ob ustanovitvi stavbne pravice 34,16 eur, 
- izdelavo projektne dokumentacije za kapelico 3.586,80 eur. 

 
 

8.) 608  2001 HUMANITARNA DRUŠTVA Prihodki  0 Odhodki  250,00 
Občinskemu združenju borcev in  udeležencev NOB Litija je bilo po sklepu sveta MSL nakazano 250,00 eur. 

 
 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 416



Rezultat poslovanja Mestne skupnosti Litija v letu 2017 je presežek odhodkov v znesku 474,08 EUR, ki je 
nastal zaradi večjih investicijskih odhodkov in se pokriva s prenesenim presežkom iz preteklih let. 

 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 

 Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017   123.682,84 EUR 
Presežek prihodkov leta 2017    - 474,08 EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto  123.208,76 EUR 

 
 
Mestna skupnost Litija ne zaposluje delavcev, ni zavezanka za DDV niti za davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
 
 
Pojasnila pripravil:         Predsednik sveta Mestne skupnosti Litija: 
Gašper Simončič                Dušan Hauptman 
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KRAJEVNA SKUPNOST POLŠNIK 
Polšnik 25B, 1272 POLŠNIK 
 

 

Šifra PU:     81884 
MŠ: 5021464000 

DŠ: SI68514808 

Litija, dne 23. 2. 2018 
 
 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 
 
 
1. POSLOVNO POROČILO 

 
 

Krajevna skupnost Polšnik je v letu 2017 sredstva namenila naslednjim dejavnostim : 
 

1. Mrliška vežica  
 
V letu 2017 smo skrbeli za tekoče vzdrževanje (popravilo el. Inštalacij, urejanje okolja …) . Nabavili 
smo ozvočenje za pogrebne govore. 
 
2. Obnova krajevnega vodovoda ter širitev omrežja 
 
V letu 2017 smo skozi celo leto  opravljali redna in vzdrževalna dela : ( plačilo el. energije, plačilo 
vzorčenje vode, čiščenje vodohrama, odprava difektov, obnove ograje, pregled objektov in naprav, 
postavitev novih vodomerjev na posameznih glavnih vejah, servisi in zamenjava dotrajanih vodovodnih 
segmentov – raz. ventili, zasuni, signalne luči, avtomatika, klorirna naprava ..).  
 
3. Vzdrževanje cestne infrastrukture 
 
Na javne poti v KS Polšnik je bil napeljan pesek ter bil  poravnan na vozne površine. Očiščeni so bili 
peskolovi in prepusti ter  odvodni jarki ter urejene bankine na JP na območju KS Polšnik.  Na 
določenih javnih poteh se je izvajala zimska služba. Finančno smo pomagali pri modernizaciji JP 
Borovak – Velika Preska ter LC Velika Preska – Mamolj, Velika Preska – Čeplje ter Sopota – Polšnik 
Pasjek. 
 
4. Urejanje ostale infrastrukture na Polšniku 
. 
KS Polšnik ima stalne stroške v zvezi z ogrevanjem, upravljanje, rezervnim skladom ter el. energijo v 
poslovnih prostorih. Po celotni KS Polšnik pa so bile v maju 2017 speljane tudi čistilne akcije. 
Nadaljevali smo tudi z aktivnostim pri pridobivanju  projektne dokumentacije za obnovo vaškega jedra 
Polšnik. Za dvorano smo nabavili nove stole ter opremo za ozvočenje. 
 
 
5. Pomoč  društvom v kraju 
 
Kot vsako leto je KS društvom v kraju pomagala pri organizaciji prostovoljnih prireditev.  
V decembru 2017 pa je pod okriljem KS Polšnik naše najmlajše obiskal tudi Božiček. 
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6. Obnovitvena dela na pokopališču 
 
 
Na in ob pokopališču so se v letu 2017 uredila naslednja dela in aktivnosti v zvezi  s tem:  

- košnja trave okrog grobov 
- popravilo podpornih zidov na pokopališču 
- odvoz odpadkov skozi celo leto  
- dovoz sipine za 1. november 
- pobiranje grobnine  

 
 
                                                                                 Predsednik sveta KS Polšnik 
                                                                                            Tomaž Vozelj 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO IN POJASNILA K IZKAZOM 
 

I. BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja izkazuje vsa sredstva KS Polšnik in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2017. 
DOLGOROČNA SREDSTVA: Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirane zgradbe ter oprema in drobni 
inventar z življenjsko dobo nad enim letom.  
Vlaganja v povečanje vrednosti osnovnih sredstev so v letu 2017 znašala 4.125,91 EUR, in sicer je bilo 
nabavljeno: 

- ozvočenje za poslovilno vežico 1.029,52 EUR, 
- ozvočenje za dvorano 617,37 EUR, 
- sosilnica za urejanje pokopališča 385,91 EUR, 
- stoli za dvorano – 50 kom 890,60 EUR, 
- računalnik prenosni HP 720,00 EUR in 
- zaščitna mreža za dvorano – DI 482,51 EUR. 

 
Neodpisana vrednost vseh OS znaša na dan 31. 12. 2017 190.133,20 EUR. 
Amortizacija za leto 2017 je bila obračunana v višini 15.547,07 EUR in je bila v celoti pokrita v breme 
splošnega sklada. Za obračun so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005 do 100/15). Amortizacija 
osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi, droben inventar je bil 100 % odpisan že ob 
nabavi. 
Med OS, ki so v celoti odpisana, pa se še uporabljajo, so: šotor, vodovodno omrežje, zabojnik za odpadne sveče, 
fotokopirni stroj, ozvočenje Omnitronik in lestev. Stopnja iztrošenosti znaša pri gradbenih objektih 65%, pri 
opremi 69%. 
Izkaz stanja in gibanja osnovnih sredstev je priloga k bilanci stanja. 
 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA: 
Stanje denarnih sredstev na TRR št. 01260-6450818889 po bančnem izpisku št. 160 z dne 29. 12. 2017 je 
40.974,18 EUR. Gotovine v blagajni KS Polšnik nima, v letu 2017 tudi ni poslovala z gotovino. 
 
 
Kratkoročne poslovne terjatve znašajo:                             v EUR 
  Leto 2016 Leto 2017 
Sk. 12 kupci:  namen 10.204,29 8.273,91 
Komo Polšnik d.o.o. Najemnina, obratovalni stroški, 

vodarina 
6.985,32 3.051,98 

KSP Litija d.o.o. obratovalni str. kurilnica XII/16 30,93 81,07 
Kotar Ana Marija, s.p. najemnina  544,10 1.924,16 
fizične osebe grobnina 737,50 1.316,96 
fizične osebe vodarina 1.906,44 1.899,74 
Sk. 14 upor. EKN:   0 0 
Sk. 17 Druge terjatve:  102,73 0 
Terjatve za vstopni DDV Vstopni DDV 102,73 0 
SKUPAJ KRATKOROČNE TERJATVE: 10.307,02 8.273,91 

 
Odprte terjatve do pravnih oseb so bile usklajene z IOP obrazci. Za že zapadle neplačane terjatve so bili 
dolžnikom poslani opomini.  
Neplačani odhodki (sk. 18) po prejetih računih iz leta 2017, zapadlih v plačilo v 2018, znašajo (brez DDV)  
5.967,30 EUR. 
 
OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 
Odprte kratkoročne obveznosti znašajo 7.523,38 EUR, od tega: 

- Sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2017: 6.084,24 EUR, 
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- Sk. 23 obveznosti za DDV po obračunu: 1.437,58 EUR, 
- Sk. 24 uporabniki EKN: UJP str. plačilnega prometa 1,56 EUR. 

 
Obveznosti niso sporne, poravnane so bile v začetku leta 2018, ko so zapadle v plačilo. Največja posamična 
obveznost je do Avtoprevozništva Juvan za prevoz in dobavo peska za JP v znesku 1.342,00 EUR.  
 
Neplačani prihodki (sk. 28) za zgoraj navedene odprte terjatve brez DDV znašajo 6.952,42 EUR. 
 
Splošni sklad KS Polšnik znaša 230.872,79 EUR, od tega: 

- splošni sklad za osnovna sredstva 190.133,20 EUR, 
- presežek prihodkov 40.739,59 EUR.   

 
 
Skupna aktiva oz. pasiva znaša 245.348,59 EUR, to je za 3 % manj kot leta 2016. 
 
 

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
 
Skupni prihodki KS Polšnik so v letu 2017 znašali 57.488,38 EUR, kar je za 38 % več kot leta 2016.  
Pregled prihodkov po ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 

konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 

7103 Prihodki od najemnin in grobnin 5.680,24 10.513,53 185 

7130 Prihodki od prod.stor.- voda, pogrebne storitve 18.720,96 26.372,10 141 

7141 Drugi nedavčni prihodki - ref.obratovalnih str. 932,39 2.780,82 298 

730 Prejete donacije za obdaritev otrok 1.510,00 2.186,76 145 

7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 14.797,25 15.635,17 106 
 - za vzdrževanje javnih poti 9.093,26 9.093,26 100 
 - za funkcionalne izdatke 4.185,04 4.092,51 98 
 - za obratovalne stroške kult. dvorane 1.518,95 949,40 63 
 - za investicije 0 1.500,00 / 
 SKUPAJ PRIHODKI: 41.640,84 57.488,38 138 

 
Večja odstopanja so pri prihodkih od najemnin in grobnin ter od vodarine, ker so bili v preteklem letu poplačani 
tudi računi za pretekla leta. Prihodki za obratovalne stroške so višji zaradi izpada realizacije v preteklem letu.  
 
 
Skupni odhodki so v letu 2017 znašali 52.816,01 EUR, to je za 39 % več kot leta 2016. 
Pregled odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 

konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 

4020 pisarniški in splošni material 6.413,43 9.918,89 155 

4021 drobni inventar ter druge pos.storitve 1.875,51 1.240,21 66 

4022 energija, voda, komunalne storitve 8.933,22 10.713,90 120 

4025 tekoče vzdrževanje 16.051,65 13.499,45 84 

4026 poslovne najemnine 163,99 0 / 

4029 drugi operativni odhodki 1.989,22 1.355,47 68 

 Skupaj tekoči odhodki: 35.427,02 36.727,92 104 

420 Investicijski odhodki 2.498,40 16.088,09 644 

 SKUPAJ ODHODKI: 37.925,42 52.816,01 139 

 
Tekoči odhodki se nanašajo na porabljen material in storitve ter druge operativne odhodke, investicijski odhodki 
zajemajo nabavo opreme za kulturno dvorano ter investicijsko vzdrževanje. 
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 
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SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

609  0601 POSLOVANJE KS -9.391,22 15.864,98 10.483,87 5.381,11 -4.010,11 
609  0701 GASILSTVO -500,00 0 0 0 -500,00 
609  1301 OBČINSKE CESTE   15.450,66 9.093,26 13.304,47 -4.211,21 11.239,45 
609  1401 PRIREDITVE -2.806,26 0 274,69 -274,69 -3.080,95 
609  1501 ČISTILNA AKCIJA -595,50 0 0 0 -595,50 
609  1601 OSKRBA Z VODO 26.080,65 25.564,43 20.675,70 4.888,73 30.969,38 
609  1604 POKOPALIŠČE, VEŽICA 10.308,30 3.682,01 2.998,89 683,12 10.991,42 
609  1801 DVORANA -2.217,44 1.096,94 3.833,98 -2.737,04 -4.954,48 
609  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK -261,97 2.186,76 1.244,41 942,35 680,38 

SKUPAJ:   36.067,22 57.488,38 52.816,01 4.672,37 40.739,59 
 

 
 
 
 
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 609  0601 POSLOVANJE KS Prihodki  15.864,98 Odhodki  10.483,87 
Prihodki za funkcionalno poslovanje KS Polšnik so znašali 15.864,98 eur, od tega: 

- Prihodki od najemnin za poslovne prostore (Komo, Kotar) 7.491,65 eur, 
- Drugi prihodki (ref. obratovalnih stroškov (Komo, KSP) 2.780,82 eur,  
- Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za funkcionalno poslovanje 4.092,51 eur, 
- Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za investicije 1.500,00 eur. 

 
Odhodki za funkcionalno poslovanje KS Polšnik so znašali 10.483,87 eur, in sicer: 

Pisarniški in drug splošni material in storitve 862,43 
El.energija, ogrevanje, telefon, poštnina 5.259,48 
Tekoče vzdrževanje, obrat.stroški KSP 2.558,10 
Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 7,25 
Investicijski odhodki – nakup opreme 210,00 
Investicijsko vzdrževanje – PVC cerada za šotor 1.586,61 
 
 

2.) 609  1301 OBČINSKE CESTE Prihodki 9.093,26 Odhodki 13.304,47 
Iz  proračuna Občine Litija je bilo prejeto 9.093,26 eur sredstev za vzdrževanje javnih poti. 
KS je nabavila gramoz, plačala stroške sanacije cest Tepe in Velika Preska - Zglavnica ter modernizacije cest 
Sopota – Borovak in Sopota - Polšnik – Pasjek. 
 
 

3.) 609  1401 PRIREDITVE Prihodki 0 Odhodki 274,69 
Plačani so bili stroški ob praznovanju KS v znesku 274,69 eur. 
 
 

4.) 609  1601 VODOVOD Prihodki 25.564,43 Odhodki 20.675,70 
KS Polšnik opravi popis števcev za vodo dvakrat letno (april, oktober), nato se uporabnikom pošljejo računi z 
UPN nalogi. Prihodki od vodarine so znašali 25.564,43 eur. 
 
Odhodki v zvezi z vzdrževanjem vodovoda so znašali 20.675,70 eur, in sicer: 

Splošni material – cevi, ventili ipd. 7.235,30 
Drug posebni material in storitve, analize vzorcev pitne vode 757,70 
Električna energija, GSM 3.054,76 
Tekoče vzdrževanje in pregledi vodovodov 5.138,72 
Prenakazilo vodnega povračila za leto 2016 1.348,22 
Investicijsko vzdrževanje – prestavitev vod. trase 3.141,00 
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5.) 609  1604 POKOPALIŠČE, VEŽICA Prihodki 3.682,01 Odhodki 2.998,89 
Prihodki se nanašajo na: 
- plačano grobnino v znesku 3.302,01 eur ter na 
- plačila za najem vežice ob pogrebih (5 x) v znesku 380,00 eur. 
 
Odhodki v zvezi z vzdrževanjem pokopališča in vežice so znašali 2.998,89 eur, in sicer: 

Splošni material – čistila, cevi za jašek 100,13 
Električna energija 197,80 
Odvoz smeti 1.128,83 
Tekoče vzdrževanje opreme 156,70 
Investicijski odhodki – nakup opreme (ozvočenje, kosilnica) 1.415,43 

 
 
 

6.) 609  1801 DVORANA Prihodki 1.096,94 Odhodki 3.833,98 
Iz proračuna Občine Litija je bilo prejeto 949,40 eur za pokrivanje obratovalnih stroškov dvorane. Prejeta je bila 
tudi najemnina od OVK za volitve v skupnem znesku 147,54 eur.  
 
Skupni odhodki so znašli 3.833,98 eur; namenjeni so bili za:  

Splošni material, čistila 201,93 
DI – zaščitna mreža 482,51 
Električna energija, ogrevanje 1.073,03 
Tekoče vzdrževanje, upravljanje 568,54 
Investicijski odhodki – nakup opreme (stoli, ozvočenje) 1.507,97 

 
 

7.) 609  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki 2.186,76 Odhodki 1.244,41 
Za izvedbo decembrskih prireditev in obdaritev otrok je KS Polšnik pridobila 2.186,76 eur donatorskih sredstev, 
in sicer: 
- od pravnih oseb 730,00 eur, 
- od fizičnih oseb 1.456,76 eur. 
Zbrana sredstva so bila porabljena namensko za pogostitev in nakup daril za otroke iz krajevne skupnosti 
 
 
Rezultat poslovanja v letu 2017 je presežek prihodkov v znesku 4.672,37 EUR, ki je nastal zaradi 
računovodskega načela denarnega toka ter manjše porabe od prejetih vplačil za posamezno dejavnost. 
 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017 

 
 

36.067,22 EUR 
Presežek prihodkov v letu 2017           4.672,37 EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto   40.739,59 EUR 

    
KS Polšnik ne zaposluje delavcev, je pa zavezanka za DDV z obveznostjo trimesečnega poročanja. 
 
Pojasnila pripravil:           
Gašper Simončič                  
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Stran: 1 

KRAJEVNA SKUPNOST RIBČE 
Ribče 14 
1281 KRESNICE 
  

Šifra PU:     81906 
MŠ: 5030315000 

DŠ: 55221386 
 

Datum:  20. 2. 2018 
 
 
 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 

 
 

1. POSLOVNO POROČILO KS RIBČE ZA LETO 2017 
 

Pomembnejše aktivnosti: 
 
1. DOKONČNA IZVEDBA STOPNIŠČA, PODESTA IN SPODNJEGA HODNIKA 
 
V letu 2017 smo dokončno uredili stopnišče v Domu krajanov, ki je zajemalo betonsko izravnavo 

notranjih in zunanjih stopnic, obložitev le-teh s keramiko, keramiko smo položili tudi v spodnjem 
in zgornjim hodniku ter na zunanjem vhodu. 
Na podestu smo izdelali mini čajno kuhinjo z vsemi potrebnimi inštalacijami (voda, elektrika, 

odtoki). Mini kuhinja bo služila potrebam zgornje dvorane. Prebarvali smo leseno stopniščno 

ograjo, prebrusili in prepleskali vse stene stopnišča in hodnikov. 
Prilagodili smo obstoječe elektroinštalacije za potrebe ogrevanja spodnje dvorane. 
 
Z veliko prostovoljnega dela krajanov smo uspeli Dom krajanov ponovno malo polepšati in 

popraviti funkcionalnost prostorov in opreme. 
 
2. ČISTILNA AKCIJA 
 
V mesecu maju 2017 smo organizirali čistilno akcijo. Tudi sicer vse leto skrbimo za lep izgled 
kraja, Doma krajanov in športnega igrišča, vsaj dvakrat letno očistimo tudi okolico obeh 

avtobusnih postajališč. 
 

3. NOVA JAVNO POT V KS RIBČE 
 
Za pot, ki poteka po zemljišču parcelnih št. 560/37, 558/7, 560/35, 558/5 k.o. Ribče smo vložili 

prošnjo na Občino za prekategorizacijo v javno pot. Podlaga za vpis lastninske pravice na občino 

je bila darilna pogodba sklenjena med občino in lastnikom Jožetom Smrekarjem. 
 

4. KULTURA IN ŠPORT 
 
Kot vsa pretekla leta je tudi na področju kulture in športa KS uspešno sodelovala z ostalimi 

društvi in sicer s KŠD Ribče, Društvom Enkraten teater, RK Ribče in PGD Ribče. Velika večina 

dejavnosti teh društev je bila organizirana v prostorih Doma krajanov, ki bo z novo, lepšo podobo 

in boljšo funkcionalnostjo še bolj privlačen za obiske krajanov in njihovo druženje. 
 
 

                                                                                 Predsednik KS Ribče: 
                                                                                       Peterca Sandi 
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Stran: 2 

2. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2017 IN POJASNILA K IZKAZOM 
 

I. BILANCA STANJA 
 
Dolgoročna sredstva: KS Ribče izkazuje v bilanci stanja med opredmetenimi osnovnimi sredstvi zgradbo 
(kulturni dom Ribče) in opremo.  
 
Vlaganja v opredmetena OS so v letu 2017 znašala 6.521,54  EUR - ureditev notranjosti Doma krajanov 
(izdelava notranjih in zunanjih stopnic, elektroinštalacija mini kuhinje). Ugotovljen je bil višek osnovnih 
sredstev v skupnem znesku 650,00 EUR (stoli, lestev…) ter odpisan droben inventar v višini 8,90 EUR 
(svetilka). 

 
Amortizacija za leto 2017 je bila obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in je 
znašala 2.994,42 EUR. V celoti  je bremenila splošni sklad. Za obračun so bile uporabljene stopnje iz 
Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. 
RS, št. 45/2005 do 100/15).  

 
Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31. 12. 2017 znaša: 
vrsta OS Konto NV nabavna vrednost odpisana vrednost sedanja vrednost 
zgradbe 021 93.251,54 20.883,36 72.368,18 
oprema 040 3.113,15 1.653,64 1.459,51 
droben inventar 041 814,95 814,95 0 
SKUPAJ:  97.179,64 23.351,95 73.827,69 

 
Kratkoročna sredstva: 
Stanje denarnih sredstev na TRR št. 01260-6450819083 pri UJP Ljubljana po izpisku št. 61 z dne 29. 12. 
2017 znaša 3.940,34 EUR. 
Gotovine v blagajni ni bilo, v letu 2017 KS Ribče ni poslovala z gotovino.  
 
Odprta kratkoročna terjatev znaša 500,76 EUR za najemnino za poslovni prostor v domu KS Ribče za IX, 
X, XI in XII/2017.  
 
Neplačani odhodki v sk. 18 znašajo 1.298,91 EUR. 
 
Obveznosti in viri sredstev: 
 
V pasivi bilance stanje KS Ribče izkazuje: 
 odprte kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in drugih prejemnikov v znesku 1.298,11 EUR, in sicer: 

- Elektro Ljubljana za omrežnino XI in XII – 141,12 EUR, 
- KSP Litija za komunalne storitve XI in XII – 23,34 EUR, 
- ECE za el. energijo XI in XII – 166,59 EUR, 
- Logo energija za kurilno olje – 711,99 EUR, 
- KGZ Litija – trgov.blago-darila za Božička – 255,07 EUR 

 odprte obveznosti do proračunskih uporabnikov – UJP Ljubljana 0,80 EUR. 
 
Obveznosti do dobaviteljev niso sporne in so bile plačane ob zapadlosti v začetku leta 2018. 
 
 neplačane prihodke v sk. 28 za zgoraj navedene terjatve v znesku 500,76 EUR. 
 
Viri sredstev: 
Splošni sklad KS Ribče znaša 77.768,03 EUR, od tega: 
 sklad osnovnih sredstev izkazuje njihovo neodpisano vrednost v znesku 73.827,69 EUR 
 stanje sredstev na računu - presežek prihodkov za prenos v naslednje leto 3.940,34 EUR. 
 
Drugih sredstev in obveznosti KS Ribče ne izkazuje, prav tako ne dolgov in časovnih razmejitev.  
 
Stanje aktive in pasive na dan 31. 12. 2017 znaša 79.567,70 EUR. 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 425



Stran: 3 

 
 

II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Prihodki in odhodki so izkazani po načelu denarnega toka. Skupni prihodki KS Ribče so v letu 2017 znašali 
6.783,33 EUR, kar je za 1 % maj kot v letu 2016.  
 
Pregled prihodkov in odhodkov po ekonomski klasifikaciji ter primerjava realizacije s preteklim letom: 
 
   PRIHODKI                                                                   leto 2016          leto 2017       % (17/16) 
konto 7103 prihodki od najemnin 1.687,47 1.306,71 78 
konto 7401 prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija: 5.180,30 5.476,62 106 

- za funkcionalno poslovanje  918,56 941,30 103 
- za vzdrževanje javnih poti  410,70 410,70 100 
- za obratovalne stroške KS  3.851,04 2.124,62 56 
- za investicije 0 2.000,00  

SKUPAJ PRIHODKI   6.867,77 6.783,33 99 
 
V proračunu Občine Litija so bila v letu 2017, poleg rednih dotacij, zagotovljena tudi  sredstva za 
investicije - ureditev Doma krajanov. 
 
Skupni odhodki KS Kresnice so v letu 2017 znašali 10.905,61 eur, kar je za 8.450,02 eur več kot v letu 
2016. Sredstva so bila porabljena za ureditev notranjega in zunanjega stopnišča, mini kuhinje v Domu 
krajanov ter nakupu materiala za beljenje in barvanje stopniščne ograje. 
 
        ODHODKI                                                                    
konto 4020 čistil.mater., str.reprez., drugi mater.str. 259,40 1.460,61 563 
konto 4021 org.prir.-Dedek Mraz 143,46 246,16 172 

konto 4022 el. energija, kurilno olje, komun.in pošt.storit. 1.247,98 2.089,67 168 
konto 4025 tekoče vzdrževanje 402,60 484,80 121 

konto 4029 provizija plač. prometa 2,15 2,83 132 

TEKOČI ODHODKI 2.055,59 4.284,07 209 
konto 412000  400,00 100,00 25 

TEKOČI TRANSFERI 400,00 100,00 25 

konto 4204 0 6.521,54 / 

SKUPAJ ODHODKI         2.455,59 10.905,61 445 
 
Pregled prihodkov in odhodkov leta 2016 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 
 

SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

610  0601 POSLOVANJE KS 1.200,04 941,30 630,47 310,83 1.510,87 
610  0701 GASILSTVO 0 0 0 0 0 
610  1301 OBČINSKE CESTE   2.334,42 410,70 409,92 0,78 2.335,20 
610  1401 PRIREDITVE 0 0 0 0 0 
610  1501 ČISTILNA AKCIJA -245,59 0 143,74 -143,74 -389,33 
610  1601 VODOVOD -44,96 0 0 0 -44,96 
610  1701 DEFIBRILATOR -300,00 0 0 0 -300,00 
610  1801 DOM KRAJANOV 5.275,37 5.431,33 9.475,32 -4.043,99 1.231,38 

610  1803 
DECEMBRSKA OBDARITEV 
OTROK -156,66 0 246,16 -246,16 -402,82 

SKUPAJ:   8.062,62 6.783,33 10.905,61 -4.122,28 3.940,34 
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Stran: 4 

Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 610  0601 POSLOVANJE KS Prihodki   941,30  Odhodki   630,47 
Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za funkcionalno poslovanje so znašali 941,30 eur. 

 
Odhodki za tekoče poslovanje KS Ribče so znašali 630,47 eur, in sicer: 

Izdatki za reprezentanco 458,38 
Drugi splošni material –delov.akcija 69,26 
Stroški UJP 2,83 
Nak.za MePZ Senožeti-koncert 100,00 

 
2.) 610  1301 OBČINSKE CESTE Prihodki  410,70  Odhodki  409,92 

Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za vzdrževanje javnih poti so znašali 410,70 eur.  
 
KS je plačala stroške za nasip bankin na javnih poteh KS Ribče v višini 409,92 eur. 
 

3.) 610  1501 ČISTILNA AKCIJA                           Prihodki   0,00  Odhodki  143,74 
KS je plačala stroške poštnine, nakupa PVC table, pogostitve udeležencev čistilne akcije.  
 

3.) 610  1801 DOM KRAJANOV Prihodki  5.431,33  Odhodki  9.475,32 
Prihodki v zvezi s kulturnim domom so znašali 5.431,33 eur, od tega: 

- prihodki od najemnine za najem PP - Sector-Pro, d.o.o. = 1.126,71 eur, 
- prihodki od najemnine za uporabo PP v času  izvedbe zakonodajnega referenduma za drugi tir in 

predsedniških volitev RS = 180,00 eur, 
- prihodki iz občinskega proračuna za sofinanciranje obratovalnih stroškov (el.en.kur.olje, vodarina) 

= 2.124,62 eur, 
- prihodki za investicije - za obnovo notranjih in zunanjih stopnic = 2.000,00 eur. 

 
Odhodki za tekoče in investicijsko vzdrževanje doma krajanov so znašali 9.475,32 eur, in sicer: 

Čistilni material 40,20 
Drugi splošni material   755,33 
Električna energija 1.211,54 
Nakup kurilnega olja 733,12 
Voda in komunalne storitve 138,71 
Tekoče vzdrž. 74,88 
Rekonstr.in adaptacije 6.521,54 

 
4.) 610  1803 OBDARITEV OTROK Prihodki   0 Odhodki  246,16 

Stroški za organizacijo prednovoletne prireditve za otroke so znašali 246,16 eur. 

 
Rezultat poslovanja KS Ribče v letu 2017 je presežek odhodkov nad prihodki v višini  4.122,28 EUR. 
 
Rekapitulacija stanja sredstev na računu: 
Prenos presežka prihodkov iz preteklih let 8.062,62 EUR 
Presežek odhodkov leta 2017 

 
4.122,28 EUR 

Stanje sredstev na računu 31. 12. 2017 - prenos v naslednje leto 3.940,34 EUR 
 
 
KS Ribče ne zaposluje delavcev, ni zavezanka za DDV niti za davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
 
 
Pojasnila pripravila:                                                                              Predsednik sveta KS: 
Joži  Belja                                                                           Sandi Peterca 
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KRAJEVNA SKUPNOST SAVA 
Sava 21 B 
1282 SAVA 

Šifra PU:  81914 
MŠ: 5029813000 

DŠ: 88231712 
 

Sava,  27. 2. 2018 
 
 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 
 
 
1. POSLOVNO POROČILO 
 

       
 

POROČILO O DELU KRAJEVNE SKUPNOSTI SAVA 
V LETU 2017 

Krajevna skupnost Sava združuje naslednja naselje Sava, Leše in Ponoviče in se razprostira se na 
področju 821 ha.  
Krajevna skupnost je pravna oseba, ki opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo 
na prebivalce krajevne skupnosti. 
Krajevna skupnost: 
- usklajuje in vodi aktivnosti za vzdrževanje občinskih cest na svojem območju, 
- sodeluje pri vodooskrbi krajanov krajevne skupnosti Sava iz lastnega-javnega vodovoda, 
- upravlja z lastnim premoženjem (mrliška vežica) 
-           skrbi za urejenost pokopališča in organizira pogrebno službo na krajevno običajni     način, če z 
odlokom občine ni drugače določeno, 
- pospešuje, kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju 
 -      organizira kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah 
 
Svet KS je najvišji organ v krajevni skupnosti, ki ima šest članov. Predsednik sveta je Uroš Kranjc , 
podpredsednik Anton Lokar, tajnica je Vida Lukač, člani so: Vili Mandelj, Joža Borišek in Denis Furman. 
Blagajničarka opravlja gospa Jožica Mrzel. Svet KS je imenoval tri odbore:  

- vodovodni odbor, ki ga vodi Vili Mandelj, člani pa so: Uroš Kranjc, Denis Furman, Janez Zagorc; 
- odbor za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča, ki ga vodi Janez Zagorc, člana sta Jožica 

Borišek, Branko Merzelj; 
- nadzorni odbor : predsednica je Mateja Malis, članici sta: Branko Merzelj in  Marina Zajfrid 

 
Svet krajevne skupnosti Sava je imel v letu 2017- 8  rednih sej in oktobra 2017 je bil organiziran in 
izveden občni zbor krajanov Krajevne skupnosti Sava, ki ga je sklicuje župan občine Litija. 
 V tem letu smo izvajali naloge, ki jih KS nalaga statut:  

1. usklajevali  in vodili smo aktivnosti za vzdrževanje občinskih cest na svojem območju (nasutje 
bankin, pesek za krajane za ureditev makadamske ceste, pluženje v zimskem času), 

•  občini smo posredovali več predlogov za ureditev ceste Litija - Sava, ureditev cestišča 
na mostu, predlagali smo ureditev izvoza z glavne ceste Litija – Zagorje na most proti 
vasi Sava, predlagali smo izdelavo projekta in rekonstrukcijo mostu.  
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• predlagali smo, da se ponovno postavi znak za umiritev prometa v Ponovičah – 50km. 
Občino smo večkrat pozvali, da uredi javno razsvetljavo vsaj na mestih, kjer je 
postajališče za šolarje, javna razsvetljava je bila urejena konec decembra 2017. 

• predlagali smo zamenjavo poškodovanega ogledala na ovinku pri Mrzelj. 

• Predlagali smo popravilo nabrežine po neurju, pri Toriju, spodnji del Save,. 
 

2. Vodovodni odbor je skrbel za optimalno delovanje vodovodnega omrežja Sava - Ponoviče ter 
izvajal aktivnosti tudi na področju vodooskrbe v naselju Leše. 
 

• Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je redno preverjal zdravstveno 
ustreznost pitne vode, ki je bila skladna s Pravilnokom o pitni vodi. 
 

Sicer pa so se izvajala naslednja dela: 

• redno so potekala vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju, 

• zamenjali smo 13 odštevalnih števcev pri uporabnikih, 

• zamenjali smo dva dotrajana hidranta, 

• dezinfekcija vode se v omrežju izvaja z UV svetlobo in minimalnim kloriranjem. 
Občasno se izvede klorni šok 

• ob obilnejšem deževju so bila izvedena intenzivnejše čiščenje in  preverjanje 
vodovodnega omrežja na črpališču, 

• potekala so redna vzdrževalna dela na vodovodnih objektih (črpališče, zajetje, 
vodohram...).  

 
Poseben problem predstavlja vodooskrba v naselju Leše, potekali so dogovori med županoma 
občine Litija in Zagorje,  da se zgradi vodovodni priključek iz Tirne v Leše. KS Sava je prejela 
informacijo, da je že izdelan projekt  za ta vodovod, v letu 2018 pa naj bi občina Litija 
zagotovila sredstva za izgradnjo, potreben pa bo določen prispevek tudi krajanov Leš. 

3. Svet je skupaj z odborom za vzdrževanje mrliške vežice in pokopališča skrbel za urejenost 
vaškega pokopališča. Zamenjal se je tudi skrbnik pokopališča, sedaj je Tomaž Gregorin, s.p. 
 

4. V preteklem letu na področju krajevne skupnost Sava ni bilo poplav. Protipoplavna zaščita je 
bila urejena v Ponovičah in na Savi v preteklih letih, vendar  na Savi še vedno obstaja 
tveganje ob potoku Savski potok, zaradi katere je lahko poplavljen obsežen del vasi. Na 
tveganje smo opozorili pristojne na občini Litija, vendar do sedaj ni bilo izvedenih projektov.  

 
5. Ob grozeči poplavi je eden izmed krajanov nasprotoval pripravi nasipa, ki bi zaščitil spodnji 

del vasi. Občina Litija bi morala izdati ustrezen sklep, da v primeru naslednjih poplav KS Sava 
lahko zaščiti z nasipom večje število krajanov in njihovega imetja. 

 
 

        5. Ostale aktivnosti: 
Naloga Sveta KS je tudi pospeševanje kulturnih, športnih in drugih dejavnosti. Tudi v  tem letu 
je svet namenil pozornost povezovanju vseh krajanov, ki živimo na področju KS Sava.   

1. Z akcijo Manj svečk za manj grobov v letu 2017 smo zbirali sredstva za nakup pripomočkov 
za fizioterapijo in delovno terapijo stanovalcev doma Tisje. 
 

2.  Svet Krajevne skupnosti je krajane redno obveščala o vseh aktivnostih, ki so se izvajale na 
področju KS preko oglasnih desk in elektronske pošte ks.sava@gamil.com ter preko urejene 
spletne strani www.ks-sava.si,  kjer svoje informacije lahko objavljajo tudi društva, ki 
delujejo na področju KS Sava. 
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3. Svet KS Sava je tako kot že vrsto let sklenil pogodbo z Osnovno šolo Litija o brezplačni 

uporabi šolske telovadnice 2 x tedensko od oktobra do aprila vsako leto. Uporabljajo jo 
krajanke za aerobiko in telovadbo za starejše ženske nad 50 let.  

 
4. Tudi v letu 2017 smo organizirali in izvedli sedaj že tradicionalno čistilno akcijo »Očistimo KS 

Sava«. Sodelovalo je več kot 100 odraslih krajanov in otrok ter mladine. Večletne uspešno 
izvedene akcije se kažejo v urejenosti naše KS. Po akciji je bilo organizirana topla malica za 
vse sodelujoče. 

 
Že sedmo leto smo septembra praznovali  praznik Krajevne skupnosti.  

V okviru tega  praznika je potekalo več prireditev: 

• Harmonija odnosov in naši možgani - predavanje Vida Lukač  

• Mednarodna noč netopirjev ( čiščenje podstrešja cerkve Sv. Miklavža,   
likovno ustvarjalna delavnica in pravljična ura za otroke o netopirjih (sodelujeta tudi šola in 
vrtec in predavanje o netopirjih).  

• Turnir v namiznem tenisu - na igrišču pri Zadružnem domu – ŠD Sava 

•  Planinski pohod na Zasavsko goro 

•  Kolesarski vzpon - iz Save na Zasavsko goro – ŠD Sava 

• Konj moj prijatelj – predstavitev konj in jahanje za najmlajše, Aleksander Gombač  

• Kreativne delavnice za otroke – prostovoljke, ki jih je koordinirala Mateja Malis 
5. Kulturni program, v katerem so sodelovali otroci vrtca Kekec in učenci POŠ Sava pod 

vodstvom vzgojiteljic in učiteljic. Vabljeni so bili krajani KS Sava, predstavniki občine Litija in 
sosednjih krajevnih skupnosti.  

6. Že nekaj let KS Sava podeljuje priznanje zaslužnim krajankam in krajanom, ki kakorkoli 
doprinesejo ali zaznamujejo utrip življenja v našem kraju. V letu 2017 so  priznanje prejeli: 
Podružnična osnovna šola Sava in vrtcu  Kekec – Sava, v imenu šole in vrtca sta priznanji 
prevzeli   gospa Mojca Hauptman Jovanovič in Maridi Mustedanagić. 
 

7. Ocenjevali smo tudi urejenost domov v naši Krajevni skupnosti, dobitnici priznanj v letu 2017 
sta bili Alenka Zagorc – za ocvetličenost hiše 
in za naselje Ponoviče – Smrekarica – Martina Mehle. 

 
8. Nadaljevali smo z tradicionalnim organiziranjem obdarovanja otrok in obiskom dedka Mraza, 

ki so ga pomagali s svojim programom priklicali otroci z vrtca Kekec in učenci OŠ Sava. 
Otroke je navdušila igrica Babica zima, ki so jo odlično izvedle članice dramske skupine iz 
doma Tisje. Obdarjeni so bili otroci do 7 leta – skupaj 37, prireditev pa se je udeležilo  veliko 
obiskovalcev – staršev, babic, dedkov. 

 
9. Svet KS se je povezoval in uspešno sodeloval z vsemi društvi, ki delujejo na področju KS Sava: 

KORK, PGD, ŠD in skupaj z njimi pripravljal, vodil ali pa sodeloval na različnih prireditvah, 

delovnih akcijah, proslavah, druženjih. 

 
10. Poslovanje Sveta KS Sava je nadzoroval nadzorni odbor v sestavi: predsednica Mateja Malis,  

člana : Marina Zagorc in Branko Mrzelj.  
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11. Blagajniško poslovanje Krajevne skupnosti Sava je skrbno vodila gospa Jožica Mrzel. 

 

Zaključek 

Svet KS Sava je realiziral vse tiste načrte, na katere je lahko vplival s finančnimi sredstvi, ki jih je 
imel na razpolago.  
V preteklem letu so izvedli nekaj projektov, na katere smo krajani KS Sava že nestrpno čakali: 
razsvetljava v Smrekarici, prav tako omejitev hitrosti prometa na 50 km, zamenjava cestnega 
ogledala in začasna ureditev brežine pri Tori.  
Še vedno pa ostaja nujna ureditev zavijalnega  pasu pri uvozu na most pri Sp. Logu,  
protipoplavna ureditev vodotoka Savski potok, rekonstrukcija starega , lesenega mostu in 
ureditev brežine pri Toriju, za kar  krajevna skupnost nima finančnih sredstev za takšne 
projekte oz. investicije. Žal, o tem pišemo v vseh poročilih, realizacije pa še ni. Večino teh del bi 
morala financirati občina Litija, razen dodatnega, zavijalnega pasu pri mostu, ki je v domeni 
Direkcije za ceste RS. Zaradi pogostih hudih prometnih nesreč na tem mestu je nujno potrebno 
čimprej urediti to križišče. Prav tako bo potrebno čimprej sanirati temelje savskega mostu, saj 
so le ti močno poškodovani, kar ogroža življenja vseh tistih, ki ga uporabljamo.  
Svet KS se je redno mesečno sestajal na sejah. Na seje Sveta KS Sava smo vabili predstavnike 
društev ter skupaj z njimi uspešno organizirali posamezne aktivnosti, ki so združevale krajane 
naše KS. Posebna zahvala gre vsem članicam in članom KORK Sava, Tatjani Primc za vodenje in 
koordinacijo akcije Manj svečk za manj grobov in članom PGD Sava za vse aktivnosti in 
prostovoljne ure dela, ki so jih namenili, da smo se krajani počutili bolj varne,  vključene ter 
sprejete v naši skupnosti.  

 
 Tajnica:       Predsednik KS 
 Vida Lukač                        Uroš Kranjc 
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2. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2017 IN POJASNILA K IZKAZOM 
 
 
I. BILANCA STANJA 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA: KS Sava ima med osnovnimi sredstvi evidentirana zemljišča, zgradbe in 
opremo. 
Zemljišča (sk. 00) so vknjižena kot pridobitev v letu 2015 in 2016 na podlagi notarskih zapisov, in sicer:  

- parcela št. 790/6, k. o. Konj, velikost 17 m222, vrednost 4.190,00 eur, 
- parcela št. 1238/5, k. o. Sava, velikost 469 m222,vrednost 322,00 eur ter 
- parcela št. 1238/7 in 1238/8, k. o. Konj, velikost 492 m2, vrednost 1.230,00 eur. 

Vsa zemljišča so bila pridobljena za potrebe vodovoda Sava – Ponoviče. 
 
Med zgradbami (sk. 02) je evidentirano: zadružni dom na Savi, mrliška vežica in vodomerni jašek Kobiljek. 
Oprema (sk. 04) se uporablja za oskrbo z vodo, pokopališko dejavnost in delovanje KS.  
Vlaganja v dolgoročna sredstva so v letu 2017 znašala 6.273,25 EUR; nabavljeno je bilo: 

- vertikalna črpalka inox v vrednosti 2.073,91 EUR 
- zalogovnik za vodo 1800 l v vrednosti 3.843,00 EUR ter  
- droben inventar – led monitor in brezžični mikrofonski sistem v skupni vrednosti 356,34 EUR. 

 
Amortizacija za leto 2017 v višini 9.359,33 EUR je bila obračunana v breme splošnega sklada. Za obračun smo 
uporabili stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Ur. l. RS, št. 45/2005 do 100/15). Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni 
časovni metodi. Med opremo vodimo tudi nekaj take, ki je že v celoti amortizirana, a se še uporablja. Droben 
inventar je bil v celoti odpisan ob nabavi. 
 
Največjo posamično nabavno vrednost ima oprema vodovoda Sava – Ponoviče. Stopnja odpisanosti osnovnih 
sredstev znaša: 

- gradbenih objektov 78 % 
- opreme 91 %. 

 
Stanje dolgoročnih sredstev KS Sava na dan 31. 12. 2017 znaša: 

vrsta OS Konto NV nabavna vrednost odpisana vrednost sedanja vrednost 
zemljišča 020 5.742,00 0 5.742,00 
zgradbe 021 91.141,85 70.943,77 20.198,08 
oprema 040 281.779,01 255.329,35 26.449,66 
droben inventar 041 1.573,94 1.573,94 0 
SKUPAJ:  380.236,80 327.847,06 52.389,74 

 
 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA: Stanje gotovine v blagajni na dan 31. 12. 2017 ter po blagajniškem dnevniku 
št. 3/17 z dne 10. 10. 2017 znaša 80,37 EUR.  
Stanje denarnih sredstev na TRR št. 01260-6450819180 pri UJP Ljubljana znaša po izpisku št. 173 z dne 29. 12. 
2017  37.504,07 EUR. 
Kratkoročne terjatve do kupcev (sk. 12) za vodarino znašajo 890,08 EUR. 
 
Zapadle neplačane terjatve znašajo 741,18 EUR, dolžnikom so bili poslani opomini. KS Sava izdaja račune za 
vodarino kvartalno, v višini povprečne porabe iz preteklega leta. Popis števcev za vodo se opravlja v mesecu 
marcu.  
 
Neplačani odhodki v sk. 18 so evidentirani v višini 2.296,23 EUR. 
 
OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 
Odprte kratkoročne obveznosti, ki zaradi upoštevanja plačilnega roka še niso zapadle v plačilo, znašajo: 

- do dobaviteljev (sk. 22) 2.295,19 EUR: 
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- do proračunskih uporabnikov (sk. 24)  1,04 EUR: 

➢ Uprava RS za javna plačila za stroške plačilnega prometa.  
 

Neplačani prihodki (sk. 28) za zgoraj navedene odprte terjatve znašajo 890,08 EUR. 
 
Glede na to, da se v bilanci stanja izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti, nastale v 
koledarskem letu in še niso poravnane – torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se lahko vključile v bilanco 
prihodkov in odhodkov, so le te evidentirane kot neplačani odhodki tekočega leta. 
 
 
VIRI  SREDSTEV: 
Lastni viri znašajo 89.974,18 EUR, od tega: 
- splošni sklad za osnovna sredstva je enak njihovi neodpisani vrednosti v aktivi = 52.389,74 EUR, 
- stanje sredstev na računu - presežek prihodkov za prenos v naslednje leto =  37.584,44 EUR.  
 
Drugih sredstev in obveznosti KS Sava ne izkazuje, prav tako ne dolgov in časovnih razmejitev. 
Skupna aktiva oz. pasiva znaša 93.160,49 EUR, kar je za 5 % manj kot leta 2016. 
 
 
 
II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
Skupni prihodki KS Sava so v letu 2017 znašali 31.399,75 EUR, kar je enako kot v letu 2016.  
Pregled prihodkov v letu 2017 ter primerjava s preteklim letom je prikazana v spodnji tabeli: 
 
konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 

7103 Prihodki od najemnin za grobove 1.473,00 1.905,00 129 
7130 Prihodki od prod.stor.- voda, pogrebne storitve 24.361,43 24.874,69 101 

714 Drugi nedavčni prihodki 0 100,00 / 
730 Prejete donacije 774,10 935,00 121 

7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 4.702,18 3.585,06 76 
 - za vzdrževanje javnih poti in zimsko službo 2.775,17 1.648,37 59 
 - za funkcionalne izdatke 1.927,01 1.936,69 100 
 SKUPAJ PRIHODKI: 31.310,71 31.399,75 100 
 
 
Skupni odhodki so v letu 2017 znašali 25.528,55 EUR, kar je za 11 % več kot v letu 2016. Večji so bili 
predvsem stroški splošnega materiala, tekočega vzdrževanja in investicijski odhodki. 
 
Pregled odhodkov v letu 2017 po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 
konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 
4020 pisarniški in splošni material 1.329,30 3.136,64 236 
4021 DI ter druge posebne storitve 4.586,21 1.862,28 41 
4022 energija, voda, komunalne stor. 3.334,86 3.299,72 99 
4025 tekoče vzdrževanje 6.422,17 7.909,15 123 
4026 Najemnine in zakupnine 2.214,07 51,00 2 
4029 drugi operativni odhodki 1.801,65 1.561,27 87 
 Skupaj tekoči odhodki: 19.688,26 17.820,06 91 
4202 Nakup opreme 0 6.181,37 / 
4205 Investicijsko vzdrževanje 3.206,40 1.527,12 48 
420 Skupaj investicijski odhodki 3.206,40 7.708,49 240 
 SKUPAJ ODHODKI: 22.894,66 25.528,55 111 
 
 
 
Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 
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SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

611  0601 POSLOVANJE KS 127,88 2.036,69 1.532,16 504,53 632,41 
611  1301 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA -795,99 1.648,37 1.967,15 -318,780 -1.114,77 
611  1501 ČISTILNA AKCIJA -1.216,04 0 357,48 -357,48 -1.573,52 
611  1602 OSKRBA Z VODO 30.605,83 24.674,69 19.315,24 5.359,45 35.965,28 
611  1604 POKOPALIŠČE, POGREBNA DEJAVNOST 2.408,10 2.105,00 1.378,89 726,11 3.134,21 
611  1701 DEFIBRILATOR 181,36 0 0 0 181,36 
6111803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 402,10 935,00 977,63 -42,63 359,47 

SKUPAJ:   31.713,24 31.399,75 25.528,55 5.871,20 37.584,44 
 

 
 
 
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 611  0601 POSLOVANJE KS Prihodki 2.036,69 Odhodki 1.532,16 
Iz proračuna Občine Litija je bilo prejeto 1.936,69 eur za funkcionalno poslovanje KS Sava, drugi izredni 
nedavčni prihodki so znašali 100,00 eur. 

 
Odhodki za poslovanje KS Sava so znašali 1.532,16 eur, in sicer: 

Pisarniški in drug splošni material in storitve, kopiranje, majice, DI 1.009,20 
Telefon, poštnina, znamke 364,73 
Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje  152,79 
Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 5,44 
 
 

2.) 611  1301 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA Prihodki 1.648,37 Odhodki 1.967,15 
Prihodki iz proračuna občine za vzdrževanje javnih poti v KS Sava so znašali 1.648,37 eur. 
 
Odhodki za vzdrževanje javnih poti v KS so znašali 1.967,15 eur; plačani so bili računi za redno vzdrževanje JP 
in ureditev bankin. 
 

3.) 611  1501 ČISTILNA AKCIJA Prihodki: 0 Odhodki 357,48 
 
Plačani so bili računi za hrano ob izvedbi čistilne akcije ter tisk obvestil. 
 

4.) 611  1602 VODOVOD SAVA - PONOVIČE Prihodki 24.674,69 Odhodki 19.315,24 
Največ aktivnosti ter prihodkov in odhodkov je imela KS Sava v preteklem letu z vodovodom. Popis števcev je 
bil opravljen v marcu 2017, nato so bili vsake tri mesece porabnikom izdani računi z UPN nalogi v višini 
povprečne porabe v preteklem obdobju. 
Skupni prihodki za vodarino so znašali 24.674,69 eur, cena vode je bila enaka kot lani.  
 
Odhodki za vzdrževanje vodovoda so znašali 19.315,24 eur, in sicer: 

Splošni material (čistila, ventili, vrečke ipd) 479,17 
Analize pitne vode, NaOCl 1.566,90 
Druge storitve –  popis števcev 203,50 
Električna energija 2.719,70 
Telekom – GSM 48,56 
Tekoče vzdrževanje vodovod. sistema 5.297,55 
Prenakazilo vodnega povračila za leto 2016 1.555,83 
Investicijski odhodki – nakup opreme (črpalka, zalogovnik) 5.916,91 
Investicijsko vzdrževanje – prestavitev hidrantov 1.527,12 

 
 

5.) 611  1604 POKOPALIŠČE, POGREBNA DEJAVNOST Prihodki 2.105,00 Odhodki 1.378,89 
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Najemnikom grobov na pokopališču Sava izda KS račun enkrat letno, v začetku leta. Ob izdaji računa za najem 
vežice pa se zaračuna grobnina za 10 let, evidenco o plačilih vodi sama KS. Plačila za najemnine grobov so 
znašala 1.905,00 eur, najemnine za vežico ob pogrebih pa 200,00 eur. 
 
Odhodki za vzdrževanje pokopališča in vežice so znašali 1.378,89 eur, in sicer: 

Čiščenje in vzdrž. pokopališča, vežice 896,70 
Električna energija 166,73 
Najemnina za pokop. Župniji Sava 51,00 
Investicijski odhodki – nakup opreme – brezžični mikrofon. sist. 264,46 

 
 
 

6.) 611  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki 935,00 Odhodki 977,63 
Za decembrsko obdaritev otrok je KS Sava pridobila donacije pravnih in fizičnih oseb v skupnem znesku 935,00 
eur.  
Zbrana sredstva so se namenila za nakup daril za otroke v skupnem znesku 977,63 eur. 
 
 
Rezultat poslovanja v letu 2017 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 5.871,20 EUR, ki je nastal zaradi 
računovodskega načela plačane realizacije. 
 
 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017 31.713,24 EUR 
Presežek prihodkov leta 2017  5.871,20 EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto 37.584,44 EUR 
 
 
KS Sava ne zaposluje delavcev, ni zavezanka za DDV niti za davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
 
 
Pojasnila pripravil:                                                         Predsednik sveta KS: 
Gašper Simončič                                                                   Uroš Kranjc 
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KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJI LOG 
SP. LOG 29 
1282 Sava pri Litiji 
  

 

Šifra PU:     86983 
MŠ: 1332830 

DŠ: 86983 

Spodnji Log,  26. 2. 2018 
 
 

POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
S POJASNILI K RAČUNVODSKIM IZKAZOM 

 
 
1.  POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017 
 
 V letu 2017 je bilo v KS Spodnji Log uresničenih večina planov, in sicer:  
- vzdrževali smo brunarico in njeno okolico,  

- brunarico smo posojali v najem krajanom, vodovodnemu odboru in OVK , 

- VO odbor ''novi del'' vasi je vzdrževal vodovodno omrežje po HACCAP smernicah. Izvedenih je bilo 
tudi nekaj sanacijskih del,  

- vzdrževali smo cesto Sp. Log – Trinkavs - Ognišar in sanirali dva večja propusta, 

- organizirali smo druženje in pogostitev krajanov ob komemoraciji konec oktobra,  

- v mesecu decembru smo organizirali ustvarjalne delavnice za otroke,  

- v mesecu decembru smo organizirali tudi prihod Božička in obdaritev otrok,  

- tekom leta smo poskrbeli za pogrebne storitve, kadar je bilo to potrebno.  
 
V naslednjih letih je še vedno prioriteta KS Sp. Log ureditev pešpoti ob glavni cesti Litija – Zagorje za 
dostopanje krajanov SP. Loga do javne infrastrukture. Prav tako je predvidena sanacija cest v sami 
vasi in preplastitev asfalta na vseh odsekih, kjer je to potrebno.  
Izvedli bomo tudi zbor krajanov pred poletnim časom, predvsem tudi zaradi izteka zdajšnjega 
mandata in poziva na oblikovanje novega. V kolikor bodo dopuščala sredstva, bomo v letošnjem letu 
uredili še vsaj 1-2 propusta na cesti Sp- Log – Trinkavs – Ognišar. Ponovno bomo izvedli akcijo 
''očistimo slovenijo v enem dnevu'' in še kakšno delavnico za otroke in druženje za vse krajane.  
 
 
                                                                                                                             KS Spodnji Log  
                                                                                                                             Banka Hočevar  
                                                                                                               Predsednica KS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 436



2. RAČUNOVODSKO POROČILO IN POJASNILA K IZKAZOM 
 
I. BILANCA STANJA 
Bilanca stanja izkazuje vsa sredstva KS Sp. Log in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2017. 
 
DOLGOROČNA SREDSTVA : 
Med dolgoročnimi sredstvi so evidentirana naslednja OS: 

- NEPREMIČNINE: Nabavna vrednost zgradbe (brunarice) znaša 28.047,20 EUR, popravek 
vrednosti 9.525,66 EUR, sedanja vrednost 18.521,54 EUR.   

- OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA:  
- a) Nabavna vrednost opreme znaša 1.976,40 EUR, popravek vrednosti 1.449,36 EUR, sedanja 

vrednost 527,04 EUR. 
b) Nabavna in odpisana vrednost DI znaša  118,15 EUR.  Drobni inventar je bil 100 % 
odpisan že ob nabavi. 

V letu 2017 KS Sp. Log ni imela vlaganja v OS. Skladno s sklepom Sveta KS je bil odpisan električni 
radiator. 
 
Amortizacija za leto 2017 v višini 1.236,72 EUR je bila v celoti pokrita v breme splošnega sklada. Za 
obračun smo uporabili stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, od št. 45/05 do 100/15). Amortizacija osnovnih sredstev se 
obračunava po enakomerni časovni metodi. 
  
KRATKOROČNA SREDSTVA 

- DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI: 
Stanje gotovine v blagajni znaša na dan 31.12.2017 13,90 EUR. KS Sp. Log v letu 2017 ni poslovala z 
gotovino. 

- DENARNA SREDSTVA NA TRANSAKCIJSKEM RAČUNU: 
Stanje denarnih sredstev na TRR št. 01260-6450869814 pri UJP Ljubljana znaša po izpisku št. 20 z 
dne 22. 12. 2017 5.109,38 EUR. Stanje  je usklajeno z IOP obrazcem Uprave za javna plačila RS. 
 
Kratkoročnih terjatev KS SP. Log na dan 31. 12. 2017 ne izkazuje. 
 
Neplačani odhodki v sk. 18 so enaki odprtim kratkoročnim obveznostim v razredu 2 in znašajo 283,78 
EUR. 
 
Skupna aktiva znaša 24.455,64 EUR. 
 
OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 
 
KRATKOROČNE  OBVEZNOSTI 

- DO DOBAVITELJEV: 
Skupaj v višini 283,55 EUR in se nanašajo na stroške obdaritev otrok za Božička ter pogrebni govor in 
žalni aranžma. 

- DO UPORABNIKOV EKN: 
Obveznosti do proračunskih uporabnikov znašajo 0,23 EUR za  provizijo UJP za mesec november in 
december 2017. 
 
Neplačanih prihodkov na dan 31. 12. 2017 KS Sp. Log ne izkazuje. 
 

- LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI: 
Splošni sklad znaša 24.171,86 EUR od tega: 
a) splošni sklad za osnovna sredstva (njihova sedanja vrednost) = 19.048,58 EUR, 
b) presežek prihodkov = 5.123,28 EUR (presežek prihodkov nad odhodki 2017 299,78 EUR, iz 
preteklih let 4.823,50 EUR).   
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Skupna pasiva znaša 24.455,64 EUR. 
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
Skupni prihodki KS Sp. Log so v letu 2017 znašali 3.165,79 EUR, za 91,43 EUR več kot v letu 2016.  
 
Prihodki se nanašajo na: 
 

Konto Namen realizacija 2016 realizacija 2017 % 17/16 
710301   prihodki od najemnin 60,00 180,00 300 
740100   nakazilo iz proračuna Občine Litija  3.014,36 2.985,79 99 
740101   nakazilo KS (za defibrilator)  0,00 0,00  
730000 prejete donacije 0,00 0,00  
 SKUPAJ PRIHODKI: 3.074,36 3.165,79 103 
     
 
Odstopanje je pri prihodkih od najemnin. KS Sp.Log je v letu 2017 prejela prihodke za uporabo 
brunarice za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji drugega tira železniške proge 
Divača - Koper ter predsedniških volitev (prvi in drugi krog). 
 
Skupni odhodki v letu 2017 so znašali 2.866,01 EUR, za 1.233,25 manj kot v letu 2016, in so bili 
namenjeni za: 
 

konto Namen realizacija 2016 realizacija 2017 % 17/16 
4020 pisar.mater.in storitve 36,20 0,00  
4029 drugi splošni mater.in storitve 0,00 32,36  
4021 drug posebni material 523,45 457,20 88 
4025 tekoče vzdrževanje 3.539,31 2.376,15 68 
4029 str.plač.prometa 0,30 0,30 100 
4202 nakup druge opreme 0,00 0,00  
 SKUPAJ ODHODKI: 4.099,26 2.866,01 70 
 
Večje odstopanje je pri realizaciji tekoče vzdrževanje; KS je v letu 2016 namenila za vzdrževanje JP 
za 1.163,16 eur več kot v letu 2017. 

Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 
 

SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

612  0601 POSLOVANJE KS 4.740,23 1.250,51 277,54 972,97 5.713,20 
612  1301 OBČINSKE CESTE 2.670,03 1.915,28 2.376,15 -460,87 2.209,16 
612  1602 VODOVOD  -1.053,40 0,00 0,00 0,00 -1.053,40 
612 1701 DEFIBRILATOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
612  1803 NOVOLET.OBDARITEV OTROK -1.533,36 0,00 212,32 -212,32 -1.745,68 

SKUPAJ:   4.823,50 3.165,79 2.866,01 299,78 5.123,28 
 

  
Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 612 0601 POSLOVANJE KS Prihodki:  1.250,51    Odhodki:  277,54 
Prihodki za funkcionalno poslovanje KS Sp. Log so znašali  1.250,51 eur, od tega: 

- prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za funkcionalno poslovanje v znesku 1.070,51 
eur, 
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- prihodki za uporabo brunarice v znesku 180,00 EUR. 
 

Odhodki za tekoče poslovanje KS Jevnica so znašali 277,54 eur, in sicer: 
Drugi splošni material in storitve 32,36 
Protokal.darila, organ.proslav ipd. 94,88 
Drugi posebni material in storitve 150,00 
Plačila stroš.UJP 0,30 

Materialni stroški so se porabili za nakup barve za obnovo klopi na igrišču, pogostitev krajanov - 
komemoracija, žalne aranžmaje ter sveče. 

 
2.) 612 1301 OBČINSKE CESTE Prihodki:  1.915,28                  Odhodki:  2.376,15 

Prihodki za vzdrževanje javnih poti v KS SP. Log v letu 2017 so bili realizirani po pogodbi v višini 
1.915,28 eur. 
Za vzdrževanje javnih poti je KS porabila sredstva v znesku 2.376,15 eur; plačan je bil račun za 
izdelavo propusta na JP Trinkavs  - Ognišar. 
 

3.) 612 1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki:  0,00 Odhodki: 212,32 
Odhodki v višini 212,32 eur se nanašajo na obdaritev otrok v decembru 2017.  
 
Presežek prihodkov nad odhodki je v letu 2017 znašal 299,78 EUR. 
 
 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017 

 
 

4.809,60  EUR 
Presežek prihodkov v letu 2017                   299,78  EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto  5.109,38  EUR 

 
KS Sp. Log ne zaposluje delavcev in ni zavezanka za DDV niti za davek od dohodkov  pravnih oseb. 
 
Računovodsko poročilo pripravila:                                               Predsednica sveta KS Sp. Log: 
Joži Belja                                                   Branka Hočevar 
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Stran: 1 

KRAJEVNA SKUPNOST VAČE 
Vače 28 
1252  VAČE 
 

Šifra PU:     81957 
MŠ: 5021448000 

DŠ: 66858429 
 

Vače, dne  22.  2. 2018 
 
 
 
POSLOVNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
s pojasnili k računovodskim izkazom 
 
 

1. POSLOVNO POROČILO KS VAČE ZA LETO 2017 
 
 
Krajevna skupnost Vače obsega območja naselij Boltija, Cirkuše, Kandrše - del, Klenik, Laze pri 
Vačah, Mala sela, Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka Set, Tolsti Vrh, 
Vače in Vovše. Ob koncu leta 2016 je imela KS Vače 950 prebivalcev, kar potrjuje dosedanji 
trend povečevanja števila prebivalcev. V KS Vače se nahaja največ turističnih znamenitosti v 
Občini Litija, kot so povečana kopija Vaške situle, aleja ustvarjalnosti, GEOSS, fosilna morska 
obala, cerkev Sv. Andreja,... 
 
Svet KS sestavljamo: Sonja Zidar Urbanija, Vida Pograjc, Robert Garantini, Dominik Pečar, 
Boštjan Strmljan,  Simon Mizori in Marija Vozelj. 
Na 1. konstitutivni seji je bila za predsednico Sveta KS soglasno izvoljena Sonja Zidar Urbanija, 
podpredsednik je Robert Garantini, tajnica Vida Pograjc.  
 
Glavni cilj v letu 2017 je bil izgradnja poslovilnega objekta na Vačah, poleg tega pa tudi 
izboljšanje stanja na ostalih problematičnih področjih. 
 
Pokopališče in poslovilni objekt 
V letu 2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za  pričetek gradnje, v letu 2017 je bil 
objavljen tudi razpis za izvajalca in samo izvedbo, vendar je bil razpis razveljavljen, ker se je 
prijavil samo eden izvajalec. Čakamo na nov razpis. Problematika razširitve dostopa se še vedno 
rešuje. Obzidje starega dela pokopališča pa je v še malo slabšem stanju kot leto poprej. 
 
Ceste 
KS prejema vsako leto manj sredstev za vzdrževanje 29,303 km javnih poti, zato ima KS vsako 
leto večje težave, da jih uredi na način, da so kar najbolje prevozne. Največ težav povzročajo 
hudourniške vode, pa tudi stalna deževna obdobja ki odnašajo nasut material na makedamskih 
poteh. Letos smo na območju KS Vače novih pridobili 400 metrov asfaltirane poti, za kar so 
največ prispevali krajani sami, nekaj KS Vače in nekaj Občina Litija. Trudimo se, da so ceste 
normalno prevozne, predvsem pa varne. 
 
 
Kulturna Dvorana 
Objekt, ki ga je KS dobila v upravljanje, je čudovito zaživel in ima veliko uporabnikov (športna, 
kulturna in ostala društva ga intenzivno koristijo). Dogovorjena so bila nova pravila s šolo o 
koriščenju dvorane in prevzemanju odgovornosti. V knjigo se vpisujejo uporabniki in s podpisom 
potrjujejo, da so dvorano prevzeli v urejenem stanju.  Še vedno pa ostaja nekaj starih dolžnikov.  
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Dan žena in mučenikov in čistilna akcija  
Pri organizaciji Dneva žena in mučenikov je bila KS glavni organizator in skupaj z  drugimi 
društvi poskrbela za pogostitev v kulturni dvorani. Prireditev je bila množično obiskana in je bila 
popestritev za kraj in izkaz spoštovanja do naših mater. Prireditev je postala tradicionalna, zato jo 
bomo obdržali. 
 
Čistilna akcija je potekala 12.4.2017. Vreme nam je bilo naklonjeno. Skupina dvajsetih 
prostovoljcev, se je odpravila na pot skupaj z otroci šole Vače, ki so letos že v petek, dan pred 
čistilno akcijo očistili najbolj izpostavljene in turistične lokacije na Vačah. Po čistilni akciji je 
sledila tudi pogostitev za udeležence. 
 
Vodovod 
V letu 2017 se je dokončal vodovod do Lošc, da se bodo krajani lahko priklopili na vaški vodovod.  

 
Andrejev sejem in Miklavževanje 
Tudi letos je KS organizirala tradicionalni Andrejev sejem, ki je vsako leto večji in privabi več 
razstavljavcev in obiskovalcev. Letos je bil sejem zelo dobro obiskan, zadovoljni obiskovalci pa so 
lahko nakupili veliko lepega in dobrega. 
Ob koncu leta pa se je izvedlo tudi tradicionalno novoletno obdarovanje otrok, pri nas v obliki 
Miklavževanja. V Cerkvi Sv. Andreja je bilo okrog 90 otrok s starši, ki so bili zelo veseli skromnih 
daril, saj je sredstev za ta namen malo. 
 
Svet KS se je redno povezoval in sodeloval z vsemi društvi oziroma organizacijami na področju 
krajevne skupnosti ter s šolo in vrtcem. Na seje Sveta KS Vače smo vabili predstavnike društev ter 
skupaj z njimi uspešno organizirali posamezne aktivnosti, ki so združevale krajane naše KS. 
Posebna zahvala gre vsem članicam in članom društev  za vse aktivnosti in prostovoljne ure dela, 
ki so jih namenili, da smo se krajani počutili bolj varne,  vključene ter sprejete  v naši skupnosti.  
 

Poročilo pripravila: 
Predsednica KS Vače 
Sonja Zidar Urbanija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2017 stran 441



Stran: 3 

1. RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2017 IN POJASNILA K IZKAZOM 
 

I. BILANCA STANJA 
 
Bilanca stanja izkazuje sredstva KS Vače in njihove vire po stanju na dan 31. 12. 2017. 
DOLGOROČNA SREDSTVA: Neodpisana vrednost vseh osnovnih sredstev znaša 31.785,76 EUR in je v 
primerjavi z letom 2016 nižja za 2.310,67 EUR. 
Med nepremičninami (sk 02) je evidentirana večnamenska stavba Vače 28, katere solastnica je KS Vače, v 
34,09 % deležu oz. 34,78 m2. Neodpisana vrednost znaša 29.612,44 eur. 
Oprema (sk. 04) je evidentirana v nabavni vrednosti 9.338,84 EUR ter odpisani vrednosti 7.165,52 EUR. 
Vlaganja v opredmetena OS so v letu 2017 znašala 903,53 EUR – nabavljena so bila stojala za kolesa. 
Amortizacija za leto 2017 je bila obračunana v višini 3.214,20 EUR in je bila v celoti pokrita v breme 
splošnega sklada. Za obračun so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 do 100/15).  
Amortizacija osnovnih sredstev se obračunava po enakomerni časovni metodi. Droben inventar je bil 
skladno s predpisi 100 % odpisan že ob nabavi. 
Večina opreme je že v celoti odpisane, a se še uporablja.  
Izkaz stanja in gibanja osnovnih sredstev je priloga k bilanci stanja. 
 
KRATKOROČNA SREDSTVA: 
Stanje denarnih sredstev na TRR št. 01260-6450819568 pri UJP Ljubljana znaša po izpisku št. 120 z dne 
29. 12. 2017 30.061,44 EUR. Stanje je bilo usklajeno z izpiskom odprtih postavk UJP Ljubljana. 
Gotovine v blagajni KS Vače nima, v letu 2017 tudi ni poslovala z gotovino.  
 
Odprte kratkoročne terjatve znašajo 4.154,22 EUR, in sicer:  

 Najemnina dvorane 1.623,00 eur (Borovnik 783,00 €, Lotosov cvet 840,00 €), 
 Fizične osebe za pogrebne storitve 840,27 €, 
 FO za grobnine 1.690,95 €. 

 
Neplačani odhodki v sk. 18 po računih iz leta 2017 znašajo 2.363,43 EUR. 
. 
 
OBVEZNOSTI IN VIRI SREDSTEV: 
Odprte kratkoročne obveznosti znašajo 6.517,65 EUR, od tega: 

- Sk. 22 dobavitelji za račune iz leta 2017: 2.186,36 EUR, 
- Sk. 24 uporabniki EKN 177,07 EUR (UJP za provizijo 0,80 EUR, OŠ Gradec za komunalne stroške 

za telovadnico 176,27 EUR). 
 

Največji dolg na bilančni dan je do JP KSP Litija 1.240,48 EUR za komunalne storitve za november in 
december 2017.   
 
Neplačani prihodki (sk. 28) za zgoraj navedene odprte terjatve znašajo 4.154,22 EUR. 
Glede na to, da se v bilanci stanja izkazujejo obveznosti do dobaviteljev in druge obveznosti, nastale v 
koledarskem letu in še niso poravnane – torej za njih še ne obstaja denarni tok, da bi se lahko vključile v 
bilanco prihodkov in odhodkov, so le te evidentirane kot neplačani odhodki tekočega leta. 
 
Splošni sklad KS Vače znaša 61.847,20 EUR, od tega: 

- splošni sklad za osnovna sredstva je enak njihovi neodpisani vrednosti v aktivi 31.785,76 EUR, 
- presežek prihodkov za prenos v naslednje leto 30.061,44 EUR.   

 
 

Skupna aktiva oz. pasiva znaša 68.364,85 EUR, to je za 3 % manj kot preteklo leto. 
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II. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Prihodki in odhodki se izkazujejo po načelu denarnega toka. 
Skupni prihodki KS Vače so v letu 2017 znašali 22.733,70 EUR, kar je za 16 % manj kot v letu 2016.  
 
Pregled prihodkov po posameznih namenih oz. ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 

konto namen realizacija 2016 realizacija 2017  % 17/16 

7103 Prihodki od najemnin 6.424,50 5.448,50 85 
710301 Prihodki od najemnin kult.dvorane 607,50 667,50 110 
710304 Prihodki o drugih najemnin -grobnine 5.817,00 4.781,00 83 

713000 Prihodki o prod.stor.- pogrebne storitve 1.643,21 1.509,63 92 

730 Prejete donacije 40,00 0,00 / 
7401 Prejeta sredstva iz proračuna Občine Litija 19.031,99 15.775,57 83 
740100 - za vzdrževanje javnih poti 7.773,60 7.773,60 100 
 - za funkcionalne izdatke 4.028,19 4.011,68 100 
 - za obratovalne stroške kulturne dvorane 7.230,20 3.990,29 56 
 - za decembrske prireditve za otroke 0 0 / 
 SKUPAJ PRIHODKI: 27.139,70 22.733,70 84 

 
KS Vače je v letu 2016 prejela dotacijo za obratovalne stroške kulturnega doma za leti 2015 in 2016, v letu 
2017 pa za tekoče leto, kar se odraža v manjši realizaciji prihodkov 2017. 
 
Skupni odhodki so v letu 2017 znašali 23.547,70 EUR, kar je za 29 % več kot v letu 2016. Večji so bili 
predvsem investicijski odhodki, ki zajemajo asfaltiranje JP v KS Vače. 
 
Pregled odhodkov po posameznih namenih oz. ekonomskih kategorijah je prikazan v spodnji tabeli: 

konto namen realizacija 2016 realizacija 2017     % 17/16 

4020 pisarniški in splošni mat.in storitve 803,47 866,41 108 
4021 druge pos.storitve 1.182,53 730,04 62 

4022 energija, voda, komunalne stor. 5.055,17 5.235,88 104 
4025 tekoče vzdrževanje 10.082,45 9.548,46 95 

4026 druge najemnine 45,00 268,20 596 
4029 drugi operativni odhodki 138,50 1.588,78 1148 

 Skupaj tekoči odhodki: 17.307,12 18.237,77 106 

412 Tekoči transferji 500,00 600,00 120 
420 Investicijski odhodki 501,15 4.709,93 940 
 SKUPAJ ODHODKI: 18.308,27 23.547,70 129 

 
 
Pregled prihodkov in odhodkov leta 2017 po funkcionalni klasifikaciji je prikazan v naslednji tabeli: 

SN  POSTAVKA FIN.NAČRTA 
SALDO 
1.1.2017 

PRIHODKI 
2017 

ODHODKI 
2017 

RAZLIKA 
L. 2017 

SALDO 
31.12.2017 

613  0601 POSLOVANJE KS 8.607,19 4.011,68 2.726,18 1.285,50 9.892,69 
613  0701 GASILSTVO 0 0 500,00 -500,00 -500,00 
613  1301 OBČINSKE CESTE   3.676,50 7.773,60 11.477,76 -3.704,16 -27,66 
613  1401 PRIREDITVE -3.282,13 20,00 641,62 -621,62 -3.903,75 
613  1501 ČISTILNA AKCIJA -459,78 0 140,52 -140,52 -600,30 
613  1604 POKOPALIŠČE 19.674,26 6.290,63 3.927,97 2.362,66 22.036,92 
613  1701 DEFIBRILATOR 384,66 0 0 0 384,66 
613  1801 DVORANA 2.962,95 4.637,79 3.632,86 1.004,93 3.967,88 
613  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK -688,21 0 500,79 -500,79 -1.189,00 

SKUPAJ:   30.875,44 22.733,70 23.547,70 -814,00 30.061,44 
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Obrazložitev po namenih porabe: 
 

1.) 613  0601 POSLOVANJE KS Prihodki  4.011,68 Odhodki  2.726,18 
Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za funkcionalno poslovanje so znašali 4.011,68 eur. 

 
Odhodki za tekoče poslovanje KS Vače so znašali 2.726,18 eur, in sicer: 

Pisarniški material  309,27 
Čistilni material in storitve 154,10 
Stroški kopiranja 62,25 
Računalniške storitve 45,00 
Izdatki za reprezentanco 109,97 
El.energija, ogrevanje, telefon, poštnina 678,34 
Obrat.stroški KSP in rez. Sklad za Vače 28 328,57 
Pl.za delo preko štud.servisa (urej.splet.strani) 130,15 
Plačilo stroškov plačilnega prometa UJP 5,00 
Nakup opreme - stojala za kolesa 903,53 
 

2.) 613  0701 GASILSTVO               Prihodki   0  Odhodki  500,00 
Na podlagi sklepa Sveta KS Vače je Prostovoljno gasilsko društvo Vače prejelo donacijo za novo gasilsko 
vozilo v višini 500,00 eur. 
 

3.) 613  1301 OBČINSKE CESTE      Prihodki  7.773,60  Odhodki  11.477,76 
Prihodki iz proračuna Občine Litija po pogodbi za vzdrževanje javnih poti v KS Vače so znašali 7.773,60 
eur. 
 
KS je plačala račune za: 
- popravilo krajevnih cest Bizjak Hermanu, s. p. v višini 7.671,36 eur ter 
- položitev asfalta na krajevni cesti Potok-Hrastje-Klenik Asfaltu Kovač d.o.o. v višini 3.806,40 eur.  
 

4.) 613  1401 PRIREDITVE Prihodki  20,00 Odhodki  641,62 
Prihodki iz naslova prireditev so znašali 20,00 eur za najem stojnic - »Andrejev sejem«. 
 
KS je plačala stroške za najem stojnic in pogostitev nastopajočih na koncertu »Andrejev sejem« v višini 
392,37 eur ter za pogostitev ob Materinskem dnevu skupaj z aranžmaji v višini 149,25 eur. 
Na podlagi sklepa Sveta KS Vače je Društvo žena in deklet Vače za 25 let delovanja prejelo donacijo v 
višini 100,00 eur. 
 

5.) 613  1501 ČISTILNA AKCIJA Prihodki 0 Odhodki  140,52 
KS je plačala račun KGZ Litija za trgovsko blago za potrebe čistilne akcije v znesku 140,52 eur. 
 

6.) 613  1604 POKOPALIŠČE Prihodki   6.290,63 Odhodki   3.927,97 
Prihodki se nanašajo na plačano grobnino za leto v znesku 4.781,00 eur ter na plačila za pogrebne storitve  
v znesku 1.509,63 eur. 
 
Odhodki v zvezi z vzdrževanjem pokopališča in organizacijo pogrebov so znašali 3.927,97 eur, in sicer: 

Električna energija, komunalne storitve 917,62 
Tekoče vzdrževanje (urejanje pokopališča) 1.556,72 
Plačila po podjemnih pogodbah (nošenje prapora, govori, postav.žalne opr.) 1.453,63 

 
7.) 613  1801 DVORANA Prihodki  4.637,79 Odhodki  3.632,86 

Na podlagi sklenjene pogodbe za sofinanciranje obratovalnih stroškov kulturne dvorane na Vačah je KS iz 
proračuna Občine Litija prejela sredstva v višini 3.990,29 eur.  
Del prihodkov v višini 647,50 eur je KS Vače pridobila z oddajo prostorov KD.  
 
Odhodki v zvezi z dvorano zajemajo: 
- plačila KSP Litija za ogrevanje v znesku 2.519,91 eur,  
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- plačila OŠ Gradec za stroške čiščenja in komunalnih storitev 1.112,95 eur. 
 

8.) 613  1803 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK Prihodki  0 Odhodki  500,79 
Za nabavo daril otrokom je KS plačala račun KGZ Litija v skupnem znesku 500,79 eur.  
 
 
Rezultat poslovanja v letu 2017 je presežek odhodkov v znesku  814,00 EUR. 
 
POVZETEK REZULTATA POSLOVANJA: 
Stanje sredstev na računu 1. 1. 2017  30.875,44 EUR 
Presežek odhodkov leta 2017 814,00 EUR 
Stanje sredstev na računu na dan 31. 12. 2017 - za prenos v naslednje leto  30.061,44 EUR 

 
 
 
KS Vače ne zaposluje delavcev, ni zavezanka za DDV niti za davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
 
 
 
Računovodsko poročilo pripravila:      Predsednica sveta KS Vače: 
Joži Belja                          Sonja Zidar Urbanija 
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