
 

 

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 
PRORAČUNSKIH POSTAVK 

 

 

062 Občina Litija - Občinska uprava 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

06039001 Administracija občinske uprave 

0630 Plače in drugi prejemki 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšujejo za 20.000,00€ zaradi zasedbe DM direktorja s strani že zaposlenega 
javnega uslužbenca, za katerega se ne planira začasna nadomestitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

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

Zakonska določena plača javnega uslužbenca. 

0637 Medobčinski inšpektorat 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S 01.01.2020 bo iz skupne občinske uprave izstopila Občina Ivančna Gorica. V teku so dogovori 
o ureditvi medsebojnih razmerij. Zaradi izstopa se v letu 2020 ne bo izvedla planirana zaposlitev 
dodatnega inšpektorja. Prav tako se planira, da se bo z izstopom občine zmanjšalo trenutno 
število zaposlenih v skupni občinski upravi. Posledično se tako zmanjšujejo finančna sredstva za 
osnovne plače in nabava osnovnih sredstev (dodatnega avta). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekt. 

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

Zakonska podlaga za določitev plač, finančni plan skupne občinske uprave. 

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

0633 Nakup nove opreme 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideno je zmanjšanje sredstev na podkontu nakup pisarniške opreme. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 

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

0634 Nakup novih avtomobilov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S 01.01.2020 bo iz skupne občinske uprave izstopila Občina Ivančna Gorica. V teku so dogovori 
o ureditvi medsebojnih razmerij. Zaradi izstopa se v letu 2020 ne bo izvedla planirana zaposlitev 
dodatnega inšpektorja. Prav tako se planira, da se bo z izstopom občine zmanjšalo trenutno 
število zaposlenih v skupni občinski upravi. Posledično se tako zmanjšujejo finančna sredstva za 
osnovne plače in nabava osnovnih sredstev (dodatnega avta). 

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvideno je zmanjšanje sredstev na podkontu 420500 investicijsko vzdrževanje in izboljšave. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

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

 

065 Občina Litija - Župan 

01 POLITIČNI SISTEM 

0101 Politični sistem 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

0182 Materialni stroški 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 

0222 Občinska javna blagajna 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 
vladne in lokalne ravni 
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 

0612 Regionalni razvojni načrti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Sredstva na tej postavki se povečujejo za 10.000 eur. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občina se je uspešno povezovala v območno razvojno partnerstvo, ko tudi na regionalni ravni v 
okviru Ljubljanske urbane regije in Regionalne razvojne agencije Zasavje. 

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

Pri povezovanju občin je merilo število prebivalcev občin. 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

0625 Ureditev prostorov KS Gabrovka 
Sredstva na tej p.p. so namenjena kot transfer KS Gabrovka pri izvedbi projekta za Ureditev 
večnamenskih prostorov za potrebe različnih uporabnikov nad vrtcem v Gabrovki. 

Za ureditev razpoložljivih prostorov nad vrtcem v mansardi tega objekta se pridobiva gradbeno 
dovoljenje, potem pa bo potrebno za uporabo opraviti še nekaj zaključnih in obrtniških del. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0735 Občinska gasilska zveza 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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Na podlagi predloga načrta razvoja GZ Litija za obdobje 2015-2020, so opredeljeni stroški za 
izvedbo letnega programa dela. 

0736 Prostovoljna gasilska društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v letu 2019 oziroma v skladu 
s proračunskimi možnostmi. 

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0016 0738 Občinska gasilska zveza - gasil. vozila, gas 

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

Izvedbeni cilj je, zagotoviti pogoje za nemoteno oziroma čim bolj učinkovito delovanje sistema 
požarnega varstva. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

1119 Sofinanciranje programov in investicij na kmetijah 

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

Sredstva se na postavki Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva v celoti prenašajo na 
novo proračunsko postavko Kmetijska društva, saj je del naziva proračunske postavke Kmetijsko 
svetovalna služba ostal iz preteklosti, ko je občina namenjala del sredstev tudi za projekte 
kmetijsko svetovalne službe, sedaj pa občina namenja sredstva zgolj za delovanje kmetijskih 
društev. 

11220 Kmetijska društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nova proračunska postavka, ki je nastala iz postavke Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska 
društva. Sredstva so enaka, kot so bila na predhodni postavki. 

113294 Razvojni projekti podeželja 
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1135 Ureditev krajevnega središča Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena projektu, ki pomeni oživitev središča Dol pri Litiji, z umestitvijo nove 
stavbe v kateri bo gasilski dom, oglarski center skupaj s turistično informacijsko točko. Objekt 
bo lociran na mestu stare osnovne šole. Izdelana bo investicijska in projektna dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP 

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

Poraba sredstev za projektno ter investicijsko dokumentacijo v okviru NRP. 

1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka 

1137 Ureditev krajevnega središča Polšnik 
V okviru te postavke je predvidena ureditev vaškega jedra v naselju Polšnik. V prvi fazi bo 
potrebno odkupiti zemljišča, izvesti odmero zemljišča in nato prepis teh zemljišč za potrebe 
investicije.  

Po pridobiti zemljišča bo potrebno določiti obseg investicije in izvesti naročilo za izdelavo 
projektno - tehnične dokumentacije, na podlagi katere so bo  v prihodnjih letih izvedla ureditev 
vaškega jedra v Polšniku. 

Projekt je v fazi priprave. 

1138 Ureditev krajevnega središča Jevnica 

1139 Ureditev krajevnega središča Vače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ob gradnji mrliške vežice Vače, skupaj s pripadajočim parkiriščem in rekonstrukcijo dostopne 
ceste JP 710511, se je odprla možnost parkiranja avtobusov na novozgrajenem parkirišču. Uvoz 
avtobusov na parkirišče z državne ceste pa ovira star vodnjak pri gasilskem domu, katerega je 
potrebno preurediti tako, da se nadzemni del odstrani in nadomesti s povozno betonsko ploščo. 

Potrebna je tudi ureditev oziroma zamenjava dotrajanih betonskih cevi meteornega odvodnika, 
zaradi katerega se vode stekajo na izvir Ude, to je staro perišče iz leta 1860, ki je bilo pred leti 
obnovljeno in služi kot kulturni spomenik. 

Sredstva se povečujejo zaradi obsežnosti potrebnih del. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-19-0020: 1139 Ureditev krajevnega središča Vače 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe 

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
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Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon 
o varstvu okolja, predpisi Občine Litija, Zakon o gospodarskih javnih službah, Nacionalni 
program varnosti cestnega prometa RS, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o 
avtobusnih postajališčih, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dolgoročno skušamo zasledovati cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta in 
se nanašajo predvsem na: izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varstva cest, ureditev 
parkiranja, zmanjševanje škodljivih učinkov prometa na okolje, obnova obstoječe cestne mreže, 
sanacija poškodovanih delov cest, ureditev cestnih povezav, pločnikov, zagotavljanje primerne 
pretočnosti, odmere…. 

V primerjavi z razvitim svetom sta prometna varnost in prometna kultura voznikov v Sloveniji 
na nizkem nivoju. Glede na družbeno in gospodarsko škodo, ki zaradi tega nastaja, je 
organizirana skrb za zagotovitev večje prometne varnosti in boljšo prometno vzgojo vseh 
udeležencev v prometu zelo pomembna in potrebna. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

1302 Cestni promet in infrastruktura 
Opis glavnega programa 

V glavni program so vključena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno prometne 
signalizacije, cestne opreme in naprav, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje 
državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi 
so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne 
varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov 
prometnega sistema na okolje. 

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: 

Razvoj, projektiranje in gradnja cestne infrastrukture (načrtovanje investicijskih projektov v 
sodelovanju z načrtovalci prostora znotraj občine, s sosednjimi občinami in Direkcijo RS za 
infrastrukturo). 

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

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

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

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

Vzpostavljanje zakonsko določenih evidenc (banka cestnih podatkov, kataster cest, 
kategorizacija cest). 
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Urejanje zemljiškega stanja na področju kategoriziranih cest. 

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

Ukrepi za uresničevanje navedenih ciljev so: 

Priprava izvedbene dokumentacije za občinske ceste ter za državne ceste znotraj naselij. Viri 
predlaganega nabora so meritve in analize stanja vozišč, objektov in obcestnega sveta, pobude 
lokalnih skupnosti in uporabnikov cest ter ureditev video posnetkov občinskih cest s prometno 
signalizacijo. 

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

Ukrepi za umirjanje prometa, urejanje prehodov za pešce 

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

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

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

Kandidiranje na državnih in evropskih razpisih. 

Odkupi in odmere zemljišč za že kategorizirane ceste ter za novogradnje in rekonstrukcije. 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

13029004 – Cestna razsvetljava 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

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

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi povečanja obsega rednega vzdrževanja lokalnih cest v 
Občini Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

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

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let in Cenika skupnih komunalnih naprav KSP 
Litija iz junija 2019. 

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

Sredstva na tej postavki se bodo zagotovila za izvajanje rednih vzdrževalnih del na javnih poteh 
v občini Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Ni navezave na projekte v okviru PP. 

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

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let in Cenika skupnih komunalnih naprav KSP 
Litija iz junija 2019. 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 

V podprogram so vključena sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih 
poti ter cestne infrastrukture kot so pločniki, kolesarske steze, cestna križišča, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa in podobno. Na področju občinske infrastrukture je 
poudarek na zagotavljanju varnosti in pretočnosti prometa (prometna ureditev, signalizacija, 
ukrepi za umirjanje prometa, urejanje prehodov za pešce z osvetlitvijo, rekonstrukcija križišč in 
cest, urejanje avtobusnih postajališč). 

Zakonske in druge pravne podlage 

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

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

Dolgoročni cilji so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z 
zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu ter zagotoviti izgradnjo nove cestne 
infrastrukture v skladu z Dolgoročnim razvojnim programom občine Litija in Celostno prometno 
strategijo (cestne navezave, kolesarske steze, površine za pešce, ureditev mirujočega prometa) 

Občina Litija si prizadeva zagotoviti primerne poti tranzitnemu prometu. Na našem območju se 
je promet v zadnjih nekaj letih zelo povečal in še narašča, obstoječe ceste pa so v večini 
neprimerne za tako povečano obremenitev in slabo vzdrževane. Zato je potrebno izvesti 
rekonstrukcije posameznih odsekov v celoti, kar pomeni zamenjavo spodnjega in zgornjega 
ustroja cestišča zaradi povečanja nosilnosti in zvišanja standarda. 

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

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

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

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

Dne 13.7.2018 je občino Litija prizadelo močno deževje, ki je povzročilo veliko škode predvsem 
na cestni infrastrukturi. Škoda je bila popisana in ocenjena ter poslana na MOP, Sektor za 
zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Občina je potem na Portalu javnih naročil na podlagi 
odprtega postopka izvedla javno naročilo za izbor izvajalca »Rekonstrukcija LC 208820 (odsek 
LC 208821) Kunštov mlin – Kobiljek – Sava, vključno s premostitvenimi objekti na Savskem 
potoku, v skupni dolžini 3.700 m« in sicer v dveh fazah. 

S strani MOP-a so bila nato odobrena sredstva v višini dobrih 450.000 eur nepovratnih sredstev, 
kar je zadostovalo za ureditev ceste od profila P0506 do P1150, kar pomeni izvedbo le polovice 
prve faze razpisanih del. MOP v tem primeru ne krije DDV-ja, gradbenega nadzora, 
projektantskega nadzora, geomehanskega nadzora, koordinacije in PID-ov, kar pomeni, da mora 
ta sredstva občina zagotoviti kot lastna sredstva. 
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Predvidena proračunska sredstva, ki se za to investicijo namenjajo v letu 2020, so le lastna 
sredstva, kar pomeni, da mora Občina preostanek sredstev (nepovratna), pridobiti s strani MOP-
a. Le v tem primeru se bo investicija izvajala, oziroma nadaljevala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

ni navezave 

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

Izračuni izhajajo iz tehnične dokumentacije PZI; Rekonstrukcija LC 208821 Kunštov mlin – 
Kobiljek – Sava in mostovi, št. projekta: 25/19 in cen, pridobljenih na javnem razpisu za oddajo 
javnega naročila gradnje po odprtem postopku »REKONSTRUKCIJA LC 208820 (odsek LC 
208821) KUNŠTOV MLIN – KOBILJEK – SAVA, VKLJUČNO S PREMOSTITVENIMI 
OBJEKTI NA SAVSKEM POTOKU, V SKUPNI DOLŽINI 3.700 m – DVE FAZI«, ki je bil 
objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN005690/2019-B01 z dne 9.8.2019 (s popravkoma št. 
JN005690/2019-K01 z dne 28.8.2019 in št. JN005690/2019-K02 z dne 29.8.2019). 

1330 JP v KS Gabrovka 

13300 JP IN LC v KS Gabrovka 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so planirana za modernizacije lokalne ceste v Čateški Gori v dolžini 1505 metrov. 

1344 JP v KS Konjšica 

1360 JP v KS Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo izvedene modernizacije ceste v Mali Gobi in na Preženjskih 
njivah. 

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

Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom na navedeni lokalni cesti. 

13760 JP v KS Polšnik 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo modernizacije javne poti v Zglavnico, ki je bila izvedena konec 
leta 2019. 

13770 LC 208022 Klanec - Sp. Slivna - Geoss - Mala Sela - Zapodje 

1379 LC 213070 Litija - Kresnice:  Ureditev državne kolesarske povezave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

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

Za predvideno traso je bil v letu 2018 že pridobljena idejna zasnova, v letu 2019 je bil izveden 
javni razpis za izbor najugodnejšega izvajalca za izdelavo PZI-ja, s katerim je bila tudi podpisana 
izvajalska pogodba. Pred izvedbo investicije je potrebno urediti lastniška razmerja ob celotni 
trasi ter pričeti s postopkom za izbor izvajalca del. Pričetek investicije je predviden v letu 2020. 

Sprememba višine proračunskih sredstev za leto 2020 se spreminja zaradi prenosa sredstev 
znotraj NRP-ja na naslednje leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-18-0002; 1379 Litija - Kresnice: Ureditev državne kolesarske povezave 

1381 JP v KS Jevnica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so v delu namenjena poplačilu izvedene modernizacije ceste v Goliškem krogu pri 
Godcu, del sredstev je namenjenih za projektiranje ceste v Kresniških Poljanah. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

134001 Celostna prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bo potrebno v celoti urediti zemljiškoknjižne zadeve na celotni trasi glavne ceste v 
Litiji (odmera zemljišč, prenos zemljišč v upravljanje DRSC, ...) Navedeno izhaja iz zahteve 
upravljavca glavne ceste, saj smo ukrepe trajnostne mobilnosti izvedli v njihovem varovalnem 
pasu in zato pod njihovimi  pogoji. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

1361 Javna razsvetljava - električna energija 

1362 Vzdrževanje javne razsvetljave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšajo na delu-podkontu 420401, ki se nanaša na gradnjo nove javne razsvetljave 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

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

1306 Telekomunikacije in pošta  

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 
 

 

14 GOSPODARSTVO 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

1421 Center za razvoj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Poleg zagotavljanja sredstev iz lokalnih virov je mogoča tudi prijava na različne razpise, ki 
podpirajo turistično promocijo in povezovanje na vseh področjih. Pri projektih teritorialnega 
sodelovanja temeljijo izhodišča za potrebna sredstva na prijavah na razpise, pri čemer bo 
potrebno zagotoviti sredstva tudi iz lokalnih virov. 
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1423 Komunalno opremljanje zemljišč 
Sredstva na postavki so namenjena dokončanju projektne dokumentacije za izvedbo gradnje. 
Izdelana je DGD projektna dokumentacija in v teku je tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdelavi PZI projekta se bo pristopilo k izvedbi del. 
Predvideno je sprejetje programa komunalnega opremljanja za območje. Stranke bodo na 
podlagi tega programa namensko vplačale komunalni prispevek, ki se bo porabil za izvedbo del. 
Druga možnost pa je, da bodo stranke same pristopile k izvedbi del na podlagi pogodbe o 
opremljanju. Začetek del pomladi leta 2020. 

 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 Promocija občine 

14300 Pospeševanje trajnostnega turizma in promocije 

1431 Občinske prireditve in proslave 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na proračunski postavki se povečujejo zaradi vključevanja stroškov cestnih zapor na 
območjih kjer potekajo prireditve, stroškov namestitve transparentov ob ponoviški za posamezne 
prireditve, ter novoletne okrasitve mesta in krajevnih središč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na druge projekte, ki se izvajajo v občini Litija in jih je potrebno podpreti. 

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

Izračuni stroškov so predvideni na podlagi dosedanjih praks in izkušenj pri pripravi dogodkov. 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

1435 Turistična društva 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

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

1437 Horizon 2020 - GoingHome 
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1436 Interreg Alpine Space - FLASHMOBALPS 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija bo sodelovala v projektu Evropskega teritorialnega sodelovanja - program 
Območje Alp 2014-2020-3. razpis - projektu Alpine Space. S pomočjo ukrepov projekta FLASH 
MOB ALPS  bo 8 partnerjev (iz Avstrije, Italije, Francije, Nemčije in Slovenije) spodbujalo 
trajnostno mobilnost in ukrepe za zniževanje ogljičnega odtisa. Planirajo se aktivnosti, ki bodo 
izboljšale možnosti mobilnosti predvsem za starejše občane iz podeželskih in odmaknjenih 
krajev do mesta, izboljšala se bo učinkovitost JPP s sodelovanjem partnerja Sopotnik, nabavila 
se bodo tudi električna kolesa in stajala za njihovo postavitev ter postavil sistem najema el. koles 
in prevoz teh koles iz ene lokacije na drugo.    

Projekt v letu 2020 ne bo pripravljen do te mere, da bi lahko predvideni odhodki bremenili 
občinski proračun v letu 2020, zato se planirana sredstva znižujejo.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občina Litija bo s pomočjo projekta uresničevala ukrepe sprejete Celostne prometne strategije 
Občine Litija in sprejetih strateških ciljev ter ukrepov za njihovo dosego. 

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

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

 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Opis področja proračunske porabe 

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Podlago za dolgoročno razvojno načrtovanje predstavlja krovna zakonodaja na tem področju in 
sicer: 

- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o vodah,  
- Zakon o gospodarskih javnih službah, 
ter Nacionalni program varstva okolja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1502 Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Opis glavnega programa 

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

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

Dolgoročni cilji glavnega programa 

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 

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

Zakonske in druge pravne podlage 

Občinski odloki, ki urejajo področje: 

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

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

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

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

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

1520 Deponija odpadkov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Podjetje je v finančno neugodnem položaju, pripravlja se sanacijski program. 

1522 Zbirni center za odpadke 

1523 Sanacija črnih odlagališč 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

1537 Zapiranje deponije Širjava 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

Cilj podprograma je preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je izredno kompleksno in finančno zahtevno področje. 
Zajema gradnjo kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave za mesto in okoliška naselja 

Zakonske in druge pravne podlage 

Podzakonski akti: 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, 
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
ter Operativni program odvajanja in čiščenja  in čiščenja  komunalne odpadne vode. 

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

Dolgoročni cilji programa so opredeljeni v  Operativnem programu odvajanja in čiščenja 
odpadnih in padavinskih voda, ki ga je vlada v letu 2010 dopolnila in do potankosti opredeljuje 
način izvedbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda za vsako obstoječo in bodočo poselitev. 

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

Zastavljeni cilji se na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda merijo v številu 
populacijksih ekvivalentov, za katere občina zagotavljana ustrezno odvajanja in/ali čiščenje 
odpadnih voda. 
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152410 Stroški izvajanja javnih služb varstvo okolja 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 je bila podpisana pogodba o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih 
javnih služb varstva okolja v Občini Litija med Občino Litija in JP KSP Litija d.o.o.. Ta 
predvideva, da občina komunali plačuje stroške izdelave projektnih pogojev za infrastrukturo s 
katero upravlja, izdelavo katastra GJI ter stroške, v letni višini 3.600 €, za vodenje evidenc o 
infrastrukturi, ki je bila s pogodbo dana v najem. Z rebalansom proračuna se sroški zmanjšujejo, 
z javnim podjetjem bomo sklenili dodatek k citirani pogodbi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

1536 Kanalizacija Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z izdano inšpekcijsko odločbo mora Občina Litija do konca leta 2021 zgraditi še 9 
(devet) krakov javne kanalizacije v mestu Litija. Imamo težave tudi na obstoječi kanalizaciji na 
Kidričevi cesti, na Šmarski cesti, na Parmovi ulici. Potrebna je izgradnja kraka nove kanalizacije 
v naselju Bobek. Nadalje je potrebno na CČN Litija priključiti tudi naselje Breg pri Litiji. Javno 
naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo projektne dokumentacije je v zaključni fazi.V letu 2020  
bodo pričeli s projektiranjem  navedenih krakov kanalizacije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0008 1536 Kanalizacija Litija 

1538 Kanalizacija Kresnice 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Kresnic je zgrajena javna kanalizacija, ki je potrebna temeljitih posegov, dograditev 
ter nadalje izgradnje sistema za čiščenje odpadnih voda.  

Celoten poseg na območju Kresnic zajema: 

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

Javno naročilo za izbor izvajalca projektne dokumentacije je v zaključni fazi. V letu 2020 se 
prične projektiranje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0034 1538 Kanalizacija Kresnice 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

1528 Rudnik Sitarjevec 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov 

1626 Spremembe OPN Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na proračunski postavki 1626 Spremembe OPN Litija  so v letu 2020 
namenjena pripravi  obveznih strokovnih podlag, ki jih je občina obvezna narediti skladno z 
zahtevami  novega Zakona o urejanju prostora -2 (Uradni list RS, št. 61/2017)  in sicer: 

- strokovne podlage za poselitev z opredelitvijo ureditvenih območij naselij, vključno z 
opredelitvijo območij za dolgoročni razvoj naselja, drugih ureditvenih območji in posamične 
poselitve, 
- urbanistična zasnova mesta Litija, 
- krajinska zasnova,  
- elaborat ekonomike, ki bo vseboval preračun stroškov komunalne ureditve novih območij),  
- erozijska študija 

Na podlagi strokovnih podlag bo v nadaljevanju postopka pripravljen osnutek sprememb in 
dopolnitev OPN Litija (v nadaljevanju SD OPN Litija-2). V postopku SD OPN Litija bomo  
obravnavali tudi pobude občanov, gospodarskih družb in lastne razvojne pobude, ki smo jih 
zbrali v začetku leta 2019. 

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

166101 Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Litija Šmartno 

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

Predvidena sredstva na proračunski postavki 166102 Občinski podrobni prostorski načrti – 
obvoznica Gabrovka  so v letu 2020 namenjena  izdelavi geodetskega načrta in strokovne 
podlage za potrebe priprave  OPPN za obvoznico Gabrovka  katerega bo vodila in financirala 
Občina Litija.  

Za obvoznico Gabrovka je že izdelana Predštudija upravičenosti obvoznice naselja Gabrovka. 
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1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

1633 Vodovod Dole 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšajo na delu, ki se nanaša na geodetske storitve ter načrte in drugo projektno 
dokumentacijo, kar je povezano z izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za vodovod 
Spodnje Jelenje-Zagozd-Dobovica, Radgonica, Prelesje in Gradišče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1636 Vodovod Vače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija namerava naročiti izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD in PZI za gradnjo 
vodovoda Ržišče s čemer bi se zagotovila vodooskrba naselja Ržišče ter v nadaljevanju tudi 
naselja Boltija. Na podlagi navedenega se bo določilo optimalno tehnično rešitev (zadostne 
kapacitete vode, ustrezen tlak, postavitev ustreznih objektov - vodohran ipd.), ki bi omogočala 
ureditev vodooskrbe za naselje Ržišče ter v naslednji fazi tudi možnost širitve predvidenega 
vodovodnega sistema proti naselju Boltija. V nadaljevanju pa je potrebno pristopiti k pridobitvi 
pravice gradnje (služnostne pogodbe od lastnikov zemljišč), pridobiti gradbeno dovoljenje ter 
skladno z zakonom o javnem naročanju izbrati izvajalca in pristopiti k izgradnji oziroma širitvi 
vodovoda Vače proti naselju Ržišče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1647 Vodovod Litija 

1657 Vodovod Mamolj 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšajo, vendar je kljub temu predvideno, da se v letu 2020 prične z gradnjo 
vodovoda Mamolj-1. faza.  

Za vodooskrbo vasi Mamolj, Dolgo Brdo, Zglavnica in ostalih okoliških vasi iz obstoječega 
cevovoda Polšnik je pridobljena projektna dokumentacija IDZ. Prav tako je pridobljena tudi IDZ 
za širitev oskrbovanega vodovoda od Mamolja do obstoječega rezervoarja Spodnji Log in razvod 
oskrbovalnega vodovoda po naselju Spodnji Log in projektna dokumentacija za tlačni vod od 
vrtine do rezervoarja Glinjek vključno z novo dimenzionirano vrtino in črpalno postajo. Občina 
Litija je odkupila zemljišča za vodohran Glinjek, Izerca in črpališča v Sopoti. Občina Litija je 
pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda Mamolj -1. faza (povezovalni vodovod na 
območju Polšnik-Velika Preska-Sp. Mamolj) ter tudi v letu 2018 izdelana projektna 
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dokumentacija PZI št. 40/18, oktober 2018 za gradnjo vodovoda Mamolj-1. faza. Potrebno je 
zagotoviti sredstva ter pričeti z izgradnjo vodovoda Mamolj 1. Faza. 

V nadaljevanju je potrebno na osnovi pridobljenih služnostnih pravic zagotoviti sredstva za 
izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod 
Mamolj -2. faza (povezovalni vodovod naselij Sp. Mamolj-Zg. Mamolj-Podmilj, Resnarica, 
Trinkavs do domačije Grčan).  

Cilj projekta je, da se obstoječi vodovod Polšnik razširi na vasi Zg. in Sp. Mamolj, Dolgo Brdo v 
skupni dolžini cca 17 km. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1675 Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih 

16770 Vodovod Gobnik 

1678 Vodovod Leše 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se zmanjšajo, vendar je kljub temu v planu v prvi fazi pridobitev gradbenega dovoljenja 
za gradnjo vodovoda Tirna-Leše ter v drugi fazi v nadaljnjih letih tudi pričetek gradnje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1673 Mrliška vežica Vače 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na Vačah je v zaključni fazi investicija izgradnja nove mrliške vežice, katere do sedaj to 
pokopališče sploh ni imelo. V letu 2018 je bil izveden javni razpis za izbor najugodnejšega 
izvajalca, s katerim je bila sklenjena gradbena pogodba.  

V sklopu gradnje nove mrliške vežice se je izvedla tudi razširitev obstoječega pokopališča, tako 
da so sedaj na novo urejeni 2 dvojna grobova, 32 enojnih grobov in 59 žarnih grobov. Razširitev 
je južno od sedanjega pokopališča. Obseg ureditve je zajemal izravnavo terena in izgradnjo 
kamnitega zidu ob pokopališču. Na vzhodni strani proti naslednji fazi širitve, je izvedena žična 
ograja, ki bo z naslednjo fazo širitve odstranjena. Izven pokopališča se je izvedlo novo 
asfaltirano parkirišče z 20 parkirnimi mesti, od katerih sta dva parkirna mesta predvidena za 
invalide.  

Za ureditev dostopa do pokopališča se je rekonstruirala obstoječa cesta (JP 710511).  

Predvidena sredstva za proračunsko leto 2020 se zmanjšujejo na višino potrebnih sredstev za 
dokončno poplačilo investicije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0014 1673 Mrliška vežica Vače 
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16039005 Druge komunalne dejavnosti 

1645 Vzdrževanje javnih zelenih površin 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja obsega dela na zelenih površinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

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

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let. 

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

Občina Litija se je skupaj s partnerjem Medobčinsko društvo invalidov Litija-Šmartno prijavila 
na razpis, ki ga je objavil LAS Srce Slovenije s projektom Obnoviti, oživiti, obogatiti zelene 
površine v mesu Litija , s kratkim nazivom Ozeleniti mesto Litija. Namen projekta je oživitev 
obstoječega parka ob reki Savi ter Svetčeve ploščadi.Predvsem ju narediti prijaznejše in 
dostopnejše za prebivalce mesta. Umestila se bo nova, moderna, mobilna oprema, ki bo izdelana 
iz naravnih lokalnih materialov. Asfaltno Svetčevo ploščad nameravamo ozeleniti  z mobilnimi 
drevesi in klopmi. Ploščad bo tako prijaznejša za druženje različnih skupin. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je vključen v NRP 

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

Sredstva se bodo porabljala v okviru NRP 

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 

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

Sredstva se povečajo za potrebe plačila tekočih stroškov za upravljanje in vzdrževanje 
stanovanjsko poslovnega fonda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

 

  

proračun Občine Litija za leto 2020 prvi rebalans stran 102



 

 21

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039005 Drugi programi v kulturi 

1838 Kulturni domovi, objekti v KS 

1845 ZKMŠ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Povečanje sredstev je posledica nujnih investicijskih vzdrževalnih del v zvezi z obnovo strehe na 
Kulturnem centru v Litiji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

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

1863 Stara sodnija 
 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI  OBJEKT V KS JEVNICA 
Sredstva so namenjena za novogradnjo objekta, stroške nadzora in druge stroške pri gradnji 
novega Športnega objekta v Jevnici. 

Projekt je v pripravi, zaradi omejitev prostora s poplavnim območjem pri Savi, bo potrebno 
spremeniti in dopolniti gradbeno dovoljenje zaradi nove trase kanalizacije in čistilne naprave, 
zaradi možnosti sofinanciranja od eko - sklada bo potrebno dopolniti tudi projektno 
dokumentacijo za gradnjo objekta. 

1862 Nogometno igrišče Kresnice 

1867 Športni objekti 

1868 Športno igrišče na Vačah 
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19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

1920 VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlog za povečanje PP s 180.000 € na 200.000 €. 

1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlog za povečanje PP s 315.000 € na 337.000 €. 

1922 VVZ Litija 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlog za povečanje PP z 2.000.000 € na 2.205.000 €. 

1928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole 
Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za dokončanje investicije Rekonstrukcija in 
zunanja ureditev POŠ Dole. 

Projekt je v zaključni fazi, za nove prostore vrtca in podružnične šole pa bo potrebno dobaviti še 
opremo. 

19670 Vrtec Najdihojca Litija 
Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe izdelave projektne dokumentacije za nov vrtec 
Najdihojca  ter za začetek gradnje novega objekta. 

Projekt je v fazi priprave za naročanje projektantskih storitev. 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039002 Glasbeno šolstvo 

1950 Glasbena šola 

 

20 SOCIALNO VARSTVO 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049003 Socialno varstvo starih 

2044 Oskrbnine v domovih 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predlog za povečanje PP z 420.000 € na 480.000 €. 
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin 
in zvez občin 

06029001 Delovanje ožjih delov občin 

OB060-18-0012 6030601 0625 Ureditev prostorov KS Gabrovka 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so namenjena kot transfer KS Gabrovka pri izvedbi projekta za Ureditev 
večnamenskih prostorov za potrebe različnih uporabnikov nad vrtcem v Gabrovki. 

Stanje projekta 

Za ureditev razpoložljivih prostorov nad vrtcem v mansardi tega objekta se pridobiva gradbeno 
dovoljenje, potem pa bo potrebno za uporabo opraviti še nekaj zaključnih in obrtniških del. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB060-18-0003 1135 Ureditev krajevnega središča Dole 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena projektu, ki pomeni oživitev središča Dol pri Litiji, z umestitvijo nove 
stavbe v kateri bo gasilski dom, oglarski center skupaj s turistično informacijsko točko. Objekt 
bo lociran na mestu stare osnovne šole. Izdelana bo investicijska in projektna dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Stanje projekta 

Priprava projektne in investicijske diokumentacije je v teku. 

OB060-19-0009 1136 Ureditev krajevnega središča Gabrovka 

OB060-19-0010 1137 Ureditev krajevnega središča Polšnik 
Namen in cilj 

V okviru te postavke je predvidena ureditev vaškega jedra v naselju Polšnik. V prvi fazi bo 
potrebno odkupiti zemljišča, izvesti odmero zemljišča in nato prepis teh zemljišč za potrebe 
investicije.  
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Po pridobiti zemljišča bo potrebno določiti obseg investicije in izvesti naročilo za izdelavo 
projektno - tehnične dokumentacije, na podlagi katere so bo  v prihodnjih letih izvedla ureditev 
vaškega jedra v Polšniku. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave. 

OB060-19-0011 1138 Ureditev krajevnega središča Jevnica 

OB060-19-0020 1139 Ureditev krajevnega središča Vače 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 Komunalna dejavnost 

16039003 Objekti za rekreacijo 

OB060-17-0017 1643 Otroška igrišča 
Namen in cilj 

Predmetno območje se nahaja v območju naselja Sava, severno od železniške proge ob okljuku 
lokalne ceste pri Gasilskem domu. Trenutno se na območju nahaja makadamsko parkirišče, ki ga 
bo potrebno urediti v okviru vzdrževalnih del (asfaltiranje odvodnjavanje,..), deloma pa je na 
območju že asfaltirano igrišče v velikosti rokometnega igrišča. Polega tega igrišča se nahaja 
površina, katero se dogradi v smislu izgradnje otroškega igrišča za potrebe vaških otrok. 

Stanje projekta 

Strateški cilji investicijskega projekta so: 

- izboljšali bivalno okolje občanom, ki uporabljajo igrišče in parkirišče, 
- zagotoviti varno  uporabo parkirišča in ureditev igrišča, 
- zagotoviti ustrezno parkiranje motornih vozil ter uredite igrišča. 

Operativni cilji investicijskega projekta so: 

- izvedba zgornjega ustroja ceste  z asfaltiranjem, 
- odvodnjavanje, 
- postavitev igral, 
- gradnja opornih zidov. 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

OB060-19-0013 16490 Urejanje dostopnih in rekreativnih površin ob 
reki 

Namen in cilj 

Občina Litija se je skupaj s partnerjem Medobčinsko društvo invalidov Litija-Šmartno prijavila 
na razpis, ki ga je objavil LAS Srce Slovenije s projektom Obnoviti, oživiti, obogatiti zelene 
površine v mesu Litija , s kratkim nazivom Ozeleniti mesto Litija. Namen projekta je oživitev 
obstoječega parka ob reki Savi ter Svetčeve ploščadi.Predvsem ju narediti prijaznejše in 
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dostopnejše za prebivalce mesta. Umestila se bo nova, moderna, mobilna oprema, ki bo izdelana 
iz naravnih lokalnih materialov. Asfaltno Svetčevo ploščad nameravamo ozeleniti  z mobilnimi 
drevesi in klopmi. Ploščad bo tako prijaznejša za druženje različnih skupin. 

Stanje projekta 

Izdelan je projekt , oddana je vloga na razpis, po prejemu odločbe o odobritvi sredstev se bo 
pristopilo k izvedbi. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

OB060-16-0018 1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so planirana zgolj v minimalni višini v primeru nepredvidenih dogodkov 
ali javnih razpisov, ki zahtevajo soudeležbo občine, saj večino sredstev za tekoče vzdrževanje 
objekta in  nabavo nove opreme zagotavlja zavod sam iz lastnih sredstev. 

Stanje projekta 

ZD Litija vsako leto samostojno sprejema svoj finančni načrt, njegov sestavni del je tudi načrt 
gradenj in nabav nove opreme, občini soustanoviteljici Litija in Šmartno pri Litiji pa ga le v 
manjši višini sofinancirata. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

OB060-16-0019 1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva 

OB060-16-0020 1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 
Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Knjižnica Litija vsako leto samostojno sprejme svoj načrt nabav opreme in gradenj, občini 
soustanoviteljici Litija in Šmartno pri Litiji pa ga sofinancirata na podlagi svojih zagotovljenih 
proračunskih izhodišč. Zavod finančne načrte sprejema za vsako leto sproti, za leto 2020 pa ga 
trenutno še nima. 
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18039005 Drugi programi v kulturi 

OB060-17-0009 1845 ZKMŠ Litija - KC 
Namen in cilj 

Planirana sredstva na tej p.p. so v min. višini kot investicijski transfer zavodu za nujna popravila 
v dvorani KC na Stavbah  ter za nabavo nove ali zamenjavo stare opreme  za izvajanje dejavnosti 
zavoda. 

Stanje projekta 

Zavod vsako leto samostojno sprejeme svoj načrt nabav opreme in gradenj, Občina  Litija kot 
ustanoviteljica zavoda pa ga sofinancira na podlagi svojih zagotovljenih sredstev in proračunskih 
izhodišč. 

OB060-19-0024 1838 Kulturni domovi, objekti v KS 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

OB060-16-0033 113291 Športni objekt Jevnica 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za novogradnjo objekta, stroške nadzora in druge stroške pri gradnji 
novega Športnega objekta v Jevnici. 

Stanje projekta 

Projekt je v pripravi, zaradi omejitev prostora s poplavnim območjem pri Savi, bo potrebno 
spremeniti in dopolniti gradbeno dovoljenje zaradi nove trase kanalizacije in čistilne naprave, 
zaradi možnosti sofinanciranja od eko - sklada bo potrebno dopolniti tudi projektno 
dokumentacijo za gradnjo objekta. 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

OB060-16-0022 1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 
Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Zavod vsako leto samostojno sprejme svoj načrt nabav opreme in gradenj, Občina  Litija kot 
ustanoviteljica zavoda pa ga sofinancira na podlagi zagotovljenih sredstev in proračunskih 
izhodišč. 
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OB060-16-0028 1966 OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana zgolj v min.višini za potrebe nepredvidenih stroškov pri 
obratovanju prostorov vrtca. 

Stanje projekta 

Projekt za funkcioniranje vrtca je bil zaključen, v objektu pa sta že dve etaži namenjeni drugim 
uporabnikom. 

Sredstva na tej p.p.so namenjena kot investicijski transfer zavodu za primer nepredvidenih 
stroškov pri obratovanju objekta. 

OB060-18-0009 1928 OŠ Gabrovka - POŠ Dole in vrtec Dole 
Namen in cilj 

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za dokončanje investicije Rekonstrukcija in 
zunanja ureditev POŠ Dole. 

Stanje projekta 

Projekt je v zaključni fazi, za nove prostore vrtca in podružnične šole pa bo potrebno dobaviti še 
opremo. 

OB060-18-0015 1926 Vrtec Litija 
Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Zavod vsako leto samostojno sprejme svoj načrt nabav opreme in gradenj, Občina  Litija kot 
ustanoviteljica zavoda pa ga sofinancira na podlagi svojih zagotovljenih sredstev in proračunskih 
izhodišč. 

OB060-18-0016 19670 Vrtec Najdihojca Litija 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe izdelave projektne dokumentacije za nov vrtec 
Najdihojca  ter za začetek gradnje novega objekta. 

Stanje projekta 

Projekt je v fazi priprave za naročanje projektantskih storitev. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

OB060-16-0023 1945 Osnovna šola Gabrovka 
Namen in cilj 

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

Zavod vsako leto samostojno sprejme svoj načrt nabav opreme in gradenj, Občina  Litija kot 
ustanoviteljica zavoda in MIZŠ pa ga sofinancirata na podlagi svojih zagotovljenih sredstev in 
proračunskih izhodišč. 

OB060-16-0024 1946 Osnovna šola Gradec 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov 
osnovne šole ter za nabavo nove in zamenjavo stere opreme. 

Stanje projekta 

Zavod finančne načrte sprejema za vsako leto sproti, Občina  Litija kot ustanoviteljica zavoda in 
MIZŠ pa ga sofinancirata na podlagi svojih zagotovljenih sredstev in proračunskih izhodišč. 

OB060-16-0025 1947 Osnovna šola Litija 
Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Zavod vsako leto samostojno sprejme svoj načrt nabav opreme in gradenj, Občina  Litija kot 
ustanoviteljica zavoda in MIZŠ pa ga sofinancirata na podlagi svojih zagotovljenih sredstev in 
proračunskih izhodišč. 

OB060-16-0026 1948 Intervencije v osnovne šole 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana za potrebe nepredvidenih dogodkov, strojelomov in nujnega 
investicijskega vzdrževanja osnovnih šol ter ukrepov za odpravo nepravilnosti opreme in 
prostora po odločbah pristojnih inšpekcij. 

Stanje projekta 

Sredstva na tej postavki ni mogoče natančno planirati za vnaprej, za podlago služi ocena, 
realizacija iz preteklih let in predvideno nepredvideni dogodki v zvezi s strojelomi in kvari 
opreme (iztrošenost, prekomerna uporaba). 

OB060-16-0027 1965 Izobraževalni center Hotič 
Namen in cilj 

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvedbo investicije POŠ Hotič, ki obsega še več 
podprojektov (vrtec, večnamenska dvorana, športno igrišče). 

Investicija je v pripravi, sredstva na p.p.so namenjena za projektno in investicijsko 
dokumentacijo, za odkupe zemljišč in začetek gradnje. 

Stanje projekta 

Projekt (stanje druga polovica 2019) je v pripravljalni fazi, razen zbiranja idejnih zasnov in 
osnutka izdelave programske naloge, se še ne izvaja, zato so planirana sredstva zgolj okvirna, saj 
tudi Investicijski program z viri, dinamiko gradnje in podrobnim obsegom financiranja še ni bil 
izdelan. 
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OB060-18-0010 1952 Osnovne šole - brezžična omrežja 
Namen in cilj 

Sredstva na tej p.p. so planirana za nabavo računalniške opreme in vzpostavitev brezžičnih 
internetnih omrežij in sicer po vnaprej dogovorjenih deležih za vse osnovne šole v občini Litija 
po razpisu iz leta 2018.  

Projekt v pretežnem delu sofinancira MIZŠ in se z letom 2020 zaključuje. 

Predvidena sredstva sofinanciranja iz proračuna za OŠ v letu 2020 so: OŠ Litija 5.320 EUR, OŠ 
Gabrovka-Dole 2.884  EUR, OŠ Gradec 6.611 EUR. 

Stanje projekta 

Projekt je v izvajanju in se bo v letu 2020 tudi zaključil. 
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