
Proračun Občine Litija za leto 2018 – 2. branje – Obrazložitev proračunskih postavk 

Obrazloţitev proračunskih postavk  

A - Bilanca odhodkov 

061 - Občina Litija - Občinski svet 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

0101 - Sejnine in prevozni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s sprejetimi pravilniki imajo člani občinskega sveta, člani sveta predsednikov krajevnih in mestne 

skupnosti ter člani delovnih teles občinskega sveta ter predsedniki mestne in krajevnih skupnosti,  pravico do sejnine 
ter povračilo prevoznih stroškov v zvezi z udeležbo na seji. Članom občinskega sveta  pripada za prisotnost na redni 

seji 10% plače župana (v primeru da ima seja nadaljevanje pripada članu sveta za prvo zasedanje 7% plače župana 

ter za drugo zasedanje 3% plače, v primeru tretjega zasedanja pa dodatnih 10%), za prisotnost na izredni seji 5% 

plače župana ter za korespondenčno sejo 2% plače župana.   Članom sveta predsednikov krajevnih in mestne 
skupnosti pripadajo sejnine za udeležbo na seji sveta v višini 5% plače župana za predsednika in v višini 2,5% plače 

župana za člane sveta. Članom delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina v višini 2% plače župana (za 

predsednike) ter v višini 1% plače župana (člani). Članom kolegija občinskega sveta pripada za prisotnost na seji 

sejnina v višini 2% plače župana, predsednikom mestne in krajevnih skupnosti, pa pripada za prisotnost na seji sveta 
mestne in krajevnih skupnosti, sejnina v višini 5% plače župana. Člani občinskega sveta, člani sveta predsednikov 

krajevnih in mestne skupnosti ter člani delovnih teles so upravičeni do povračila potnih stroškov, ki nastanejo pri 

opravljanju funkcije (kilometrina, dnevnica).  Višina sejnin se usklajuje s plačo župana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Višina plačnega razreda župana, Pravilnik o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov 

delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora, Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu 
potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne skupnosti, Pravilnik o  izplačilu sejnin 

članom kolegija občinskega sveta in predsednikom svetov mestne in krajevnih skupnosti, predvideno število sej v 

tekočem proračunskem letu občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, sej sveta predsednikov mestne in 

krajevnih skupnosti ter sej mestne in krajevnih skupnosti. 

0102 - Materialni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za administrativno in tehnično podporo delovanja  občinskega sveta in delovnih teles ter 

drugih stroškov, ki nastajajo ob delovanju občinskih organov. Materialne stroške predstavljajo stroški v zvezi z 

delovanjem občinskega sveta, delovni teles ter sveta predsednikov krajevnih in mestne skupnosti. Prav tako so 

sredstva namenjena plačilu članarinam v domačih neprofitnih institucijah (ZOS, SOS), nakupu računalniške opreme 
za delovanje občinskega sveta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Litija, Poslovnik o delu občinskega sveta Občine Litija, število 

planiranih sej občinskega sveta in delovnih teles.  Ocena porabljenih sredstev za pretekla leta ob upoštevanju 

racionalizacije poslovanja. 
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0103 - Reprezentanca  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Ocena porabljenih sredstev za pretekla leta ob upoštevanju racionalizacije poslovanja.  

0122 - Politične stranke  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjanja  sofinanciranju  političnih strank. Višina načrtovanih sredstev je določena glede na volilni 

izid na zadnjih lokalnih volitvah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

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

062 - Občina Litija - Občinska uprava 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0220 - Plačila finančnih storitev in plačilnega prometa  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so planirana sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, kot so na 

primer Banka Slovenije in Uprava za javna plačila ter poslovne banke in za plačilo drugih stroškov izvrševanja in 
nadzora proračuna. Cilj vsakokratnega izvrševanja proračuna je izvršitev planiranih odhodkov z realiziranimi 

prihodki. Občina je izvedla notranjo revizijo poslovanja v preteklem letu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni vključeno. 

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

Kazalniki temeljijo na opredelitvi elementov notranjega kontroliranja ter elementov procesa upravljanja. Proces 

upravljanja s tveganji ima 8 elementov, proces notranjega kontroliranja pa 5, od tega so 4 elementi (kontrolno 

okolje,kontrolne aktivnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje) povsem enaki, drugi 4 elementi 
upravljanja s tveganji (določanje ciljev, opredelitev dogodkov, ovrednotenje tveganj in določanje odziva na 

tveganje) pa pomenijo razčlenitev elementa ocena tveganj iz procesa notranjega kontroliranja. 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0402 - Informatizacija uprave 

04029001 - Informacijska infrastruktura 
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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.  

S posodobitvijo programske opreme se v letu 2018 povečujejo tudi licenčnine za uporabo programov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Manjka NRP 

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

Izhodišča temeljijo na realizaciji iz leta 2016 in oceni potreb v letu 2018. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

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 v.d. direktorjem občinske uprave.  V skladu z veljavno 

zakonodajo pripada javnim uslužbencem izplačilo osnovne plače, dodatkov, regres za prehrano, povračilo stroškov 
prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva namenjena za nadomeščanje začasno 

odsotnih javnih uslužbencev, jubilejne nagrade in odpravnine. Kot sestavni del obrazložitve proračuna je 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

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

0631 - Prispevki in davki delodajalca  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo prispevkov in davkov na izplačane plače javnih uslužbencev zaposlenih  v občinski 

upravi. Prispevki in davki se plačujejo v skladu z veljavno zakonodajo. Med prispevki so prispevek za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premija kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

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

0632 - Materialni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za zagotavljanje nabave pisarniškega materiala za občinsko upravo, za plačevanje poštnine, 

za dobavo časopisov, revij, knjig, strokovne literature ter drugih založniških in tiskarskih storitev, oglaševalnih 
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storitev in podobno. Plačilo stroškov pisarniškega materiala ter poštnih storitev za delovanje občinske uprave, 

nadalje za plačilo časopisov, revij, strokovne literature; založniške, tiskarske, oglaševalske storitve; storitve 

fotokopiranja; telekomunikacijske storitve; vzdrževanje službenih vozil; prevozne stroške in storitve; strokovna 

izobraževanja zaposlenih, kot so seminarji, posveti; stroški dijakov in študentov, ki jim Občina Litija omogoči 

opravljanje obvezne prakse ali usposabljanja; za plačila stroškov dela zunanjih sodelavcev (podjemne pogodbe, 

študentsko delo, avtorski honorar), za plačilo stroškov nezgodnega zavarovanja zaposlenih za primer poškodbe pri 

delu; preventivnih zdravstvenih pregledov; tečajev in izpitov iz varstva pri delu, plačilo stroškov pooblaščenemu 

podjetju za izvajanje nalog iz varstva pri delu ter za druge materialne stroške, potrebne za delovanje občinske 

uprave.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije. Materialni stroški občinske uprave predstavljajo plačila stroškov 

pisarniškega materiala ter poštnih storitev za delovanje občinske uprave; nadalje plačila časopisov, revij, strokovne 

literature; založniške, tiskarske, oglaševalske storitve; storitve fotokopiranja; telekomunikacijske storitve; 

vzdrževanje službenih vozil; prevozne stroške in storitve; strokovna izobraževanja zaposlenih, kot so seminarji, 

posveti; stroški dijakov in študentov, ki jim Občina Litija omogoča opravljanje obvezne prakse ali 

usposabljanja;plačila stroškov dela zunanjih sodelavcev (podjemne pogodbe, študentsko delo, avtorski honorar), 

plačilo stroškov nezgodnega zavarovanja zaposlenih za primer poškodbe pri delu; preventivnih zdravstvenih 

pregledov; tečajev in izpitov iz varstva pri delu, plačilo stroškov pooblaščenemu podjetju za izvajanje nalog iz 

varstva pri delu ter za druge materialne stroške, potrebne za delovanje občinske uprave.    

Zaradi številnih in nenehnih sprememb, ki nastajajo pri delovanju občinske uprave, nastajajo le tej tudi drugi stroški. 

Del teh bo plačan tudi iz drugih proračunskih postavk in sicer iz tistih, na katere se bodo nanašali projekti, ki jih 

bodo izvajale posamezne projektne skupine. 

Občina Litija bo za leto 2018 na podlagi izvedenega javnega razpisa podpisala pogodbo z najugodnejšim 

ponudnikom za dobavo pisarniškega materiala; za plačevanje poštnih storitev pa ima podpisano pogodbo z Pošto 

Slovenije. V letu 2016 je bila občinska uprava naročena na različne revije, časopise; nabavili pa smo tudi strokovne 

knjige in literaturo, potrebno za delo zaposlenih. 

0637 - Medobčinski inšpektorat  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju medobčinskega inšpektorata, katerega soustanoviteljice so Občine Dol pri 
Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji. Trenutno sta v medobčinskem inšpektoratu zaposlena 

inšpektorica, ki hkrati opravlja tudi naloge vodje inšpektorata ter 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. V letu 2017 se predvideva zaposlitev 

novega redarja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

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

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za 

delovanje občinske uprave 

0633 - Nakup nove opreme  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za nakup nove opreme, in sicer pisarniškega pohištva, službenih mobilnih telefonov ipd., in 

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

Med drugim bo potrebno tudi urediti občinske prostore za arhiv in sicer na način, da se bo izvedel nakup regalov s 
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policami. Dotrajane mobilne telefone in pisarniško pohištvo uslužbencev občinske uprave bo potrebno nadomestiti z 
novimi mobilnimi telefoni in pohištvom. 

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

Občine Litija. 

0635 - Obratovalni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov obratovanja: čiščenje, varovanje, električna energija, ogrevanje, voda in 

komunalne storitve ter odvoz smeti, tekoče vzdrževanje stavbe, in zavarovalno premijo za stavbo. Letni izvedbeni 
cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja občinske uprave in drugih služb, ki delujejo v prostorih Občine Litija.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije. Obratovalni stroški poslovno stanovanjskega objekta se na 

podlagi najemnih pogodb razdelijo po uporabljeni površini na posamezne službe, ki imajo najete prostore. Višina 

porabe je določena glede na porabo iz preteklega leta. V tekočem letu so največji delež stroškov predstavljali stroški 
za plačilo elektrike  ter stroški ogrevanja, odpadkov, vodarine, čiščenja stopnišča in uporabe dvigala. 

0636 - Investicijsko vzdrţevanje občinske stavbe 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje občinske stavbe. V občinski stavbi, predvsem  pa po pisarnah 

občinske uprave, bo potrebno izvesti vzdrževalna dela, in sicer postopna zamenjava dotrajanih radiatorjev vključno s 

termostatskimi ventili; beljenje sten, sanacija (brušenje in lakiranje) parketa; namestitev zunanjih rolojev na zunanji 

strani pisarn, ki se nahajajo na južni strani. Z navedenim bi se zagotovila izvedba del, ki so nujno potrebna, da ne bo 
prišlo do zmanjšanja vrednosti občinske stavbe ter na drugi strani tudi do prihranka na račun manjše porabe energije 

pri ogrevanju. S tem se bodo izboljšali tudi pogoji dela, saj je v poletnih mesecih, v pisarnah ki se nahajajo na južni 

strani stavbe, izjemno vroče. V nekaterih pisarnah občinske uprave bo potrebno postopno zamenjati dotrajane 

klimatske naprave ter letno izvajati servis le teh. Poleg tega pa bo potrebno v prihodnje tudi pristopiti k energetski 
sanaciji občinske stavbe z ureditvijo toplotnega ovoja (fasada), toplotno izolacijo strehe ipd.  

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. 

063 - Občina Litija - Občinska volilna komisija  

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

0150 - Materialni stroški 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na predmetni proračunski postavki so namenjena plačilu stroškov izvedbe lokalnih volitev in 

referendumov. Skladno s 3. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo 
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občine same. V letu 2018 bodo izvedene lokalne volitve, v zvezi s katerimi bodo predvidoma nastali sledeči 
materialni stroški: 

- tisk razglasov za volišča ter tisk glasovnic za volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov ožjih 

delov občine,  

- prenos obvestil za udeležbo na rednih lokalnih volitvah župana in članov občinskega sveta,  
- objava poročila o izidu lokalnih volitev v Občanu in v Uradnem listu RS,  

- objava razpisa rednih volitev članov sveta Mestne skupnosti Litija in članov svetov krajevnih skupnosti na 

območju občine Litija v Uradnem listu RS, 

- priprava dodatnih izvodov volilnih imenikov s strani Ministrstva za notranje zadeve, 
- zagotovitev prisotnosti uslužbencev UE Litija za potrebe izvedbe lokalnih volitev: 

o predčasno glasovanje, 

o za potrebe potrditve kandidatur (preverjanje državljanstva in stalnega prebivališča kandidatov za 

lokalne volitve v Občini Litija), 
o za potrebe izdaje potrdil na dan izvedbe lokalnih volitev, 

- volilna gradiva in obrazci Uradnega lista Republike Slovenije, d. o. o.: 

o priročnik,  

o obvestila volivcem, 
o komplet kuvert za glasovanje po pošti, 

o vrečke za shranjevanje glasovnic, 

o nalepke za pečatenje vrečk, varnostne nalepke za pečatenje skrinjic in samolepilni trak,  

o zapisnik o delu volilnega odbora, 
o stroški udeležbe na seminarjih, 

o itd., 

- stroški iz naslova podjemnih pogodb: 

o za opravljanje finančnih del za Občinsko volilno komisijo Občine Litija, 
o za informatika oz. za opravljanje računalniških del za Občinsko volilno komisijo Občine Litija 

(računalniška aplikacija), 

o prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje (na prehodni davčni podračun ZPIZ in ZZZS),  

- nadomestilo za uporabo prostorov za izvedbo lokalnih volitev, 
- drug pisarniški material.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

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

Osnova za določitev sredstev predmetne proračunske postavke je realizacija na predmetni proračunski postavki v 

letih 2014 in 2015, ko se je zapiralo odprte obveznosti, nastale ob izvedbi lokalnih volitev v letu 2014.   

0151 - Sejnine in prevozni stroški volilnim komisijam in odborom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na predmetni proračunski postavki so namenjena povrnitvi stroškov članom občinske volilne komisije in 

volilnih odborov. Članom občinske volilne komisije in članom volilnih odborom pripada nadomestilo (oz. članom 
volilnih odborov dnevnice) za izvedbo volitev, in sicer na način ter v višini, kot je določeno v 45.a členu Zakona  o 

lokalnih volitvah. Skladno s 3. členom Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) namreč stroške za izvedbo lokalnih volitev 

krijejo občine same. V letu 2018 bodo izvedene lokalne volitve, v zvezi s katerimi bodo predvidoma nastali sledeči 

prevozni stroški oziroma obveznosti plačila nadomestil: 

- nadomestila in potni stroški članom ter tajniku in namestnikoma tajnika Občinske volilne komisije Občine 

Litija  

- izplačila nadomestil članom volilnih odborov: 

o 3 dnevnice za dan glasovanja (oz. predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora sta 
upravičena še do dodatnega nadomestila v višini polovice dnevnice, torej zanju skupaj 3,5 dnevnic),  

o 5 dnevnic za predčasne volitve (oz. predsednik in namestnik predsednika volilnega odbora sta 

upravičena še do dodatnega nadomestila v višini polovice treh dnevnic (za vsak dan glasovanja), torej 

zanju skupaj 4,5 dnevnic), 
o izplačilo kilometrine predsednikom/namestnikom predsednikov volilnih odborov za prevzem in 

izročitev volilnega materiala. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

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



 

Stran 7 od 84 

Osnova za določitev sredstev predmetne proračunske postavke je realizacija na predmetni proračunski pos tavki v 
letih 2014 in 2015, ko se je zapiralo odprte obveznosti, nastale ob izvedbi lokalnih volitev v letu 2014. 

064 - Občina Litija - Nadzorni odbor 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

0230 - Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor Občine Litija je sprejel letni program nadzora. V okviru tega podprograma so zagotovljena sredstva 
za nadomestilo nepoklicnega opravljanja funkcije, materialne stroške, plačilo izvedencev za posebne strokovne 

naloge nadzora ipd.  

Proračunska postavka se je v drugem branju povečala za 2.000 eur za potrebe delovanja nadzornega odbora (za 

izvedbo revizije). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Učinkovitost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Nadzorni odbor v svojem delu – nadzoru poda končno 

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

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

Na podlagi Statuta Občine Litija, Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah, Pravilnik o plačah, delih 

plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov 

nadzornega odbora ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Litija. Nadzorni odbor kot najvišji nadzorni organ 

javne porabe spremlja učinkovitost in smotrnost porabe proračunskih sredstev.  

065 - Občina Litija - Ţupan 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost ţupana in podţupanov 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna 

pogodba za javni sektor, veljavna zakonodaja s področja izplačila plač, sklep župana o uvrstitvi podžupana v plačni 
razred. 

0181 - Prispevki in davki delodajalca  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so namenjena za plačilo prispevkov in davkov na izplačane plače in nadomestila župana in podžupanov. 
Prispevki in davki se plačujejo v skladu z veljavno zakonodajo. Med prispevki so prispevek za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in  poklicne 

bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premija kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

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

0182 - Materialni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena opravljanju funkcij župana in podžupana. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Ocena porabljenih sredstev za pretekla leta. 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0222 - Občinska javna blagajna  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za občinsko javno blagajno so namenjena subvencioniranju stroškov plačilnega prometa v Občini Litija v 
letu 2018. 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. in KSP 

Litija d.o.o.). 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. 

S sklenitvijo Dodatka št. 2 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju, št. 430-66/2013 z dne 28.5.2014, ki je bil podpisan 

v decembru 2015, je bil v sistem občinske javne blagajne vključen nov izdajatelj plačilnih nalogov, in sicer KSP 

Litija d.o.o..  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

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

Občina Litija v proračunu za financiranje sistema občinske javne blagajne zagotavlja višino sredstev, določenih na 

podlagi podatkov, ki jih v zvezi s funkcijo občinske javne blagajne beležijo nekatere druge primerljive občine, in na 
podlagi lastnih izkušenj iz leta 2014, 2015 in 2016. Izhodišče predstavlja strošek provizije, ki ga Občina Litija za 

posamezno položnico krije v višini 0,30 EUR. V letu 2018 pričakujemo, da bo glede na trend rasti plačil preko 

občinske javne blagajne plačano med 1500 in 2000 položnic mesečno. V tem okviru so tudi predvidena proračunska 

sredstva za ta namen, in sicer v višini 7.000 EUR. 
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Število preko občinske javne blagajne plačanih plačilnih nalogov: 

- januar 2016: 890 

- februar 2016: 862 

- marec 2016: 792 

- april 2016: 911 

- maj 2016: 1100 

- junij 2016: 1177 

- julij 2016: 1672 

- avgust 2016: 1374 

- september 2016: 1493 

- oktober 2016: 1190 

  

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE 

STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne sluţbe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

0433 – Poroke  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija skupaj z Občino Šmartno pri Litiji (vsako leto ena občina) ob sklenitvi zakonske zveze na gradu 

Bogenšperk, podeli mladoporočencema Valvasorjev srebrnik. Ob jubilejnih porokah so tudi izdatki za ogrevanje, če 

je to v zimskem času, poročni protokol, glasbena spremljava. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na realizaciji iz preteklega leta. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

0437 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu stroškov odvetniških storitev, plačilu sodnih stroškov (to je plačilu odškodnin v 

sodnih postopkih, plačilu nagrad za sodne izvedence itd.) ter plačilu stroškov notarskih storitev. 
Stroški odvetniških storitev in sodni stroški izhajajo iz pravdnih, nepravdnih in izvršilnih postopkov, v katerih je 

občina udeležena kot tožena, tožeča stranka ali udeleženka. Trenutno so v teku postopki, iz naslova katerih se 

pričakuje, da bodo v letu 2018 za občino nastali stroški (tako za odvetniške storitve zaradi zastopanja občine s strani 

odvetnika Dejana Šebenika kot sodni stroški: Občina Litija vs. Gratel d.o.o. (pravda zaradi plačila 25.816,10 EUR), 
Občina Litija vs. KGZ Litija z.o.o. (pravda zaradi ugotovitve lastninske pravice in izbrisne tožbe), nepravdni 

postopek po ZVEtL zaradi določitve pripadajočega zemljišča in dokončanja etažne lastnine (UMP 2,4,6,8,10), 

Občina Litija vs. RS (socialni spor zaradi znižanega plačila vrtca), Občina Litija vs. Ana Hiršl (pravda zaradi 

izterjave kupnine), Občina Litija vs. Mustavar Dragica (pravda zaradi odpovedi najemne pogodbe, izselitve in 
izpraznitve stanovanja), Franc Berčon vs. Občina Litija (upravni spor), Omahen - Transport d.o.o. vs. Občina Litija 

(upravni spor), Marko Logaj vs. Občina Litija (upravni spor), nepravdni postopek po ZVEtL zaradi določitve 

pripadajočega zemljišča (Prvomajska 3, 4) itd.).  

Notarski stroški, ki se odmerjajo po veljavni notarski tarifi, se prvenstveno nanašajo na plačilo storitev overitve 
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podpisa župana na prodajnih pogodbah, kjer občina nastopa kot kupec, na darilnih pogodbah, kjer občina nastopa 
kot obdarjenec, na pogodbah o ustanovitvi služnostne pravice, kjer občina nastopa kot služnostni upravičenec, in na 

pogodbah o ustanovitvi stavbne pravice, kjer občina nastopa kot imetnik stavbne pravice.  

Predvidena proračunska sredstva za namene, navedene v predhodnih treh odstavkih, na predmetnem stroškovnem 
nosilcu za leto 2018 znašajo skupaj 40.000,00 EUR.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

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

Zaradi racionalizacije stroškov odvetnikov poskušamo čim več zadev za sodišče pripraviti sami, tako da nas zastopa 

odvetnik, le kadar je to neizogibno potrebno, predvsem pred okrožnimi sodišči. Sredstva predmetne proračunske 

postavke se načrtujejo glede na realizacijo v letu 2015 in 2016. 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija 

vladne in lokalne ravni 

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, medobčinskih projektov in promocijskim 

aktivnostim. Poleg vključenosti občine pri projektih v okviru ljubljanske urbane regije, bo občina sodelovala tudi z 

drugimi občinami ob sodelovanju posameznih podpornih institucij predvsem tam, kjer je možno poleg proračunskih 

sredstev tudi sofinanciranje iz drugih virov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občina se je uspešno povezovala v območno razvojno partnerstvo, kot tudi na ravni Ljubljanske urbane regije. Pri 

pripravi izbora projektov za LUR za obdobje 2014-2020 so najpomembnejši naslednji projekti: zmanjševanje 

poplavne ogroženosti LUR, gradnja mreže P+R – gre za nadaljevanje projekta, nadaljuje pa se tudi z izvajanjem 
regijske štipendijske sheme. 

Letni izvedbeni cilj je tako kot dolgoročni zagotoviti pogoje za nemoteno sodelovanje občin pri uresničevanju 

interesov posameznih občin. Prednost pri projektih je potrebno nameniti razvoju inovacijskega okolja, spodbujanju 

turističnih destinacij (predvsem povezati že razvite proizvode in storitve na podeželju in mestu in njihovo skupno 
trženje) in razvoju poslovnih con. 

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, oţjih delov občin in zvez občin 

06029001 - Delovanje oţjih delov občin 

0620 - Izdatki in transferi krajevnim skupnostim za tekoče poslovanje  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje mestne in krajevnih skupnosti v občini. Krajevne skupnosti sodelujejo pri 

opravljanju javnih zadev v občini, katere se nanašajo na območje krajevne skupnosti in zadevajo njene prebivalce. 

Naloge krajevnih skupnosti so opredeljene z odlokom o nalogah mestne in krajevnih skupnosti.  

Krajevne skupnosti tako opravljajo skupne naloge na področjih  
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- občinskih gospodarskih javnih služb; 

- prometa; 

- gospodarjenja z zemljišči; 

- urbanizma in varstva okolja; 

- družbenih dejavnosti; 

- gospodarstva; 

- turizma; 

- zaščite in reševanja. 

Prav tako izvajanje posameznih nalog s področij 

- urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, 

- vzdrževanja javnih površin, vključno z izvajanjem zimske službe, 

- oskrbe s pitno vodo, 

- urejanja in čiščenja javnih površin, 

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

- urejanja kulturnih spomenikov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 so aktivno delovale mestna skupnost kot tudi vse krajevne skupnosti v občini Litija.  

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

občine. 

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

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

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

0730 - Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina financira redno dejavnost civilne zaščite tako, da bo nadaljevala z usposabljanjem in opremljanje 
imenovanih članov štaba CZ, enot CZ in drugih enot ZARE, krila zakonsko določene stroške in nadomestila za čas 

odsotnosti zaradi izvajanja nalog zaščite in reševanja v primeru odsotnosti iz dela.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

V skladu z zakonskimi določili imajo člani enot ZARE pravico do refundacijo plače v primeru njihovega pozivanja 

na usposabljanja in ostala izvajanja predvidenih in nepredvidenih nalog. Hkrati s tem jim pripada tud i povračilo 

stroškov prevoza na omenjene naloge in povrnitev stroškov prehrane, če zanjo ni drugače poskrbljeno . 

0731 - Vzdrţevanje in obratovalni stroški  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za najem skladiščnega prostora, zavarovanja odgovornosti 

razporejenih članov ter za vzdrževanje opreme CZ in sistema za obveščanje in alarmiranje do prevzema s strani 

URSZR. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v letu 2016 oziroma v skladu s proračunskimi 

možnostmi. 

0732 - Vzdrţevanje defibrilatorjev 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S proračunsko postavko se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje defibrilatorjev, ki se nahajajo na območju občine 

Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi 

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, starejšimi gasilci in članicami ter za osnovno vzdrževanje opreme kot so radijske postaje pozivniki in 

izolirni 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 

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.  

Sredstva se povečajo zaradi povečanja dotacij prostovoljnih gasilskih društev I. kategorije.  

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 2016 oziroma v skladu s proračunskimi 
možnostmi. 

0737 - Stroški intervencij PGD  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S sredstvi kontne postavke se krije stroške, ki so jih imela PGD pri izvajanju intervencij in se jih obračunava po 

veljavnem ceniku, ki ga določa Gasilska zveza Slovenije. 

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 

Izračun temelji na poročilih, ki jih vodje intervencij obračunajo v zakonsko predvidenem roku. 

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

domovi  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Sredstva se povečajo zaradi uskladitve izvedbe programa posodabljanja opreme v gasilskih enotah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Manjka NRP 

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.  

0739 - Podporno jedro PGD Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Administrativno – podporno jedro v PGD Litija bo skrbelo za tehnično in drugo pomoč enotam ob izvajanju 

intervencij, izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  

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 v skladu s proračunskimi možnostmi. 

0740 – Intervencijski dostop do reke Save 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z gradnjo poslovnih objektov v Litiji, se je zaradi izdelave protipoplavnih ukrepov zasulo možne dostope do reke 

Save tudi za potrebe zaščite in reševanja. Z izdelavo urejenega dostopa do reke Save, bo omogočeno lažje 

posredovanje enot ob nesrečah v reki Savi 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana v skladu s proračunskimi možnostmi. 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

0820 - Izboljšanje varnosti v cestnem prometu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki bodo namenjena za izvedbo preventivnih dogodkov za otroke, mladostnike in njihove starše. 

Vsako leto šoloobveznim otrokom zagotovimo odsevne rutke, kresničke in odsevne trakove.  

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 
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Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let. 

0821 - Sejnine in prevozni stroški članom sveta  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

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

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

1030 - Sredstva za izvajanje javnih del  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajalcem programov javnih del se bodo sofinancirali stroški plač in drugi prejemki zaposlenih v določenem 
deležu, pod določenimi pogoji pa tudi drugi stroški, ki bodo nastajali pri izvajanju programov. Izvajalci programov, 

ki se bodo subvencionirali s proračunskimi sredstvi države in občine, bodo izbrani na javnem razpisu Zavoda RS za 

zaposlovanje. 

Občina Litija bo kot naročnik in plačnik javnih del, v skladu s kriteriji in merili zavoda za zaposlovanje RS, krila del 
razlike do izhodiščnih plač ter regres za brezposelne osebe, vključene v javna dela, ki se bodo izvajala v vzgojno 

izobraževalnih zavodih, drugih javnih zavodih na področju družbenih dejavnosti,  nekaterih nevladnih organizacijah 

ter pri ostalih neprofitnih delodajalcih.  Vključeni v javna dela opravljajo različna dela, kot so pomoč v knjižnici, 

delo informatorja, pomoč pri izvajanju programov za mlade, humanitarne dejavnosti, učna pomoč, pomoč pri 
izvajanju programov za občane, družabništvo in spremljanje,...).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte  NRP ni. 

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

Sredstva, ki jih za programe javnih del namenja RS iz državnega proračuna so odvisna od stopnje brezposelnosti v 

občini, koeficient za leto 2016 je za Občino Litija znašal 65% delež stroškov plač, medtem ko sredstva za 

izobraževanje delavcev, prehrano in prevoz na delo ter preostanek sredstev do kritja celotnih sredstev programa 

javnih del zagotavljata občina kot naročnik javnega dela in izvajalec javnega dela po dogovoru.   

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in ţivilstva 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeţelskih območij 

1122 - Kmetijsko svetovalna sluţba 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.  

Sredstva so se na postavki povečala za 5.000 eur  iz 10.000 eur na 15.000 eur, kar pomeni več sredstev za javni 

razpis. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 so društva aktivno delovala in uspešno uresničevala zastavljene programe dela kljub omejitvi sredstev iz 

občinskega proračuna. 

Spodbuditi interesno povezovanje.  

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

V pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije pomoč pri zagotavljanju tehnične podpore 

stanovskemu povezovanju ni omejena, zato se planira v okviru zmožnosti občinskega proračuna. 

1123 - Programi razvoja podeţelja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za izvedbo ukrepa po Uredbi za skupinske izjeme – splošnih pravil za gospodarstvo in 

sicer za pomoč »de minimis« pri tovornem transportu iz odročnih krajev, ki je priglašena in je pridobljeno pozitivno 
mnenje komisije za nadzor in spremljanje državnih pomoči pri ministrstvu za finance. 

Sredstva se bodo namenila tudi za sofinanciranje LAS (lokalne akcijske skupine). Aktivnosti obsegajo: delovanje 

LAS, animacija in pridobitev strokovnih znanj, izvajanje lokalne akcijske strategije in sodelovanje ter izvajanje 

konkretnih projektov, potrjenih s strani LAS-a.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je občina pomagala pri lokalni akcijski skupini, da je izpolnila načrtovani program aktivnosti. 

Spodbujati kmetijska gospodarstva k ohranjanju primarne dejavnosti ter promovirati območje pridelave kakovostnih 

kmetijskih proizvodov ter pomagati pri širjenju in uveljavljanju podjetniških iniciativ tudi na podeželskem prostoru. 

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

V pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja  kmetijstva in podeželja v občini je naveden kot predmet podpore 

transport iz odročnih razpršenih območij občine. Občina ima namreč podeželje zelo razvejano, kar pomeni visoke 

stroške pri zagotavljanju prevozov do zbirnih centrov za kmetijske proizvode. Skladno s finančnimi določbami 
pravilnika lahko znaša bruto intenzivnost pomoči do 50% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. 

Z inovativnimi pristopi pri izrabi obstoječih potencialov zagotavljati vitalnost podeželja na območju »Srca 

Slovenije« in njegovo trajnostno rast. Do 50% sredstev za vodenje LAS, pridobivanje strokovnih znanj in animacijo 

območja, predstavljajo evropska sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ostala sredstva 
zagotavljajo občine, vključene v LAS. 

113293 - Sofinanciranje izvedbenih projektov las 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se namenijo za podporo izvajanju  izvedbenih projektov (operacij),  katerih rezultati prispevajo k 

uresničevanju  Strategije lokalnega razvoja  2014-2020, obenem pa zasledujejo cilje EKSRP ali ESRR, ki  pomenijo  

izboljšanje prepoznavnosti podeželja z ureditvijo infrastrukture javnega pomena. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je  uvrščen v Načrt razvojnih programov. 

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

Izvedbeni projekti LAS, ki  bodo, na podlagi Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje Strategije lokalnega 
razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, upravičeni   do 

sredstev  LAS-a, ki jih dodelita  MKGP v okviru EKSRP in MGRT iz ESRR in pomenijo veliko podporo razvoju 

lokalne skupnosti. Sofinanciranje se izvede za projekte, ki jih upravičenci izvajajo s partnerji med katerimi je tudi 

občina Litija in ti  v operaciji aktivno sodelujejo in so plačniki stroškov ali pa prispevajo k izvedbi operacije v obliki 
prispevka v naravi. Predvidena sredstva so planirana za pripravo investicijske dokumentacije.  

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in ţivali 

1131 - Stroški zapuščenih ţivali  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zapuščene živali - občina si mora na vsakih 800 registriranih psov zagotoviti eno mesto v zavetišču za zapuščene 

živali, ki delujejo kot javna služba. Financira se ulov, nastanitev v azilu in humana usmrtitev zapuščenih živali. 

Zavetišče za zapuščene živali je obvezna gospodarska javna služba, ki se lahko organizira na več načinov (npr. 

podelitev koncesije, javno podjetje). Način z oddajo javnega naročila je najenostavnejši in trenutno tudi 
najracionalnejši.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je izvajalo storitve za zapuščene živali na javnem razpisu izbrano registrirano zavetišče za zapuščene 

živali. Oskrba zapuščenih živali se je izvajala tako za pse kot tudi mačke. 

Varovanje zdravja in dobrega počutja, zaščita živali. Cilj je, da bo v naši občini čim manj najdenih domačih živali. 

Za kazalec uspeha štejemo odgovorno ravnanje lastnikov živali.  

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

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

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrţevanje in gradnja gozdnih cest 

1140 - Vzdrţevanje gozdnih cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru proračunske postavke se zagotavlja sofinanciranje gradnje gozdnih cest. V sodelovanju z Zavodom za 
gozdove se izdela letni program vzdrževanja gozdnih cest, nato se opravi naslednje: 

- izbor najugodnejšega izvajalca, ki bo z letnimi vzdrževalnimi deli na gozdnih cestah zagotovil ustrezno prevoznost 

le-teh ter tako omogočil nemoteno gospodarjenje z gozdovi; 

- popravi gozdne ceste, še zlasti tam, kjer ceste služijo večjemu številu namenov: dostop do gozdov, alternativni 
obvoz oziroma dostop do posameznih objektov. 

Del sredstev je namenjenih tudi za sanacijo gozdnih cest v skladu z 23 .členom Zakona o ukrepih za odpravo 

posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2015 (Ur.l. RS, št. 17/14 in 14/15) so občine dolžne sredstva od 

koncesnin porabiti za vzdrževanje gozdnih cest in za varstvo gozdov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

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

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let. 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

1320 - Vzdrţevanje lokalnih cest (LC, LZ, LK)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Vzdrževanje lokalnih cest obsega izvajanje rednega letnega vzdrževanja cest in izvajanje zimske službe. V 

spomladanskem in jesenskem času se opravi redni letni pregled vseh lokalnih cest in objektov. Vzdrževalna dela se 
izvajajo na vseh lokalnih cestah v občini Litija, katerih je 175,238 km. Vrste vzdrževalnih del in nivo rednega 

vzdrževanja javnih cest določa Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest. 
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Dela rednega vzdrževanja obsegajo:  

 Pregledniška služba 

 Redno vzdrževanje prometnih površin 

 Redno vzdrževanje bankin 

 Redno vzdrževanje odvodnjavanja 

 Redno vzdrževanje brežin 

 Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme 

 Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev 

 Redno vzdrževanje vegetacije 

 Zagotavljanje preglednosti 

 Čiščenje cest 

 Redno vzdrževanje cestnih objektov 

 Intervencijski ukrepi 

 Sanacija poškodb na lokalnih voziščih 

 Gradnja in sanacija opornih zidov ob lokalnih cestah 

 Preplastitev lokalnih cest 

 Postavitev odbojnih ograj 

V spomladanskem času se bodo izvajala vzdrževalna dela na makadamskih vozišč, krpanje asfaltnih vozišč, 

pometanje vozišča ter rezanje in nasipanje bankin. 

V jesenskem času se bodo izvedla pripravljalna dela za zimsko službo.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

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

1321 - Vzdrţevanje javnih poti (JP, KJ)  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Obsega letno vzdrževanje ulic, hodnikov za pešce, stopnišč in parkirišč na območju mesta Litija, ter vzdrževanje 

drugih javnih poti (namestitev odbojnih ograj, gradnja prepustov in kamnitih zložb…) po krajevnih skupnostih.   

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

parkirišč v skladu z Izvedbenim programom.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

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

1349 - Odmera občinskih cest  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za geodetske odmere in nakupe zemljišč za potrebe urejanja lastništva občinskih cest in 

modernizacij občinskih cest ter za nakupe zemljišč, ki so v zasebni lasti ter njih potekajo kategorizirane občinske 

javne ceste in poti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na NRP.  

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

Predvidena sredstva na tej postavki so namenjena za ureditev lastniških razmerij za zemljišča, ki so v privatni lasti 

ter po katerih deloma potekajo kategorizirane javne poti oziroma lokalne ceste ter za potrebe naročil 
zemljiškokatastrskih meritev. Na tej postavki so planirana sredstva za geodetske storitve, parcelacije, cenitve in 

druge podobne storitve ter za nakupe zemljišč. 
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13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

1133 – LC 208071 Most Sava 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Most na Savi pri Litiji je bil zgrajen leta 1936 in obnovljen po II. svetovni vojni. Dolžina mostu je 98,50 m, širina 

5,0m. Mostno konstrukcijo sestavljajo betonski podporniki. Na njih ležita dva stranska lesena palična nosilca. Preko 

prečnih tramov se nosi leseno vozišče. Strešna konstrukcija je simetrična dvokapnica. 

Most je v slabem stanju, zato se bodo sredstva na tej postavki, po končanem pregledu mostu, zagotovila za pričetek 

sanacije mostu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v Načrtu razvojnih programov. 

132090 – Sanacija občinskih cest Eles 2x400kV 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za odpravo poškodb na občinskih cestah, zaradi gradnje daljnovoda Beričevo-Krško, v 

skladu z izdelanimi cenilnim elaboratom, izvedbo strokovnega nadzora ter na podlagi dogovora med KS Gabrovka 

in Občino Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Dela se bodo izvajala na podlagi izdelane tehnične dokumentacije in cenitve. 

1340 – Celostna prometna strategija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi izdelane Celostne prometne strategije se bo občina Litija prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo, 
ki bo v letih 2017 in 2018 - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 

vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 

ukrepi. Predvidena sredstva se bodo namenila za ureditev prehoda za pešce na glavni cesti G2 108, območje KGZ 

Litija-Petrol, odsek 1182 Ribče-Litija., na km 13,427. Preko ceste bo urejen prehod za pešce širine 4,0m. Na sredini 
cestišča bo preko prehoda za pešce predviden prekinjen sredinski otok, ki bo  zagotavljal znižanje hitrosti zaradi 

zožanja voznega pasu. Predviden je tudi nov pločnik ter nova osvetlitev prehoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v Načrtu razvojnih programov. 

1360 – JP v KS Dole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za modernizacijo javnih poti v KS Dole po programu krajevne skupnosti Dole.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

1364 – LC in JP v KS Kresnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vključeno v postavki 1538 in 1650 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v Načrtu razvojnih programov. 

1374 - Ribče - PZI za ureditev varnega dostopa na G2-108 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za ureditev varnega dostopa na G2 108 iz naselja Ribč – izdelava 

tehnične dokumentacije. Pred pričetkom izdelave tehnične dokumentacije bo potrebno s predstavniki DRSI ter KS 

Ribče dogovoriti kako in na kašen način  se bo zagotovil varen dostop na glavno cesto G2 108, kajti pred izdelavo 

projekta bo potrebno od DRSI pridobiti ustrezno soglasje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v Načrtu razvojnih programov. 

1375 - LC 208121 Renke – Vodenik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za začetek modernizacije povezovalne ceste Konjšica z glavno zasavsko cesto na odseku 

LC 208121 Renke – Vodenik. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

1376 – LC v KS Polšnik 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za ureditev lokalne ceste LC 208122. Sredstva se bodo namenila za 

nadaljevanje modernizacije lokalne ceste LC 208122 (Vodenik-Preveg-Polšnik). 

Investicija bo doprinesla večjo prometno varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, posledično se bodo 

zmanjšali stroški vzdrževanja.  

Glavni cilja predmetnega projekta je: 

- izboljšanje prometne infrastrukture tega območja, 

- zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v Načrtu razvojnih programov. 

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 ne sodijo v osnovni 
projekt. Ta postavka zajema rekonstrukcijo cest, p ločnikov in javno razsvetljavo.  

Postavko bremeni predvsem izvedba rekonstrukcije cest v mestu Litija, v sklopu gradnje kanalizacije in so bila 

izvedena v letu 2014.  

Krijejo se tudi stroški povezani s pridobitvijo pravice gradnje kanalizacije na nekaterih odsekih, cenitve zemljišč, 
notarske storitve za navedena pravne posle, odmere zemljišč, izdelavo tehnične dokumentacije,…  

Projekt se je uskladil na dejansko vrednot izstavljenih situacij, zato se predvideva nižji obseg odhodkov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v Načrtu razvojnih programov. 

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

Obrazložitev 

13029004 - Cestna razsvetljava 

1361 - Javna razsvetljava - električna energija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Postavka zagotavlja plačilo električne energije za vsa odjemna mesta v občini, in sicer za vso javno razsvetljavo in 
semaforje. Zagotoviti je potrebno dobavo električne energije za javno razsvetljavo in semaforje, in sicer po 

najugodnejši ceni, ki smo jo dosegli prek izvedenega javnega razpisa za obdobje 1.1.2016 do 31.12.2018.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke  

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije. Ocena porabe temelji na dosedanji porabi električne energije za 

leto 2012-2016, ob tem, da je občina na podlagi javnega razpisa izbrala najugodnejšega ponudnika dobave 
električne energije za obdobje 2016-2019. 

1362 - Vzdrţevanje javne razsvetljave  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena dela na napravah javne razsvetljave zajemajo redno vzdrževanje (vzdrževanje svetilk in semaforjev), 

intervencijsko vzdrževanje (odprava napak na omrežju, zamenjava dotrajanih drogov, vzdrževanje in obnavljanje 

prižigališč, ipd.) ter investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave (izgradnja novih vej javne razsvetljave, novih 

prižigališč ipd.). V planu je ureditev javne razsvetljave v naselju Smrekarica. Cilj je zagotoviti ustrezne svetlobne 
razmere glede na naravo odvijanja prometa.  

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. Občina Litija je sprejela Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija. Na podlagi 

izvedenega javnega naročila: Izvedba del prenove javne razsvetljave in podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe: Dobava, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne razsvetljave v Občini Litija, je bila v 

letu 2013 izvedena prenova javne razsvetljave v občini Litija. Na podlagi koncesijske pogodbe je občina Litija 

zavezana plačevati koncesionarju stroške prihranka na račun prenovljene javne razsvetljave in stroške vzdrževanja 

javne razsvetljave. V to postavko so vključeni stroški rednega vzdrževanja in intervencijskega vzdrževanja javne 
razsvetljave. Ob tem pa so predvidena tudi določena dela kot nove investicije na javni razsvetljavi v letu 2018. Cilj 

letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z usmeritvami.  

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omreţje 

1365 – IKT – gradnja širokopasovnih omreţij 

Opis proračunske postavke obrazložitev dejavnosti 

Cilj projekta je, da se občanom občine Litija zagotovi dostop do odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 

komunikacij ne samo v mestu, ampak tudi na podeželju. Nujna je vzpostavitev internetne povezave na območju t.i. 

»belih lis« na območju Občine Litija, saj je Slovenija dolžna do leta 2020 doseči cilje EU pri razvoju informacijske 

družbe, med katerimi je eden najpomembnejših, da se zgradi širokopasovna infrastruktura, ki bo vsem prebivalcem 
omogočala hitrosti vsaj 30 Mb/s, vsaj polovici prebivalcev pa 100 Mb/s. Na območju Občine Litija je veliko naselij, 

ki vsekakor spadajo v območje t.i. »belih lis«. Projekt naj bi se izvedel po zakonu o javnem zasebnem partnerstvu na 

podlagi predvidenega razpisa pristojnega ministrstva. Potrebno je izdelati ustrezno projektno dokumentacijo (DIIP, 

PIZ, IP), oblikovati konzorcij več občin, izbrati zasebnega partnerja ter se prijaviti na javni razpis za pridobitev 
javnega financiranja projekta GOŠO. Z navedenim projektom bo občina izkoristila priložnost ter na zgoraj naveden 

način prišla do odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo vsem, tako javnim ustanovam kot podjetjem in 

individualnim uporabnikom omogočil uporabo odprtega širokopasovnega omrežja v prihodnje.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. V letu 2015 smo pridobili Načrt 

razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija, ki bo podlaga oziroma osnovni 
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dokument za nadaljnje delo. Le ta bo potrjen v začetku leta 2017 na seji občinskega sveta, vendar šele po tem , ko 
bodo operaterji izrazili svoj komercialni/tržni interes (predvidoma do konca leta 2016) za gradnjo širokopasovnega 

omrežja elektronskih komunikacij na območju naše občine. 

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.  

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

1430 - Pospeševanje turistične ponudbe in promocije  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajete so aktivnosti  za razvoj, spodbujanje in promocijo turizma v občini Litija in dvig prepoznavnosti  občine 

Litija. Aktivnosti se nanašajo  na oblikovanje celostne podobe občine ter oblikovanje integralnih turističnih 

proizvodov, koncepta trajnostnega razvoja turizma, koncepta uveljavljena javno-zasebnega partnerstva z namenom 

pospeševanja aktivnega razvoja turizma in operativnega izvajanja določenih projektov in programov (prireditvena 
dejavnost, turistična dejavnost, turistično informacijski center, promocija in promocijska gradiva).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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Izhodišča za planiranje sredstev temeljijo na predpostavki, da se bodo izvedle aktivnosti v podobnem obsegu kot v 
predhodnih letih. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Določene aktivnosti  se lahko izvedejo tudi v povezavi  s projekti, ki so uvrščeni v NRP.  

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

Planirani znesek predstavlja minimalna potrebna sredstva glede na porabo sredstev iz prejšnjih let. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

1433 - ZKMŠ Litija - Turistični informacijski center 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina potrebuje turistično informacijsko pisarno, ki bo na voljo  obiskovalcev večino dni v letu. Potrebno je 

zagotoviti sredstva za zaposlitev  ene osebe za polni delovni čas in dveh oseb za polovični delovni čas. Vsi zaposleni 

bodo opravljali naloge informiranja turistov, prodaje lokalnih izdelkov, povezovanja turističnih ponudnikov in 
skrbeli za  povezovanje in skupne aktivnosti različnih turističnih nosilcev. Zaposleni bodo izvajali  naloge za dvig 

kvalitete turistične ponudbe, oblikovanje identitete območja, pripravljali in tržili bodo turistične programe, 

zagotavljali izvajanje usposabljanj za lokalne turistične vodnike, vodili bodo aktivnosti za pridobivanje sredstev na 

področju investicij v turizmu. Ena oseba bo imela delovno mesto v osrednjem turistično informacijskem centru v 
Litiji, dve osebi bosta za polovični delovni čas  locirani na območju vzhodnega in zahodnega dela občine. 

Predvideva se, da bosta osebi zaposleni za polovični delovni čas na trgu pridobili sredstva za pokrivanje stroškov 

druge polovice plače in dela materialnih stroškov. Zaposleni bodo v sodelovanju z občinsko upravo in drugimi 

razvojnimi institucijami skrbeli za razvoj turizma v občini Litija . 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP 

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

Predlog izračuna potrebnih sredstev temelji na  izračunih stroškov dveh plač zaposlenih in potrebnih  materialnih  
stroških. 

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, urediti in oživiti staro mestno jedro, urediti obrečje reke Save z ureditvijo 

rekreacijskih poti. Aktivnosti je potrebno povezati z ureditvijo turističnih poti v rudniku Sitarjevec, posodobitvijo 
prostorov za izvajanje kulturne in muzejske dejavnosti ,vključno s posodobitvijo zbirk.  Predvideva se  obnova 

kletnih prostorov in pritličja stare sodnije,  ki bo omogočila primerne pogoje za delo zaposlenih, primerno hrambo 

muzejskega gradiva ter prijazno okolje za obiskovalce. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP 

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

Občina Litija bo kandidirala na javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na 

območju Las srce Slovenije. Izbrani projekti na omenjenem Pozivu so lahko triletni in  se lahko izvedejo v več 
fazah, zato so vključeni v večletno financiranje v NRP.  

1435 - Turistična društva 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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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. 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

1522 - Zbirni center za odpadke 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občini Litija je bila izdana Odločba Inšpektorata RS za okolje in prostor, Inšpekcije za okolje in naravo, št. odločbe 

0618-637/2016-4 z dne 29.6.2015, ki občini nalaga da mora v roku do 31.12.2016 v okviru občinske gospodarske 

javne službe varstva okolja za ravnaje s komunalnimi odpadki zagotoviti ureditev zbirnega centra za ločeno zbiranje 

odpadkov na območju občine Litija. 

V skladu s sklepi Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunalno 

stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.  so bila dela v zvezi z realizacijo odločbe naložena javnemu podjetju. 

Javno podjetje bo na lokaciji sedeža podjetja na Ponoviški cesti 15 v Litiji zagotovilo zbirni center za odpadke za 

občane občine Litija. Zbirni center bo omogočal prevzem posameznih frakcij komunalnih odpadkov, ki jih bodo  
dostavljala gospodinjstva z območja naše občine. 

Zbirni center bo urejen in opremljen za ločeno zbiranje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih 

odpadkov  prepuščajo ločeno zbrane frakcije in kosovne odpadke. Sredstva na postavki so zagotovljena tudi z 

namenom, da občina realizira morebitne dodatne potrebe javnega podjetja in inšpektorata v zvezi s poslovanjem 
zbirnega centra. Hkrati se  del funkcije zbirnega centra za odpadke zagotavlja tudi na lokaciji novega objekta v lasti 

JP KSP Litiji v Šmartnem pri Litiji. Občina Litija bo v dogovoru s solatnikom Občino Šmartno pri Litiji zagotavljala 

tudi vlaganja v objekt na naslovu  Grumova cesta 6a v Šmartnem pri Litiji. 

Navezovanje na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060 1522  

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

Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let. 

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 črn ih odlagališč po občini 

postopoma zmanjšuje. 

Navezovanje 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 prek NRP 
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Izračun temelji na osnovi porabe iz preteklih let. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

152410 - Stroški izvajanja javnih sluţb varstvo okolja 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2010 je bila podpisana pogodba o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb varstva 

okolja v Občini Litija med Občino Litija  in JP KSP Litija d.o.o..  Ta predvideva,  da občina komunali plačuje 
stroške izdelave projektnih pogojev za infrastrukturo s katero upravlja, izdelavo katastra GJI ter stroške, v letni 

višini 3.600 €, za vodenje  evidenc o infrastrukturi, ki je bila s pogodbo dana v najem. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezave na projekte v okviru PP. 

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

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

1536 - Kanalizacija Litija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju mesta Litija bo potrebno v prihodnjih letih zgraditi nekaj sekundarnih kanalizacijskih  vodov, ki bodo 

zagotavljala, da bo mesto Litija v celoti priključeno na javno kanalizacijo. Dodatne kanale bo potrebno graditi na 
delu Grbinske ceste,  na delu Partizanske poti, Podkraja, Bobka, Graške ceste,… Hkrati se pojavljajo potrebe po 

investicijskem vzdrževanju kanalizacije na nekaterih območjih mesta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0008 

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

Izračun temelji na osnovi analize primerljivih del. 

1538 - Kanalizacija Kresnice 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na območju Kresnic je zgrajena javna kanalizacija, ki je potrebna temeljitih posegov, dograditev ter nadalje 

izgradnje sistema za čiščenje odpadnih voda.  Po potrjeni  investicijski dokumentaciji  in izdelani projektni 
dokumentacije bomo v letu 2018 pristopili k izvedbi javnega naročila za izvedbo gradbenih del.  

Celoten poseg na območju Kresnic bo zajemal: 

- celostno ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda z območja celotne aglomeracije, 

- ureditev odvajanja zalednih voda,  
- sanacija cest, 

- izgradnja pločnikov, 

- sanacija in izvedba javne razsvetljave, 

- sanacija vodovodnega omrežja, 
- zagotavljanje protipoplavne varnosti naselja, 

- prometna ureditev naselja. 

Navezovanje na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0034 
 

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

Izračun temelji na osnovi analize primerljivih del.  

15029003 – Izboljšanje stanja okolja 

1528 – Rudnik Sitarjevec  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Predvideva se, da bodo na osnovi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija  - Hrvaška, v izvajanju rudarska 
dela za namen turističnih ogledov. 

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. 

Prav tako se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi s pridobitvijo lastništva obstoječega platoja pred vhodom v rudnik. 

Potrebno bo izvesti geodetsko ureditev meje, parcelacijo pri tem pa bo potrebno urediti lastniška razmerja. Potrebno 

bo dokončno urediti dovozno pot do platoja pred vhodom v rudnik in predmetno zemljišče odkupiti.  

Na MOP-u se bodo vodile vse aktivnosti v zvezi s sanacijo nestrokovnega zaprtja rudnika in s tem obvarovanjem 

pred nezaželenimi posledicami rudarjenja v Litiji, kajti mestu grozi izliv zajezene rudniške vode iz zasutih 

opuščenih jamskih prostorov in mulja s težkimi kovinami, predvsem s severnih pobočij Sitarjevca. 

Naročena je je bila izdelava projektne dokumentacije PGD (Geodetski načrt, IDZ, IP in PGD) za ureditev geoparka 
Sitarjevec na vhodu v rudnik Sitarjevec s pripadajočo zunanjo ureditvijo, parkirišči in dovozno cesto, pri čemer pa 

bo potrebno kriti stroške, ki bi lahko v zvezi z dokončno pridobitvijo gradbenega dovoljenja še nastali. Cilj projekta 

je izvedba sanacijskih del in ureditev učnih površin geoparka Sitarjevec.  

Spremembe višine proračunske postavk so posledica kandidature na Interreg razpis (prilagoditev zneskov na 
prijavljeno finančno konstrukcijo). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP Občine Litija.  

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

1620 - Sistem zbirk prostorskih podatkov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na proračunski postavki 1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov  so v letu 2018 namenjena za 

redno letno vzdrževanje obstoječe evidence NUSZ, ki je podlaga za izračun nadomestila za uporabo stavbnih 

zemljišč  ter plačevanju materialnih stroškov (redne letne storitve prostorsko informacijskih sistemov, ki so nujno 

potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave na področju prostorskega planiranja in omogočanju  dostopa  vsej 

zainteresirani javnosti do občinskih  planskih in drugih evidenc). 

Predvidena sredstva se bodo porabila za redno letno vzdrževanje obstoječe evidence NUSZ, za celoletno 

vzdrževanje namenske rabe zemljišč za REN (Register evidence nepremičnin) ter za materialne stroške povezane s 

prostorskim planiranjem (za vzdrževanje in nadgradnjo prostorskega informacijskega sistema občine (PISO)interni 

in javni dostop na PISO – prostorski informacijski sistem občin ter redna tehnična podpora programski opremi 

SDMS – geografski informacijski sistem.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navedeni odhodki nimajo navezave na projekte v okviru proračunske postavke. 

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

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

preteklih let. 

1626 – Spremembe OPN Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Predvidena sredstva na proračunski postavki 1626 Spremembe OPN Litija  so v letu 2018 namenjena dokončanju 
postopka sprememb in dopolnitev OPN Litija za potrebe gradnje infrastrukturnih objektov, objektov okoljske 

infrastrukture, stavb za izobraževanje ter stavb za proizvodne in obrtne dejavnosti, ki se je začel v letu 2016, 

pretežni del postopka pa bo po terminskem planu izveden v letu 2017.  

Razlog za začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN Litija je odprava omejitev, s katerimi se Občina 
Litija sooča zaradi nekaterih obstoječih mej med namenskimi rabami, ki bi jih bilo posledično smiselno spremeniti  

ter zaradi odprave nekaterih nedoslednosti in vsebinskih neskladij v izvedbenem delu OPN Litija, ki so se izkazali 

kot ovira nadaljnjemu prostorskemu razvoju občine.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občinski prostorski načrt je osnovni prostorski akt občine in predstavlja podlago za zagotovitev kvalitetnih 

prostorskih pogojev za stanovanjsko, poslovno, servisno,  obrtno in kmetijsko dejavnost v občine. Navezave na NRP 

ni. 

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

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

166101 – Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Litija Šmartno 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na proračunski postavki 166101 Občinski podrobni prostorski načrti – obvoznica Litija-

Šmartno  so v letu 2018 namenjena izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na podlagi sprejetega 

OPPN-ja se bo v nadaljevanju postopka pridobilo gradbeno dovoljenje za predmetno obvoznico. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski izvedbeni akt občine in predstavlja podlago za zagotovitev 

kvalitetnih prostorskih pogojev za stanovanjsko, poslovno, servisno,  obrtno in kmetijsko dejavnost v občine. 

Navezave na NRP ni. 

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

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

166102 – Občinski podrobni prostorski načrti - obvoznica Gabrovka  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva na proračunski postavki 166102 Občinski podrobni prostorski načrti – obvoznica Gabrovka  so 

v letu 2018 namenjena pripravi  strokovnih podlag za pripravo OPPN za obvoznico Gabrovka in pripravi  OPPN za 
obvoznico Gabrovka  katerega bi vodila in financirala Občina Litija.  Za obvoznico Gabrovka je že izdelana 

Predštudija upravičenosti obvoznice naselja Gabrovka.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Navezave na NRP ni. 

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

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

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

1630 - Subvencioniranje prevoza pitne vode  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi sprejetih sklepov Občinskega sveta, se prevoznikom vode krije polovica stroškov, ki nastanejo pri izvedi 

prevozov vode. Trenutni priznani stroški prepeljanega 1m³ vode na razdaljo do 10 km znašajo 11,00€, vsak nadaljnji 
kilometer pa dodatnih 1,00€ 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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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 

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na osnovi porabe v letu 2016 oziroma v skladu s proračunskimi 

možnostmi. 

1633 – Vodovod Dole  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V naseljih Kraje, Zagozd in Dobovica pogosto prihaja do okvar na obstoječem vodovodnem sistemu, pri čemer 
obstoječi cevovod ne omogoča zadostnih kapacitet vode za potrebe tamkajšnjih prebivalcev. Z ureditvijo novega 

povezovalnega voda iz obstoječa vodohrana Gorenje Jelenje do obstoječega vodohrana Zagozd v dolžini cca 3 km bi 
se izboljšala vodooskrba predmetnih naselij. Predvideno je, da se sanira obstoječi vodohran Gorenje Jelenje ter 

ukine manjši vodohran V=36m3 Zagozd. S tem bi rešili problematiko vodooskrbe v naselju Dobovica. Na podlagi 

geodetskega posnetka trase vodovoda vključno z odmero zemljišč za nove vodohrane Zagozd, Dobovica in Prelesje 

je potrebno odkupiti zemljišča novih vodohranov. Na osnovi izvedbe nove vodovodne povezave med obstoječima 
vodohranoma Gorenje Jelenje in Zagozd, izvedbe odcepa za naselje Kraje ter sanacije obeh navedenih vodohranov 

(gradbena, obrtniška in instalacijska dela, izvedba krmiljenja-telemetrija) vključno s povezavo s črpališčem v Sopoti 

ter vključitev v nadzorni sistem pri upravljavcu je v nadaljevanju predvidena povezava vodovodnega sistema do 

naselij Dobovica, Radgonica, Prelesje do naselja Gradišče.  

Na podlagi izdelane IDZ in IP je potrebno izdelati PGD dokumentacijo za vodovod Dole-1. Faza (Gorenje Jelenje-

Kraje-Zagozd) v dolžini cca 3 km in 2. Fazo vodovoda v dolžini cca 6,5 km od naselja Zagozd do naselij Dobovica, 

Radgonica, Prelesje in Gradišče.  

Na podlagi navedenega so bile pridobljene vse služnostne pravice. Potrebno je pridobiti PGD dokumentacijo na 
osnovi katere se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju pa je potrebno izdelati še PZI dokumentacijo ter 

zagotoviti sredstva za realizacijo projekta.    

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. 

1637 – Vodovod Golišče  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo PZI za širitev vodovoda Litija-Šmartno, odsek Beden-Veliki Vrh-
Golišče. Poleg tega je potrebno tudi zamenjati potopne črpalke na vrtini Golišče ter zamenjati vodarno Goliče, ker 

so filtri za odstranjevanje železa in mangana dotrajani.  

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. 

1648 – Vodovod Hotič 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uporabnikom vodovodnega sistema Hotič je potrebno zagotoviti kvalitetno pitno vodo, pri čemer je potrebno 
skladno z 8. členom pogodbe o prenosu lastništva in upravljanja vodovodnega sistema Hotič občanom, ki se 

oskrbujejo iz vodovoda Hotič, zagotoviti nov vodni vir. Skladno s tem je potrebno izvesti povezavo vodovoda Hotič 
z vodovodom Ribče (povezava Jesenje-Bitiče-Zg. Hotič), in sicer zgraditi primarni in oskrbovalni vod ter izvesti 

delno rekonstrukcijo vodohrana Bitiče. Skladno z navedenim je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD in 

PZI, pridobiti vse služnostne pravice ter pristopiti k izvedbi projekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 
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1650 – Vodovod Kresnice  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe vodooskrbe naselja Kresnice je predviden nov napajalni vod do obstoječega vodohrana pri cerkvi – 
navezava na vodovod Ribče pri mostu Kresnice in sanacija obstoječega vodohrana pri cerkvi vključno z črpališčem. 

Zgraditi je potrebno nov vodohran nad naseljem Kresnice ter povezovalne vode med obema objektoma. Potrebno je 

novelirati že izdelano PGD dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za tlačni vodovod do novega 

rezervoarja R100 in oskrbovalni vodovod do novega naselja Kresnice. Za vodovod je potrebno odkupiti zemljišče 
po katerem poteka lokalna cesta v smeri Kresniškega Vrha (odmera je v postopku izvedbe), saj je po njej predvidena 

gradnja vodovoda do novega vodohrana. Pridobiti je potrebno manjkajoče služnostne pravice. Poleg tega je 

potrebno odkupiti zemljišče za novi vodohran, pridobiti gradbeno dovoljenje, izdelati PZI projektno dokumentacijo 

ter izvesti vsa potrebna dela za izgradnjo vodovoda.  

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

Za potrebe zadostnega tlaka in zadostne količine požarne vode za zgornji del naselja Kresnice je potrebno pridobiti 

vsa upravna dovoljenja in odkupiti zemljišče novega vodohrana, odmeriti in odkupiti del občinske ceste po kateri je 

predvidena trasa povezovalnega voda do novega vodohrana, pridobiti vse služnostne pravice in pričeti z izvedbo del. 
Občina Litija ima izdelano projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, poleg tega je potrebno še 

izdelati PZI projektno dokumentacijo. Dolgoročni cilj pa je povezava vodovoda Kresnice z vodovodom Ribče za kar 

bo potrebno izdelati PGD in PZI projektno dokumentacijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt 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 

NRP 

PP 1650 Vodovod Kresnice 

2017                     2018                    2019                    2020  

25.000,00€           150.000,00€        200.000,00€        100.000,00€  

1657 – Vodovod Mamolj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za vodooskrbo vasi Mamolj, Dolgo Brdo, Zglavnica in ostalih okoliških vasi iz obstoječega cevovoda Polšnik je 
pridobljena projektna dokumentacija IDZ. Pridobljena je tudi projektna dokumentacija IDZ za širitev oskrbovanega 

vodovoda od Mamolja do obstoječega rezervoarja Spodnji Log in razvod oskrbovalnega vodovoda po naselju 

Spodnji Log in projektna dokumentacija za tlačni vod od vrtine do rezervoarja Glinjek vključno z novo 

dimenzionirano vrtino in črpalno postajo. Občina Litija je odkupila zemljišča za vodohran Glinjek, Izerca in 
črpališča v Sopoti. Občina Litija je pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo vodovoda Mamolj -1. faza 

(povezovalni vodovod na območju Polšnik-Velika Preska-Sp. Mamolj). Na osnovi pridobljenih služnostnih pravic je 

potrebno pridobiti projektno dokumentacijo PGD za gradbeno dovoljenje za vodovoda Mamolj -2. faza 

(povezovalni vodovod naselij Sp. Mamolj-Zg. Mamolj-Podmilj, Resnarica, Trinkavs do domačije Grčan).  

Cilj projekta je, da se obstoječi vodovod Polšnik razširi na vasi Zg. in Sp. Mamolj, Dolgo Brdo in v nadaljevanju na 

naselje Sp. Log. 

Za potrebe vodooskrbe vasi Mamolj, Dolgo Brdo, Zglavnica in ostalih okoliških vasi je potrebno izdelati projektno 

dokumentacijo PZI, pridobiti vsa upravna dovoljenja, zagotoviti sredstva ter pričeti z izgradnjo vodovoda Mamolj 1. 
Faza in 2. Faza v skupni dolžini cca 17 km. 

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. 

1659 - Vodna povračila  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Na podlagi Zakona o vodah je imetnik vodne pravice dolžan plačevati vodno povračilo sorazmerno obsegu vodne 
pravice. Z uveljavitvijo Pravilnika o pitni vodi je bila dana občini možnost, da kot nosilka vodne pravice v primerih, 

ko vodni vir napaja več kot 50 uporabnikov, sporoča RS MOP ARSO porabljene količine vode za preteklo leto. V 

danih primerih so upravljavci teh vodovodov krajevne skupnosti. Na podlagi posredovanih podatkov količin 

porabljene vode s strani KS se odda napoved vodnih povračil RS MOP ARSO. Na osnovi porabe vode prejšnjega 
leta nato ARSO izda odločbo o akontaciji za naslednje leto. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije. Na podlagi zakonskih določil je potrebno vsako leto plačevati 

vodno povračilo Republiki Sloveniji, pri čemer znaša višina vodnega povračila od vsakega odvzetega m3 iz zajetja 

0,0638 €. Na podlagi posredovanih podatkov količin porabljene vode s strani KS se obračuna višina vodnega 

povračila. 

1674 – Vodovod Tihaboj 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za potrebe vodooskrbe naselja Tihaboj je potrebno pridobiti potrebna upravna dovoljenja ter pričeti z izvedbo del, 

saj je vodooskrba naselja Tihaboj iz obstoječega vodnega vira kritična. Zaradi ustrezne kvalitete in zadostne količine 

vode je potrebno izvesti gravitacijsko vodovodno povezavo vodohrana Gabrovka-Rigelj z novo predvidenim 

vodohranom nad naseljem Tihaboj, sanacijo obstoječega vodohrana Gabrovka ter izvedbo telemetrije na obeh 
vodohranih, povezave z zajetjem in vključitvijo v nadzorni sistem pri upravljavcu vodovoda.  

Izdelana je projektna dokumentacija IDZ, PGD ter tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje za 2.5 km vodovoda od 

vodohrana Gabrovka do novega vodohrana Tihaboj. Na podlagi navedenega bo potrebno še izdelati projektno 

dokumentacijo PZI ter izvesti vsa potrebna dela za izvedbo vodovoda. Cilj projekta je, da se naselju Tihaboj in 
posledično tudi naselju Gabrovka zagotovi kakovostna oskrba s pitno vodo.  

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. 

NRP 

PP 1674 Vodovod Tihaboj 

2017                     2018                    2019                    2020  

25.000,00€           200.000,00€        350.000,00€        150.000,00€ 

1675 – Odprava pomanjkljivosti na javnih vodovodih 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmetna sredstva so namenjena odpravljanju pomanjkljivosti na javnih vodovodih. Poleg tega so sredstva tudi 

namenjena izvedbi izobraževanja za upravljavce in vzdrževalce javnih vodovodnih sistemov po načelih HACCP 

sistema. Cilj postavke je, da se na vseh javnih vodovodih sproti odpravljajo eventuelne pomanjkljivosti ter tako 
zagotovi kakovostna oskrba prebivalstva s pitno vodo.  

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. 

1676 – Razširitev vodovodov Litija – Šmartno 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Vodovod Litija – Šmartno je v solasti Občini Litija in Šmartno pri Litiji. V prihodnjih letih bo potrebna izvedba 
sanacijskih del na celotni trasi magistralnega voda in na objektih. Za te potrebe je bila v letu 2015 izdelana projektna 

dokumentacija - idejna zasnova. Hkrati obe občini predvidevata navezavo obstoječih vodovodov na ta vodovod, saj 

le ta izkazuje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode. Sredstva za dela bo v svojem deležu zagotavlja tudi 

Občina Šmartno pri Litiji. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-15-0004  

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

Izračun temelji na osnovi analize primerljivih del. 

1677 – Vodovod Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmetna sredstva so namenjena ureditvi zajetja Velika Preska proti vdoru površinske vode, postavitvi table za 

označitev vodovarstvenega območja ter izvedbi drugih nujnih investicijsko vzdrževalnih del.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov. 

1678 – Vodovod Leše 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predmetna sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije IDZ in PGD za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. Skupaj z občino Zagorje ob Savi bo potrebno določiti najbolj optimalno traso za ureditev vodooskrbe 
naselja Leše, in sicer z napajanjem iz vrtine Tirna, ki se nahaja v Občini Zagorje ob Savi. Potrebno bo pridobiti vse 

služnostne pravice, izdelati PZI projektno dokumentacijo, zagotoviti sredstva ter pristopiti k izvedbi projekta.     

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP Občine Litija. 

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

Izhodišča temeljijo na podlagi pretekle realizacije in izdelanih ocen stroškov.. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

1673 - Mrliška veţica 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. Kasneje je v planu tudi rekonstrukcija cestnega priključek do pokopališča. 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.  

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. 

NRP 

PP 1673 Mrliška veţica Vače 
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2017                     2018                    2019                    2020  

20.000,00€           100.000,00€        277.000,00€        50.000,00€ 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

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 prihodnjih letih bo potrebna ureditev igrišča na Trg na Stavbah v Litiji (postavitev ograje, dobava novih igral, 

ureditev potk, ter peskovnika,…). Prav tako bo potrebna obnova že obstoječih igral na ostalih otroških igriščih.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v Načrtu razvojnih programov. 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

1645 - Vzdrţevanje javnih zelenih površin  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

Litija. 

Izvajajo se naslednje aktivnosti: 

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

- pometanje in urejanje javnih površin. 

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

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

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

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

1649 - Pot Zavrbje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke  

Sredstva se bodo namenila za ureditev začetnega dela stare litijske sprehajalne poti ob reki Savi, od Tenis parka As 

do tako imenovanega Zavrbja. Širina poti bo približno cca 2,0 m. Pred pričetkom del bo potrebno preveriti lastništvo 
ter pridobiti ustrezna soglasja. Pot bo potrebno urediti, saj je pot zaraščena, veliko je podrtega vejevja in drevesa. Ob 

poti se bodo namestile klopi ter koški za odpadke. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je opredeljen v Načrtu razvojnih programov. 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

165292 - Vzdrţevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Občina Litija ima v lasti stanovanja in poslovne prostore v Litiji, Gabrovki, Dolah in na  Vačah. Navedene 
nepremičnine so lahko neprofitnega značaja, lahko so prostori namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb 

socialno ogroženih (bivalne enote). Večji del stanovanj in poslovnih prostorov je starejših, energetsko zelo potratnih  

zato bo potrebno postopno obstoječe stanje izboljševati z obnovami in zamenjavami stavbnega pohištva ter drugimi 

potrebnimi deli. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt ni uvrščen v NRP 

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

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

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

1653 - Prenos sredstev na Odškodninski sklad RS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lastniki prejšnjih družbenih stanovanj odvajajo del  celotne kupnine pridobljene s prodajo stanovanj na podlagi 

117.člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS  št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96 in 1/00) v Slovenski 
odškodninski družbi v skladu z  10.členom Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in št. 

48/94), kjer je določeno, da od celotne kupnine za stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu pripada 10% 

odškodninskemu skladu in 20% stanovanjskemu skladu. Občina nakazuje sredstva mesečno. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z  10. členom Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in št. 48/94) lastniki 

prejšnjih družbenih stanovanj odvajajo 10% od celotne kupnine Slovenskemu odškodninskemu skladu. Občina 

nakazuje sredstva mesečno.  

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

Lastniki prejšnjih družbenih stanovanj odvajajo del  celotne kupnine pridobljene s prodajo stanovanj na podlagi 

117.člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS  št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96 in 1/00) v Slovenski 

odškodninski družbi v skladu z  10.členom Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in št. 

48/94), kjer je določeno, da od celotne kupnine za stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu pripada 10% 
odškodninskemu skladu in 20% stanovanjskemu skladu. Občina nakazuje sredstva mesečno. 

Del celotne kupnine od prodaje družbenih stanovanj (sklenjene kupoprodajne pogodbe za stanovanje z obročnim 

odplačevanjem), se mesečno odvaja Slovenskemu odškodninskemu skladu.  

1654 - Prenos sredstev na Stanovanjski sklad RS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Del celotne kupnine od prodaje družbenih stanovanj (sklenjene kupoprodajne pogodbe za stanovanje z obročnim 
odplačevanjem), se mesečno odvaja Stanovanjskemu skladu RS.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

V skladu z  10. členom Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in št. 48/94) lastniki 

prejšnjih družbenih stanovanj odvajajo 20% od celotne kupnine Stanovanjskemu skladu RS. Občina nakazuje 
sredstva mesečno.  

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

Lastniki prejšnjih družbenih stanovanj odvajajo del  celotne kupnine pridobljene s prodajo stanovanj na podlagi 

117.člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS  št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96 in 1/00) v 
Stanovanjski sklad RS v skladu z  10. členom Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in št. 

48/94), kjer je določeno, da od celotne kupnine za stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu pripada 10% 

odškodninskemu skladu in 20% stanovanjskemu skladu. Občina nakazuje sredstva mesečno.  

1655 - Občina Šmartno - deleţ od terjatev, prodanih stanovanj  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodki predstavljajo stroške po Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in Šmartno pri L itiji in 
sicer za postopke izterjave terjatev na dan 31.12.2002, ki jih izvaja občina Litija: 
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- terjatve iz naslova obročnega odplačevanja kupnin za stanovanja, prodana po     

  Stanovanjskem zakonu na dan 31.12.2002, 

- terjatve do kupcev, terjatve do kupcev za stavbna zemljišča in terjatve do občanov  

   za sofinanciranje cest na dan 31.12.2002, 

- druge kratkoročne terjatve, ki predstavljajo neplačani komunalni prispevke,   

- neplačane komunalne takse, neplačano nadomestilo za degradacijo prostora in   

  neplačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na dan 31.12.2002.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

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

Izhodišča temeljijo na dejstvu, da je potrebno izpolniti zakonske obveznosti do končnega poplačila kupnin od 

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

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

1660 - Geodetske storitve, cenitve in odškodnine  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena urejanju občinskih zemljišč. Za potrebe prodaje ali pridobivanja nepremičn in 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt se navezuje na NRP. 

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

Seznam nepremičnin v lasti Občine Litija, obstoječa javna infrastruktura (obstoječe občinske ceste in javne poti, ki 

se v naravi nahajajo, na privatnih nepremičninah), javno dobro, ki ne služi več svojemu namenu in ga občina po 
pridobitvi lastninske pravice uporablja za reševanje lastninskih problemov.  

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

1720 - Zdravstveni dom Litija - nakup opreme  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za modernizacijo oz. nakup nove opreme za dejavnost ZD Litija s strani obeh občin ustanoviteljic  
(soustanoviteljsko delež: Litija 73,6% in Šmartno pri Litiji 26,4% ) se namenja del sredstev na podlagi njihovih 

letnih načrtov in potreb, ki jih sprejme Svet zavoda na predlog strokovnega sveta zavoda.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

- OB060-16-0018 ZD Litija - nakup opreme 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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Predloge nabav nove opreme na predlog direktorja in strokovnega sveta ZD Litija na letni ravni sprejema in v Svet 
zavoda na podlagi meril in kazalcev, ki se uporabljajo v zdravstvu na primarni ravni.  Občini soustanoviteljici 

zavoda iz svojih proračunov prispevata ZD Litija sorazmerni delež sofinancerskih sredstev, večji del sredstev za 

investicije in nakup opreme pa zagotavlja zavod sam iz lastnih sredstev. 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

1770 - Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po veljavni zakonodaji so do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni državljani Republike 

Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, če so upravičeni do denarno socialne pomoči ali 

izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarno socialne pomoči. 
Iz sredstev proračuna občine se je v letu 2016 plačeval prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v povprečju 

360-im občanom v višini, ki znaša 2 % od povprečne bruto plače v RS v mesecu oktobru preteklega koledarskega 

leta. Prispevek na zavezanca je tako v letu 2016 znašal 30,81 EUR mesečno. Po 24. točki 15. člena ZZVZZ pa je 

občina dolžna plačati tudi mesečni prispevek za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot 
družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v 

obvezno zdravstveno zavarovanje. Občina Litija je v letu 2016 plačevala prispevek za 1 takšnega otroka (tuji 

državljan) v višini 47,13 EUR mesečno in sicer 5,96 odstotka od minimalne plače.  

Zmanjšanje sredstev je posledica novo planiranih sredstev za leto 2018. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

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

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

17079002 - Mrliško ogledna sluţba 

1771 - Mrliško ogledna sluţba  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo mrliških ogledov in stroškov obdukcij. Stroški 

enega mrliškega ogleda so določeni v Pravilniku o zdravniški tarifi in znašajo 0,63 EUR/točko. Navadni mrliški 
ogled je vreden 90 točk (56,70 EUR/ogled), ogled s poročilom pa 180 točk. V primeru, da so mrliški ogled izvaja na 

terenu, se plačajo tudi stroški prevoza do kraja smrti. Stroški obdukcije so odvisni od števila in vrste analiz, ki se 

izvedejo na umrlem zaradi določitve vzroka in načina smrti in se gibljejo v povprečju do 1.800,00 EUR/umrlega.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

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

Občina je dolžna zagotavljati izvajanje mrliško pregledne službe, vendar se višina sredstev zanjo v proračunu težko 

planira, ker občina nima vpliva na obseg in ceno storitev mrliško pregledne službe ter na število umrlih oz. vzrok 
smrti. Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi ocene realizacije v prejšnjih let ih. 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjiţničarstvo in zaloţništvo 

1830 - Knjiţnica Litija  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Osnovna dejavnost Knjižnice Litija je zadovoljevanje potreb po preskrbi  prebivalstva s splošnimi knjižničnimi 

gradivi in drugimi informacijskimi storitvami. Občina financira obveznosti, ki izhajajo iz 20. člena Zakona o 

knjižničarstvu in Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic, za katere se zagotavljajo proračunska sredstva občin 
ustanoviteljic. 

Občina Litija je skupaj z Občino Šmartno pri Litiji soustanoviteljica javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnice 

Litija, kateri se v skladu z zakonodajo in predpisi s področja knjižničarstva ter z letno pogodbo o financiranju 

delovanja s strani Občine Litija zagotavljajo finančna sredstva v sorazmernem deležu 73,6% (glede na število 
prebivalstva med občinama) za kritje stroškov plač, davkov, prispevkov in ostalih prejemkov (regres za letni dopust, 

regres za prehrano, nadomestilo za prevoz, nagrade, kolektivno pokojninsko dodatno zavarovanje in odpravnine) za 

zaposlene delavce v skladu s kadrovskim načrtom (po predhodnem soglasju ustanoviteljic k sistemizaciji delovnih 

mest), sredstva za dogovorjene programsko materialne stroške in materialne stroške za tekoče obratovanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni 

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

Knjižnica izvaja svojo dejavnost v skladu s sprejetimi standardi in normativi v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah 
knjižnic, s predpisanim obratovalnim časom od ponedeljka do sobote na sedežu zavoda v Litiji, in v krajevni 

knjižnici Šmartno ter preko premičnih zbirk v krajevnih izposojevališčih oziroma preko potujoče knjižnice. Sredstva 

na tej proračunski postavki so planirana na podlagi sprejetega programa in finančnega načrta Knjižnice Litija in ob 

upoštevanju finančnih možnosti proračuna. 

1831 - Knjiţnica Litija - nakup knjiţnega gradiva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so v skladu z Zakonom o knjižničarstvu zagotovljena za nakup novega knjižnega gradiva, kar pomeni 

tekoče oz. sprotne nabave izdanih novitet ter obnavljanje knjižnega fonda.  V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je 

Občina Litija v deležu 73,6 % glede na delitveno pogodbo z Občino Šmartno pri Litiji dolžna zagotavljati sredstva 

za nakup knjižničnega gradiva za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti. Knjižnica je pri nakupu knjižnega gradiva 
sicer samostojna, vendar predpisi natančno določajo, kakšen je ustrezen obseg – enot knjižnega in neknjižnega 

gradiva na število prebivalstva v občini ter kakšen mora biti letni prirast (po normativih 4 enote na prebivalca 

občine).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0019 Knjižnica Litija - nakup knjig 

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

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti tudi predpisuje, kakšno mora biti sorazmerje v fondu 

knjižnega gradiva med poučnim gradivom (60%), leposlovjem in mladinsko literaturo (40%, od tega 30% za otroke 
in mladostnike). Na predlog strokovnih delavcev in direktorja, o teh nalogah odloča tudi svet zavoda. Po podatkih 

zavoda se gradivo sproti nabavlja oziroma dopolnjuje z novitetami tako na področju knjižnega kot neknjižnega 

gradiva, sredstva za nakup knjig pa prispevata občini soustanoviteljici, ministrstvo za kulturo in deloma tudi zavod 

iz lastnih sredstev. 

1832 - Knjiţnica Litija - adaptacija in oprema  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Objekt Knjižnice Litija se je nazadnje adaptiral leta 2002, od takrat dalje pa se ni več nadgradil ali moderniziral, 

tako da prostori po površini za mesto Litija ne izpolnjuje več normativov in standardov za Osrednjo knjižnico, 

vedno večje investicijske vložke, kot so s proračunom zagotovljeni, pa zahteva tudi posodabljanje informacijske 

tehnologije in knjižničnih sistemov. Predvidena sredstva v proračunu so namenjena nakupu nove opreme in 
informacijske tehnologije za izvajanje osnovne dejavnosti.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0020 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 

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

Projekt je v fazi priprave, modernizacija opreme in načrt novih nabav se uskladi z načrtom nabav in gradenj, ki ga za 

tekoče leto sprejema zavod. 
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V okviru obstoječe zakonodaje in predpisov s področja knjižničarstva so podrobno izdelani tudi normativi in 
standardi za delovanje knjižnic, razen vse večje prostorske stiske, ki ne omogoča individualnosti in razvijanja novih 

oblik dela z uporabniki  in vsakoletnega krčenju nabave novega gradiva, se skuša zagotavljati sredstva vsaj za 

normalno delovanje informacijske tehnologije in tovrstni obseg njihovega delovanja. 

1864 - Knjiţnica Litija - najemnina v Gabrovki 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija je soustanoviteljica knjižnice, ki na njenem območju izvaja splošno knjižnično dejavnost kot javno 
službo, zato je dolžna v skladu z ustanovitvenim aktom, to je Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda splošne 

knjižnice Knjižnica Litija (Uradni list RS, št. 3/04 in 15/07), in Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 

96/02 – ZUJIK in 92/15) zagotavljati sredstva za njeno delovanje, vključno z zagotavljanjem ustreznih prostorov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni 

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

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo najemnine za knjižnico v Gabrovki, ki se sedaj nahaja v prostorih 

bivše Pošte Slovenije v Gabrovki. V skladu s Pogodbo o oddaji in najemu poslovnega prostora se zagotavljajo 
ustrezni prostori za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti s strani uporabnika.  

18039003 - Ljubiteljska kultura 

1834 - Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve  

 Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki  se namenijo upravičencem na podlagi 57. in 61. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo ter Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v 

občini Litija, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva. Programi in projekti ter višina 

sofinanciranja je vsako leto določena s sprejetim lokalnim kulturnim programom. 

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

programov in projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

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

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

planira  glede na obseg in realizacijo preteklega leta. 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

1836 - Javna glasila  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo računov za storitve obveščanja in informiranja občanov o delu občinskega 

sveta,občinske uprave, župana, javnih zavodov in javnih podjetij o pomembnejših političnih, gospodarskih, 

kulturnih in drugih zadevah ter pomembnejših javnih prireditvah na območju občine Litije. Izvajalce storitev – 
medije se izbira v skladu s predpisi o javnem naročanju glede na vrsto njihovih storitev in njihove cene, občina pa 

stremi k temu, da se javnost redno (najmanj pa 1x mesečno) obvešča preko različnih medijev: lokalnega časopisa, 

televizije, radia in interneta, posamezna dnevna in nujna obvestila in informacije za javnost, ki jih opravljajo mediji, 

pa se naroča v skladu s predpisi o javnem naročanju in plačuje po opravljeni storitvi in izdanih računih.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Občina financira prispevke v časopisni ediciji Občan, tv oddaje na ATV Signal (antenski sistem), internetne strani 

www.litija.si  Prims mediji d.o.o ter objave in informacije na Radiu 1 – litijska regija. 

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

http://www.litija.si/
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Lokalni mediji se ne glede na svojo vrsto specializiranosti in tržno naravnanost delovanja v občini še vedno dokaj 
monopolni na svojem področju, tako, da je njihove cene med njimi težko primerjati, tako, da je racionalno ravnanje 

omejeno povečini glede na število objav in dolžino prispevkov. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

1838 - Kulturni domovi, objekti v KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki  se namenijo upravičencem na podlagi 57. in 61. člena Zakona o uresničevanju javnega 

interesa za kulturo ter Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v 

občini Litija, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa in javnega poziva. Programi in projekti ter višina 

sofinanciranja je vsako leto določena s sprejetim lokalnim kulturnim programom. 

Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil o izvedbi programov na področju ljubiteljske kulture se 

izvajalcem (kulturnim društvom in drugim upravičencem) sproti nakazujejo sredstva za sofinanciranje njihovih 

programov in projektov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

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

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

planira  glede na obseg in realizacijo preteklega leta. 

1841 - Vzdrţevanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uvrstitev postavke je posledica vključitve projekta v DRP občine Litija in Lokalnega kulturnega programa za 

vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena. 

1845 - ZKMŠ Litija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ZKMŠ Litija je bil ustanovljen za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju 

kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti na območju Občine Litija. Na tej postavki so sredstva namenjena za 
plače, prispevke in davke ter druge prejemke zaposlenih v javnem zavodu za kulturo, mladino in šport Litija v 

skladu z ustanovitvenim aktom in veljavnim aktom o sistemizaciji zaposlenih v zavodu, sredstva za kritje 

materialnih in obratovalnih stroškov ter investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupa potrebne opreme za 

delovanje zavoda, za enoti  Kulturni center in Mestni muzej. 
Sredstva se povečujejo zaradi predvidenih novih dejavnosti in zaposlitev v zavodu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta javnega zavoda in ob 

upoštevanju finančnih možnosti proračuna. 

1863 - Stara sodnija  

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 zasedata javni zavod ZKMŠ Litija oz. Mestni muzej Litija. 
Manjši del sredstev je namenjen tudi investicijskemu vzdrževanju objekta, ki je bil razglašen za lokalni kulturni 

spomenik.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0021 Stara Sodnija 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
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Upravljavec objekta je JP KSP Litija, ki v skladu s svojo dejavnostjo skrbi za dobavo elektrike,  ogrevanja in vode za 
potrebe uporabnikov objekta ter za razdelitev stroškov med njimi na podlagi njihove uporabe prostorov oz. površin 

objekta, občina pa skuša za dejavnosti uporabnikov zagotavljati plačilo obratovalnih stroškov ter funkcionalno 

uporabo prostora. 

Investicijska sredstva so namenjena tekočim popravilom objekta in nakupu opreme za izvajanje muzejske 
dejavnosti.  

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, društvo, ki deluje v javnem 

interesu.  

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 

Upravljavec objekta je JP KSP Litija, ki v skladu s svojo dejavnostjo skrbi za dobavo elektrike, ogrevanja in vode za 
potrebe uporabnikov objekta ter za razdelitev stroškov med njimi na podlagi njihove uporabe prostorov oz. površin 

objekta, ki ga uporabniki zasedajo. Občina skuša za dejavnosti uporabnikov, ki so v javnem interesu zagotavljati 

prostore in plačilo obratovalnih stroškov za uporabo prostora. 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

113291 - VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT V KS JEVNICA 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za  izgradnjo nove športne infrastrukture za potrebe nogometnega kluba NK 

Jevnica, športnih in drugih društev v Jevnici in širši okolici. 

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 

Projekt je umeščen v NRP, realizacija in sofinanciranje investicije je predvideno postopoma v več letih.  

Investicijska sredstva so podobno kot za Dom invalidov v Litiji, namenjena upravljavcu, ki deluje kot društvo v 
javnem interesu, kot transferi za sofinanciranje gradnje objekta javne športne infrastrukture.  

1849 - ZKMŠ Litija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Namen ustanovitve in njegovo poslanstvo določa odlok o ustanovitvi ZKMŠ Litija, ki je bil ustanovljen tudi za 

izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju športnih dejavnosti na območju Občine 

Litija. Na tej postavki so sredstva namenjena za plačo, prispevke in davke ter druge prejemke zaposlenih v javnem 
zavodu za kulturo, mladino in šport Litija v skladu z ustanovitvenim aktom in aktom o sistemizaciji zaposlenih v 

zavodu, sredstva za kritje materialnih in obratovalnih stroškov ter investicijskega vzdrževanja prostorov in nakupu 

opreme za delovanje Enote za šport.  

Iz teh sredstev se pokrivajo vse obveznosti za plačo in prispevke za ½ zaposlenega v zavodu  ZKMŠ ter delež 
materialnih stroškov, ki v zavodu odpade na OE za Šport. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta javnega zavoda in ob 

upoštevanju finančnih možnosti proračuna. 



 

Stran 39 od 84 

1850 - Letni program športa in prireditve  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

športa. 

Občina povprečno sklene v koledarskem letu okrog 45 pogodb z različnimi izvajalci športnih programov, vseh 

programov, ki se sofinancirajo, pa je v povprečju okrog 250. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

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

1858 – Kegljišče  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačilo zavarovalne premije za opremo kegljišča v Litiji (Špar) ter za 

investicijsko vzdrževanje kegljaške opreme.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Sredstva se planirajo na podlagi preteklih računov zavarovalnice za zavarovanje opreme kegljišča in zahtevki 

Kegljaškega kluba Litija za investicijsko vzdrževanje kegljaške opreme.  

1860 - Nogometno igrišče Litija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Uvrstitev postavke je posledica vključitve projekta v DRP občine Litija in za izgradnjo novega nogometnega igrišča 

z 400m atletsko stezo v Litiji. 

1862 - Nogometno igrišče Kresnice  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za zavarovanje igrišč in prostorov Nogometnega kluba Kresnice, ki spadajo v 

javno kulturno infrastrukturo  na področju športa v občini Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Sredstva se planirajo na podlagi preteklih računov zavarovalnice za zavarovanje igrišče in prostorov NK Kresnice.  

18059002 - Programi za mladino 

1846 - ZKMŠ Litija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

ZKMŠ Litija je bil v skladu z odlokom ustanovljen tudi za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem 

interesu na področju mladinskih dejavnosti na območju Občine Litija. Podrobnejša opredelitev nalog in obseg 
programov se določi s sprejetim programom dela zavoda in na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju, ki jo občina 

sklene z zavodom. Na tej postavki so sredstva namenjena za plače, prispevke in davke ter druge prejemke 

zaposlenih v javnem zavodu ZKMŠ Litija (Enota Mladinski center) v skladu z ustanovitvenim aktom in aktom o 

sistemizaciji zaposlenih v zavodu, sredstva za kritje materialnih in obratovalnih stroškov ter investicijskega 
vzdrževanja prostorov in nakupu potrebne opreme za delovanje enote mladinski center v zavodu.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Sredstva na tej proračunski postavki so planirana na podlagi programa in finančnega načrta javnega zavoda in ob 

upoštevanju finančnih možnosti proračuna. 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Sredstva se planirajo glede na število otrok, ki so upravičeni do letovanja, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti 

Občine Litija. 

1861 - Programi za mladino  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke se preko javnega razpisa v celoti namenijo za podporo nepridobitnim organizacijam in 
javnim zavodom na področju mladinskega dela, mladinskim organizacijam in mladinskemu svetu Občine Litija, ki 

izvajajo projekte in programe s ciljem aktivnega vključevanja mladih v organizirane programe in projekte na 

območju Občine Litija. S tem se posredno omogoča mladim posameznikom in posameznicam, ki živijo na območju 

občine kvalitetnejše preživljanje prostega časa po principih neformalnega izobraževanja in kulturnega 
udejstvovanja.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte NRP ni. 

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

Iz te postavke se bodo financirale lokalne mladinske aktivnosti za mlade: športno - kulturni dogodki, razne 

ustvarjalne delavnice, usposabljanje prostovoljcev, socialni dogodki (otroški parlament, učne pomoči,…), ipd. 

19 - IZOBRAŢEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

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 oddelek,  

- stanovanjska hiša Pirc (Litija) – 2 kombinirana oddelka  

- prostori SVC Litija – 2 kombinirana in 1 oddelek II. starostne skupine. 
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Iz te postavke se financira tudi uporaba prostora v Gimnaziji Litija (do 4 ure tedensko) za izvajanje športnih 
programov in dejavnosti  Vrtca Litija. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Trenutna najemnina znaša 8 EUR/m2 za SVC Litija d.o.o. ter 6 do 8 EUR/m2 za fizične osebe. Pogodbe z 

najemodajalci se običajno sklepajo za daljše obdobje od enega leta.  

1921 - OŠ Gabrovka - VVE Čebelica  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o vrtcih se  sredstva na tej postavki zagotavljajo Vrtcu Čebelica za kritje stroškov izvajanja 

programov predšolske vzgoje (stroški dela zaposlenih, stroški materiala in storitev ter stroški živil) v štirih oddelkih 
(2 kombinirana in 1 oddelek II. starostne skupine v Gabrovki in 1 kombiniran oddelek na Dolah).  

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

vzgoje zagotavlja tudi: 

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

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

normativnim številom otrok v oddelkih, 

- sredstva za kritje stroškov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 
- sredstva za subvencije varstva otrok, ki jim je bil zaradi prezasedenosti zavrnjen vpis v vrtec. 

Povečanje sredstev za 25.500 € je posledica predvidenega odprtja novega oddelka.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Višina stroškov izvajanja programov predšolske vzgoje temelji na: stroški dela zaposlenih, stroški materiala in 

storitev ter stroški živil. 

1922 - VVZ Litija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrtcu Litija se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za okrog 540 otrok, 
vključenih v 35 oddelkov Vrtca Litija na 10 lokacijah: Medvedek – 11 oddelkov, Najdihojca – 7 oddelkov, Na 

gričku – 2 oddelka, Jevnica – 4 oddelki, Kresnice – 2 oddelka, Sava – 2 oddelka, Hotič – 2 oddelka, Vače – 2 

oddelka in Ribica v SVC Litija 3 oddelki. 

Iz sredstev proračuna so se Vrtcu Litija v skladu z veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje nakazovala: 
- sredstva za oskrbnine otrok, 

- sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic v primeru bolniške odsotnosti do 30 dni na 

podlagi upravičene odsotnosti delavca iz dela,  

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

normativnim številom otrok v oddelkih, 
- sredstva za delo sindikalnega zaupnika,  

- sredstva za kritje stroškov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne 

oddelke vrtca, 

- sredstva za delno kritje stroškov varstva otrok, ki zaradi premalo zagotovljenih mest v javnih vrtcih niso mogli 

biti vključeni v javni vrtec. 

Povečanje sredstev za 80.000 EUR je posledica predvidenega povečanja cen programov vrtca.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

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

1923 - VVZ izven občine  
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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 50 otrok iz občine Litija je vključenih v vrtce drugih občin, največ v vrtce Mestne občine Ljubljana in Občine 
Šmartno pri Litiji, pa tudi drugod: Zagorje, Mirna, Trebnje, Slovenske Konjice, Šentrupert, Domžale, Bovec,… 

Povečanje sredstev na tej postavki za 40.000 € je predvideno glede na oceno števila vključenih otrok  iz občine 

Litija v vrtce v drugih občinah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

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

1925 - OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za rekonstrukcijo prostorov na POŠ Dole ter za investicijsko vzdrževanje 

prostorov in nakupu nove opreme za potrebe vrtca. 

Uvrstitev postavke je posledica vključitve projekta v DRP občine Litija in za pripravo projekta ureditve prostorov za 
potreba vrtca na Dolah ter ureditve mansarde za POŠ Dole. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060 - 16 -  …..  OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 

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

Sredstva so predvidena za stroške obnove in rekonstrukcijo pritlične etaže šole na Dolah za potrebe Vrtca v skladu z 

normativi in standardi, ki veljajo na tem področju, ter za obnovo prostorov, kjer je v preteklih letih potekal program 

vrtca. Posledično je zaradi tega potrebno zamenjati in nabaviti tudi  del opreme prostorov. 

Investicijska dokumentacija še ni izdelana, po prvotni oceni stroškov, pa bo projekt stal cca 150.000 EUR in bo 
predvidoma zaključen v letu 2019. 

1929 - OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrtcu Polhek na Polšniku se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev za 

okrog 16 otrok, vključenih v 1 kombiniran oddelka (podatek je za šolsko leto 2016/17; v šolskem letu sta bila dva 

kombinirana oddelka z vključenimi 27 otroki). 

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

- sredstva za oskrbnine otrok, 

- sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic v primeru bolniške odsotnosti do 30 dni na 

podlagi upravičene odsotnosti delavca iz dela,  

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

- sredstva za kritje stroškov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne 

oddelke vrtca. 

Povečanje sredstev na tej postavki za 4.500 € je posledica predvidenega povečanja cen programa vrtca. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

1966 - OŠ Gabrovka - vrtec Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za rekonstrukcijo in obnovo objekta stare zdravstvene postaje Gabrovka za 

potrebe novega vrtca v pritličju in večnamenskih prostorov za različne uporabnike v KS Gabrovka v drugi etaži 

objekta. Obnova kletnih prostorov je namenjena za potrebe KS Gabrovka.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP. 

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

Sredstva so 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, ter za 
obnovo prostorov in delovanje KS Gabrovka v kleti objekta ter za druge uporabnike in dejavnosti v mansardi 

objekta. 

Predvideno je, da bi se gradbena dela pričela izvajati spomladi leta 2017, prostori vrtca naj bi se dokončali že do 

konca  leta 2017, večnamenski prostori v drugi etaži objekta pa do konca leta 2018. V kolikor bi se terminski roki 
izvedbe del in plačila izvajalcu del spremenili, pa bo potrebno spremeniti tudi investicijsko dokumentacijo in 

ustrezno  dinamiko plačil. 

1967 - Uporabnina - vrtec Najdihojca 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se planirajo za stroške investicijske dokumentacije  in  finančnega leasinga  oz. uporabnine  

za izvajanje predšolske vzgoje v novem objektu Vrtca Najdihojca v Litiji, za katerega je predvideno, da se izvede s 
pomočjo JZP (zasebnega partnerja). 

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 

Ocena vrednosti investicije preko JZP-a je cca 3 mio EUR. Investicijo izvede zasebnik, vrtec kot uporabnik 

prostorov plačuje uporabnino  oz.finančni leasing /najemnino/  vendar, s to razliko, da objekt po določenem obdobju 

preide lastniško od zasebnika na javnega partnerja. 

Glede na nekatere že uspešne izvedbe podobnih projektov v Sloveniji, se ocenjuje, da bi bil v obstoječi finančni 
situaciji občine, tak model JZP sprejemljiv, tudi v Litiji, saj občino trenutno še vedno bremenijo stroški izvedenih 

investicij iz preteklih let. 

1903 - Primarno in sekundarno izobraţevanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

1930 - Športna dvorana Litija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se zagotavljajo na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja in so namenjena plačilu računov za izvajanje pouka športne vzgoje OŠ Litija (in POŠ s prilagojenim 
programom), ki nima svoje telovadnice.  

OŠ Litija koristi dvorano v skladu z urnikom pouka, povprečno 40 ur dnevno. Občina Litija plačuje stroške za 

uporabo telovadnice ter pripadajočih prostorov (sanitarij in garderob), ostalih stroškov (uporaba tribun, odrov, 

sodniških garderob, semaforjev itd.) pa občina ne krije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Sredstva se v skladu s pogodbenimi določili o oddaji prostora v najem v Športni dvorani Litija, na Ulici Mire 
Pregljeve 1 v Litiji, nakazujejo upravljavcu objekta (SPL Ljubljana d.d.) na podlagi realizacije ur pouka in izdanih 

računov, potrjenih s strani OŠ Litija. Lanska cena najema je bila 23,89 EUR za uro uporabe velike ter 11,41 EUR za 

uro uporabe male telovadnice. Za šolsko leto 2016/17 pogodba še ni podpisana. 

1931 - OŠ Gradec – najemnine  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva na tej postavki se zagotavljajo na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja in so namenjena plačilu računov za izvajanje pouka športne vzgoje OŠ Litija (in POŠ s prilagojenim 

programom), ki nima svoje telovadnice.  

OŠ Litija koristi dvorano v skladu z urnikom pouka, povprečno 40 ur dnevno. Občina Litija plačuje stroške za 

uporabo telovadnice ter pripadajočih prostorov (sanitarij in garderob), ostalih stroškov (uporaba tribun, odrov, 
sodniških garderob, semaforjev itd.) pa občina ne krije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Sredstva se v skladu s pogodbenimi določili o oddaji prostora v najem v Športni dvorani Litija, na Ulici Mire 

Pregljeve 1 v Litiji, nakazujejo upravljavcu objekta (SPL Ljubljana d.d.) na podlagi realizacije ur pouka in izdanih 

računov, potrjenih s strani OŠ Litija. Lanska cena najema je bila 23,89 EUR za uro uporabe velike ter 11,41 EUR za 

uro uporabe male telovadnice. Za šolsko leto 2016/17 pogodba še ni podpisana.. 

1932 - Vpis v zlato knjigo in knjigo doseţkov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija ob zaključku šolskega leta vsako leto za učence osnovnih šol organizira vpis v Zlato knjigo (učenci 

odličnjaki s povprečno oceno nad 4,53) in Knjigo najboljših dosežkov (nadpovprečni dosežki iz različnih področij 

znanja, tehnike, športa, ipd).  Prireditev ima v javnosti pozitiven odmev, vsako leto pa jo izvede druga matična šola.  

Občina Litija učencem, ki so vpisani v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov podeli tudi knjižne nagrade. 

Povečanje sredstev na tej postavki za 600 € je posledica novo planiranih sredstev za leto 2018.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Stroški so odvisni predvsem od števila odličnih učencev in števila dosežkov, namenjajo pa se za plačilo izdelave 

priznanj, knjižnih nagrad, fotografij ter stroškov organizacije in izvedbe prireditve.  

1934 - Doplačila za šolo v naravi  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za ŠVN se namenjajo tako za sofinanciranje zimske kot letne šole, predlog razdelitve sredstev med njiju 

pripravijo strokovne službe posameznih šol, predlog razdelitve med šole pa  komisija za področje OŠ izobraževanja 
na ravni občine. Sredstva za ŠVN se šolam nakazujejo s sklepom župana na podlagi prejetih poročil šole o izvedbi 

ŠVN ter ustreznemu finančnemu poročilu o namenski porabi teh sredstev. Zaradi subvencioniranja cene se ŠVN 

udeležuje več učencev, dostopnejša pa je tudi socialno šibkejšim. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Prejeti znesek iz proračuna občine šole namenijo za znižanje plačila staršev. Šolam se sredstva nakažejo po 

predložitvi dokazil o namenski porabi sredstev. Razdelitev sredstev za šolo v naravi se med šole opravi glede na 
število učencev 5. in 6. razreda, ki obiskujejo posamezno šolo. 

1935 - Regresiranje prehrane učencev  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za regresirano prehrano šolam na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja zagotavlja tudi ministrstvo za šolstvo, vendar ta sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh potreb šol po 

regresiranju prehrane učencem zaradi naraščajočega števila socialno šibkejših družin, zato občina zagotavlja šolam 
dodatna sredstva za ta namen. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Do polovice sredstev na tej postavki je upravičena OŠ Litija za učence Podružnice s prilagojenim programom, 

preostala polovica pa se na predlog komisije za OŠ izobraževanje razdelil med šole na podlagi števila učencev, ki so 

v skladu z odločbami CSD upravičeni do regresirane malice. Sredstva se zagotovijo v skladu s proračunskimi 

zmožnostmi občine in se šolam nakažejo po predložitvi dokazil o namenski porabi sredstev.. 

1936 - Osnovna šola Gabrovka  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole in druge materialne stroške, 

razen materialnih stroškov za dejavnost, ki se osnovnim šolam zagotavljajo iz državnega proračuna.  

Sredstva na tej postavki se namenjajo predvsem za plačilo materialnih stroškov obratovanja prostorov na matični 
šoli Gabrovka in njeni podružnici na POŠ Dole.  

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev in 
zavarovanja šolskih objektov. Del materialnih stroškov za izvedbo programa pa šoli glede na število oddelkov in 

število učencev prispeva tudi država. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Največji delež materialnih stroškov predstavljajo računi za ogrevanje, elektriko, vodo in smeti ter za zavarovanje 

objektov. Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno na podlagi letne pogodbe in zahtevka s 

predložitvijo stroškov  oz. predmetnih računov. 

1937 - Osnovna šola Gradec  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole in druge materialne stroške, 

razen materialnih stroškov za dejavnost, ki se osnovnim šolam zagotavljajo iz državnega proračuna.  

Sredstva na tej postavki se namenjajo predvsem za plačilo materialnih stroškov obratovanja prostorov na matični 
šoli Gabrovka in njenih podružnicah POŠ Vače, POŠ Jevnica, POŠ Kresnice in POŠ Hotič.  

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev in 
zavarovanja šolskih objektov. Del materialnih stroškov za izvedbo programa pa šoli glede na število oddelkov in 

število učencev prispeva tudi država. 

Povečanje sredstev na tej postavki za 10.000 € je posledica prenizkih planiranih sredstev za materialne stroške 

zavoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Največji delež materialnih stroškov predstavljajo računi za ogrevanje, elektriko, vodo in smeti ter za zavarovanje 
objektov. Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno na podlagi letne pogodbe in zahtevka s 

predložitvijo stroškov  oz. predmetnih računov. 

1938 - Osnovna šola Litija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole in druge materialne stroške, 
razen materialnih stroškov za dejavnost, ki se osnovnim šolam zagotavljajo iz državnega proračuna.  

Sredstva na tej postavki se namenjajo predvsem za plačilo materialnih stroškov obratovanja prostorov na matični 

šoli Litija in njenih podružnicah POŠ Polšnik, POŠ Sava in PPP v Litiji. 

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev in 
zavarovanja šolskih objektov. Del materialnih stroškov za izvedbo programa pa šoli glede na število oddelkov in 

število učencev prispeva tudi država. 
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Povečanje sredstev na tej postavki za 19.000 € je posledica prenizkih planiranih sredstev za materialne stroške 
zavoda. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Največji delež materialnih stroškov predstavljajo računi za ogrevanje, elektriko, vodo in smeti ter za zavarovanje 

objektov. Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno na podlagi letne pogodbe in zahtevka s 

predložitvijo stroškov  oz. predmetnih računov. 

1945 - Osnovna šola Gabrovka 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se namenjajo za investicijsko  vzdrževalna dela pri uporabi prostora in za nabavo nove opreme v 
skladu s potrebami in sprejetim Letnim delovnim načrtom šole ter namenskimi proračunskimi sredstvi. Predlog 

investicijskih del in nabav za tekoče leto sprejme javni zavod in ga posreduje občini v soglasje, proračunska sredstva 

pa se izplačajo po prejemu računov in poročila o izvedbi del oz. nabavi opreme. Pri večjih investicijskih delih se 

imenuje strokovno komisijo, v katero so imenovani tudi predstavniki občinske uprave in ustreznega gradbenega 
nadzora za pregled izvedenih del, postopki pa se  izvedejo v skladu z javnimi naročili. Investicijska dela so uvrščena 

v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Zaradi večjih potreb po investicijskem vzdrževanju in zamenjavi nekatere opreme se sredstva šoli povečujejo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060 - 16 - 0023 Osnovna šola Gabrovka 

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

Obseg sredstev se planira na podlagi primerljivosti šol po obsegu oz.površini prostorov, številu podružnic, številu 

oddelkov in številu učencev ter specifičnosti šolskega prostora (način gradnje in starost objekta). 

1946 - Osnovna šola Gradec 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se namenjajo za investicijsko  vzdrževalna dela pri uporabi prostora in za nabavo nove opreme v 

skladu s potrebami in sprejetim Letnim delovnim načrtom šole ter namenskimi proračunskimi sredstvi. Predlog 

investicijskih del in nabav za tekoče leto sprejme javni zavod in ga posreduje občini v soglasje, proračunska sredstva 

pa se izplačajo po prejemu računov in poročila o izvedbi del oz. nabavi opreme. Pri večjih investicijskih delih se 
imenuje strokovno komisijo, v katero so imenovani tudi predstavniki občinske uprave in ustreznega gradbenega 

nadzora za pregled izvedenih del, postopki pa se  izvedejo v skladu z javnimi naročili. Investicijska dela so uvrščena 

v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 

Zaradi večjih potreb po investicijskem vzdrževanju in zamenjavi nekatere opreme se sredstva šoli povečujejo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060 - 16 - 0024   Osnovna šola Gradec 

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

Obseg sredstev se planira na podlagi primerljivosti šol po obsegu oz.površini prostorov, številu podružnic, številu 
oddelkov in številu učencev ter specifičnosti šolskega prostora (način gradnje in starost objekta).  

Letos minimalno planirana sredstva so namenjena predvsem kot postavka za podlago v proračunu za morebitno 

potrebno prerazporejanje sredstev.  

1947 - Osnovna šola Litija 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva se namenjajo za investicijsko  vzdrževalna dela pri uporabi prostora in za nabavo nove opreme v 
skladu s potrebami in sprejetim Letnim delovnim načrtom šole ter namenskimi proračunskimi sredstvi. Predlog 

investicijskih del in nabav za tekoče leto sprejme javni zavod in ga posreduje občini v soglasje, proračunska sredstva 

pa se izplačajo po prejemu računov in poročila o izvedbi del oz. nabavi opreme. Pri večjih investicijskih delih se 

imenuje strokovno komisijo, v katero so imenovani tudi predstavniki občinske uprave in ustreznega gradbenega 
nadzora za pregled izvedenih del, postopki pa se  izvedejo v skladu z javnimi naročili. Investicijska dela so uvrščena 

v Načrt razvojnih programov Občine Litija. 
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Zaradi večjih potreb po investicijskem vzdrževanju in zamenjavi nekatere opreme se sredstva šoli povečujejo 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-025 Osnovna šola Litija 

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

Obseg sredstev se planira na podlagi primerljivosti šol po obsegu oz.površini prostorov, številu podružnic, številu 
oddelkov in številu učencev ter specifičnosti šolskega prostora (način gradnje in starost objekta).  

Letos minimalno planirana sredstva so namenjena predvsem kot postavka za podlago v proračunu za morebitno 

potrebno prerazporejanje sredstev. 

1948 - Intervencije v osnovne šole  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za odpravo posledic naravnih in drugih nepredvidenih nesreč, ali izvršitve  
inšpekcijskih odločb v zvezi z ureditvijo prostora ali zamenjavo stare opreme. Občina ta sredstva šolam izplačuje na 

podlagi predhodnega sklepa župana in po predložitvi vseh dokazil in posredovanih računov po realizaciji del.  

Če sredstva niso bila realizirana zaradi zgornjih razlogov do 30.6. tekočega leta, nadaljno namembnost za 

investicijsko vzdrževanje ali nakup nove opreme v osnovnih šolah, določi župan na predlog Komisije za 
izobraževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060 - 16 - 026 Intervencije v OŠ 

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

Izhodišča za načrtovanje predstavljajo podatki in poročila javnih zavodov o gospodarjenju z objekti in opremo, ki jo 

imajo v upravljanju za izvajanje svoje osnovne dejavnosti.   

Projekt je v fazi priprave, obseg intervencij se uskladi med občino in javnimi zavodi na podlagi dejanskih potreb, 

prejetih inšpekcijskih odločb o odpravi pomanjkljivosti ter predložitve njihovih predračunov za izvedbo del. 

195592 - OŠ Litija, novogradnja - transferni prihodki RS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt izgradnje nove OŠ Litija je bil razdeljen v dve fazi, investicija se je pričela leta 2011, prva faza se je končala 

leta 2014, druga pa 2016, žal pa se je zaradi omejenih finančnih možnosti občine, financiranje investicije precej 

podaljšalo in zaključilo šele v letu 2018. 

Zmanjšanje je posledica dejstva, da ni več predvidenih transfernih  prihodkov iz države. 

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 

Za investicijo v novogradnjo OŠ Litija je bilo za vsako leto in ob vsaki spremembi proračuna izdelana ustrezna 
dopolnitev oziroma novelacija investicijskega programa, ki ugotovi, koliko sredstev je bilo že plačano, kakšne so še 

druge medsebojne obveznosti med naročnikom in izvajalcem  ter koliko sredstev je še potrebno zagotoviti za 

dokončno plačilo investicije.  Višje obveznosti občine, kot so bile sprva predvidene, so nastale zaradi stroškov za 

kreditne obveznosti in zaradi zamud pri plačilih izvajalcem del. 

1963 – LEK energetski monitoring javnih objektov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu stroškov za izvajanje ukrepov iz energetskega akcijskega načrta 

občine (Lokalni energetski koncept), stroškom energetskega upravljanja oz. knjigovodstva, izdelave energetskih 

izkaznic in energetskega monitoringa za javne objekte. 

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 
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Sredstva se planirajo na podlagi letnega akcijskega načrta občine pri energetski sanaciji javnih objektov, višina je 
odvisna od števila objektov in obsega del,  država pa je v zadnjem času sprejela več predpisov in uredb, na podlagi 

katerih je potrebno v javnih objektih tekoče meriti in spremljati porabo energije energentov za ogrevanje in 

elektriko. 

1965 – Izobraţevalni center Hotič  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena sredstva so namenjena za nakup zemljišč, za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek izgradnje 
večnamenskega objekta za potrebe izvajanja programov javnega vrtca, podružnične osnovne šole in drugih (športno 

- kulturnih) dejavnosti na območju KS Hotič.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Projekt je uvrščen v NRP. 

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

Izhodišča za planiranje sredstev temeljijo na izdelani investicijski dokumentaciji in oceni stroškov podobnih 

investicij, ki jih je občina izvajala v minulem obdobju. Predmetni projekt je  možno izvajati v več fazah, zato je 

uvrščen v večletno financiranje v NRP. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

1950 - Glasbena šola  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki so namenjena za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, to sta 

prevoz zaposlenih na delo in prehrano med delom, ter sredstva za uporabo prostorov in opreme. Občina Litija in 
Občina Šmartno pri Litiji jih glede na veljavno sistemizacijo prispevata v razmerju po ustanoviteljskem deležu 

73,6% : 26,4%. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

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

Glasbeno šolo Litija-Šmartno v šolskem letu 2016/17 obiskuje 285 učencev, večinoma iz občine Litija (214), poleg 

tega pa tudi iz Šmartna pri Litiji (53), Dola pri Ljubljani (7), Trbovelj (3), Zagorja ob Savi, Ljubljane in Domžal (po 

2) ter Moravč in Radeč (po 1). Pouk se v šoli izvaja v 27 različnih programih učenja instrumentov in  plesa.  

2003 - SVC Litija d.o.o. - najemnina za glasbeno šolo  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z 82. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja zagotavljajo 

sredstva za najemnino prostorov za delovanje glasbene šole. Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji jih glede na 

veljavno sistemizacijo prispevata v razmerju po ustanoviteljskem deležu 73,6% : 26,4%.  

Iz te postavke se zagotavlja najemnina za prostore GŠ Litija-Šmartno, ki se nahaja v delu objekta SVC Litija na 
Ljubljanski cesti.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

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

Število učencev in programov ter stroški prostorov; trenutna najemnina znaša 8 EUR/m2. 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

1933 - Šolski prevozi  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli in 82. členom Zakona o organizaciji 

vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovnih šol.  

Do brezplačnega prevoza so upravičeni učenci: 

- katerih prebivališče je oddaljeno več kot 4 km od šole,  

- prvošolci ne glede na oddaljenost od šole, 
- učenci, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena,  

- učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost od šole, če imajo brezplačen prevoz zagotovljen z 

odločbo o usmeritvi, 

- učenci, ki obiskujejo šole izven svojega šolskega okoliša, v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali šolo v 
svojem okolišu. 

V obdobju 2015-2018 se prevozi izvajajo po javnem razpisu, izvedenem konec leta 2014, na katerem je bilo 

izbranih 8 pogodbenih avtoprevoznikov. V šolskem letu 2016/17 prevoze opravlja 6 pogodbenih avtoprevoznikov.  

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. 

Sredstva za prevoze učencev osnovne šole, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri, zagotavlja država na 

podlagi zadnje alinee sedmega odstavka 81. člena ZOFVI. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni.  

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

Višina sredstev, ki jih občina Litija zagotavlja za ta namen, je razmeroma visoka, ker je občina Litija površinsko 

sorazmerno velika, razčlenjena in redko poseljena. 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 

2007 - Subvencije Dom Tisje - enota Litija  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Podlago za porabo sredstev s predmetne proračunske postavke predstavlja Najemna pogodba za opravljanje 

dejavnosti institucionalnega varstva starejših oseb v Medgeneracijskem središču Šmelc, ki je bila med družbo 
Socialno varstveni center Litija, d.o.o., Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija in Domom Tisje Šmartno pri Litiji, Črni 

Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji podpisana dne 12.8.2015, vključno z Aneksom št. 1 z dne 13.9.2016 in Aneksom 

št. 2 z dne 28.10.2016, sklenjenima k navedeni najemni pogodbi. Gre za najemno pogodbeno razmerje, katerega 

predmet je najem posameznega dela stavbe z ID znakom 1835-1821-6 s pripadajočimi splošnimi skupnimi deli 
stavbe v etažni lastnini (nepremičnine s parc. št. 1350/68, 1350/70, 1350/71 in 1350/72, vse k.o. 1835 Hotič) ter 

posebnim skupnim delom stavbe z ID znakom 1835-1821-37 in v zvezi s katerim sta Občina Litija, Jerebova ulica 

14, 1270 Litija in Dom Tisje Šmartno pri Litiji, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji sklenila Dogovor o 

subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču 
Šmelc, št. 3528-1/2015 z dne 18.8.2015. Iz predmetnega dogovora izhaja obveznost Občine Litija, da plačuje 

subvencijo najemnine, s čimer se uresničuje Elaborat o ustanovitvi enote Doma Tisje v Litiji iz marca 2013, v 

katerem sta se Občina Litija in Dom Tisje Šmartno pri Litiji dogovorila, da bo Občina Litija subvencionirala 
najemnino z namenom zagotovitve enakih pogojev in cen vsem stanovalcem Doma Tisje.  

 

Z aneksom št. 1 k najemni pogodbi je bilo med pogodbenima strankama dogovorjeno, da se veljavnost osnovne 

pogodbe podaljša do 30.10.2016 z možnostjo podaljšanja, z aneksom št. 2 k najemni pogodbi pa je je dogovorjeno: 

- da je pogodba sklenjena za določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja vsakič za 5 let,  

- da se bo mesečna najemnina plačevala oz. financirala na naslednji način: 

o od 1.11.2016 do 28.2.2017 bo znašala mesečna najemnina 21.376,64 EUR (5,54 EUR/m2), od tega bo 
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Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 16.977,84 EUR (4,40 EUR/m2), najemnik pa bo 
plačal preostanek v višini 4.398,80 EUR (1,14 EUR/m2);  

o od 1.3.2017 do 28.2.2018 bo znašala mesečna najemnina 22.302,71 EUR (5,78 EUR/m2), od tega bo 

Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 13.813,79 EUR (3,58 EUR/m2), najemnik pa bo 

plačal preostanek v višini 8.488,92 EUR (2,20 EUR/m2);  

o od 1.3.2018 do 28.2.2019 bo znašala mesečna najemnina 22.302,71 EUR (5,78 EUR/m2), od tega bo 

Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 9.569,33 EUR (2,48 EUR/m2), najemnik pa bo 

plačal preostanek v višini 12.733,38 EUR (3,30 EUR/m2);  

o od 1.3.2019 do 29.2.2020 bo znašala mesečna najemnina 22.302,71 EUR (5,78 EUR/m2), od tega bo 
Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 7.447,10 EUR (1,93 EUR/m2), najemnik pa bo 

plačal preostanek v višini 14.855,61 EUR (3,85 EUR/m2);  

o od 1.3.2020 dalje do 28.2.2021 bo znašala mesečna najemnina 22.302,71 EUR (5,78 EUR/m2), od 

tega bo Občina Litija subvencionirala najemnino do višine 5.324,87 EUR (1,38 EUR/m2), najemnik pa 
bo plačal preostanek v višini 16.977,84 EUR (4,40 EUR/m2);  

o od 1.3.2021 bo znašala mesečna najemnina 8,03 EUR/zasedeno posteljo, od tega bo Občina Litija 

subvencionirala najemnino v višini 1,96 EUR/zasedeno posteljo, najemnik pa bo plačal preostanek v 

višini 6,12 EUR/zasedeno posteljo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Dejavnost se ne izvaja v okviru projekta. 

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

Osnova za določitev sredstev na predmetni proračunski postavki v letu 2017 je besedilo aneksa št. 2 z dne 
28.10.2016, ki določa višino subvencije v letu 2018 v naslednji višini: 

- od 1.3.2017 do 28.2.2018 bo znašala mesečna najemnina 22.302,71 EUR (5,78 EUR/m2), od tega bo Občina 
Litija subvencionirala najemnino do višine 13.813,79 EUR (3,58 EUR/m2), najemnik pa bo plačal preostanek v 

višini 8.488,92 EUR (2,20 EUR/m2 ); 

- od 1.3.2018 do 28.2.2019 bo znašala mesečna najemnina 22.302,71 EUR (5,78 EUR/m2), od tega bo Občina 

Litija subvencionirala najemnino do višine 9.569,33 EUR (2,48 EUR/m2), najemnik pa bo plačal preostanek v 
višini 12.733,38 EUR (3,30 EUR/m2). 

Mesečna najemnina za najem dela objekta Medgeneracijsko središče Šmelc v izmeri 3.858,60 m2 znaša tako 

123.321,00 EUR in je izračunana po naslednji formuli:  

27.627,58 EUR (= 13.813,79 EUR * 2 meseca) + 95.693,3 EUR (= 9.569,33 EUR * 10 mesecev) = 123.320,88 
EUR 

2002 - Varstvo otrok in druţine 

20029001 - Drugi programi v pomoč druţini 

2020 - Darilo ob rojstvu otroka  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina ob rojstvu otroka staršem novorojenca zagotavlja izplačilo enkratnih denarnih pomoči. Starši bodo ob 

izpolnjevanju pogojev v skladu z Odlokom o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija tudi v letu 2017 prejeli 

denarno pomoč. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Pri planiranju sredstev se izhaja iz Odloka o enkratni pomoči za novorojence v Občini Litija,  Sklepa o višini 
denarne pomoči za novorojence v Občini Litija,  ocene števila upravičencev do izplačila pomoči v letu 2016 in 

zneska enkratne pomoči v višini 160,00 EUR. 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
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20049002 - Socialno varstvo invalidov 

2052 - Druţinski pomočnik  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirane osebe,  ki potrebujejo pomoč pri 

opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb lahko uveljavljajo tudi pravico do družinskega pomočnika. Družinski 

pomočnik je oseba, ki je zaposlena za 20, 30 ali 40 ur na teden in upravičencu nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravico 
dodeli z odločbo Center za socialno delo na podlagi predhodnega mnenje pristojne komisije določene z Zakonom o 

socialnem varstvu. Po Zakonu o socialnem varstvu se sredstva za plačilo družinskega pomočnika zagotavljajo iz 

sredstev invalidne osebe (do višine njene plačilne sposobnosti), iz sredstev dodatka za tujo nego in pomoč, če je 

invalidna oseba do njega upravičena, in iz sredstev zavezancev za preživljanje (družinski člani oziroma dediči). V 
kolikor navedena sredstva ne zadostujejo za financiranje pravic družinskega pomočnika, se razlika krije iz proračuna 

občine. V primeru, da je invalidna oseba lastnica nepremičnine, se lahko v odločbi o priznanju pravice invalidni 

osebi do izbire družinskega pomočnika prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, v korist občine, ki financira 

pravice družinskega pomočnika na način in pod pogoji, določenimi v 100. c členu Zakona o socialnem varstvu (v 
primeru, da na nepremičnini invalidna oseba nima prijavljenega stalnega prebivališča).  

V občini Litija v letu 2016 opravljajo na podlagi odločb CSD Litija delo družinskega pomočnika tri osebe, ki to delo 

opravljajo 40 ur/teden. Družinskemu pomočniku, ki delo opravlja 40 ur/teden, pripada v skladu z Zakonom o 

dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (Uradni list RS, št. 85/10) 
plačilo za izgubljeni dohodek.  Občina pa je dolžna plačati tudi prispevke delodajalca. V primeru, ko družinski 

pomočniki delo opravljajo manj ur tedensko, so izplačila sorazmerno manjša. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Potrebna sredstva na tej postavki je težko vnaprej predvideti, ker so znana šele po oddaji vlog posameznikov in 

izdaji odločb CSD Litija o plačilnih sposobnostih invalidnih oseb in njihovih zavezancev za doplačilo storitve ter 

tudi od potreb invalidnih oseb. Planirajo se na obsegu in realizaciji dejavnosti preteklega leta. 

2053 – Dom invalidov  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Litija  (so)financira  izgradnjo  novega  Doma invalidov v Litiji na podlagi sprejetih usmeritev 

Dolgoročnega razvojnega programa občine 2016 - 2021.  Investicija  teče že od leta 2010 dalje,  zaradi pomanjkanja 

lastnih  sredstev  in  zaradi pretežne odvisnosti od proračunskih zmožnosti občine Litije, izvedba projekta  napreduje 

veliko  počasneje kot je bilo sprva predvideno. V letu 2018  je  predvideno  nadaljevanje zaključnih obrtniških  del 
na objektu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB060-16-0015 Dom invalidov 

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

Objekt se gradi v skladu s finančnimi zmožnostmi MDI Litija - Šmartno in občine Litija, dodatna sofinancerska 

sredstva se poskuša pridobiti na podlagi drugih razpisov na ravni države. Na objektu so potrebna še zaključna 

gradbena dela, zaradi dolge izvedbe projekta in podaljšanja financiranja, bo potrebna novelirati tudi nove cene GOI 

del in opreme ter določiti nov terminski plan zaključka investicije. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

2044 - Oskrbnine v domovih  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o socialnem varstvu občina (do)plačuje svojim občanom oskrbo v socialnih zavodih, v kolikor njihovi 

prejemki in prihodki, ter prejemki in prihodki ostalih zavezancev za plačilo, ne zadoščajo za plačilo oskrbnih 
stroškov. Višino doplačila zavezancev, oskrbovanca in občine določi center za socialno delo na osnovi uredbe o 

merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev.  
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Upravičenost do te dajatve ugotavlja CSD Litija v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in 
Zakonom o socialnem varstvu. Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov 

storitev v domu za starejše le, če dovoli zaznambo prepovedi odsvojitve in obremenitve nepremičnine v korist 

občine. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Podatki o trenutnem številu oskrbovancev naše občine, vključenih v zavode in bivalne enote in ocena stroškov (do) 

plačil v letu 2016 so bili podlaga za planiranje potrebnih sredstev. 

2051 - Pomoč na domu  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Socialno varstvena storitev »pomoč družini na domu« je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične 

pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oz. koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje in koordinacija storitve, ki 
sestavlja prvi del storitve, je za občane brezplačna in jo je dolžna v skladu z Pravilnikom o merilih za določanje 

oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev in Odlokom o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno 

varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Litija v celoti financirati občina. Izvajalcu prvega dela storitve se 

tako v skladu s predpisanimi normativi in standardi določenimi glede na število prebivalstva v občini, zagotavlja 
sredstva za delo (plačo s prispevki in davki) za 0,30 strokovnega delavca (predpisan normativ za občino Litija v 

Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev) ter pripadajočimi materialnimi stroški s toritve v 

višini, ki jo na predlog izvajalca storitev obravnava in potrdi občinski svet enkrat letno predvidoma meseca aprila.  

Drugi del socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« pa obsega neposredno socialno oskrbo upravičenca 
na domu v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti 

institucionalno varstvo. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, ki obsegajo: gospodinjsko 

pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, informiranje ustanov o stanju 

in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo. Ta del storitve se ovrednoti v številu 
efektivnih ur/zaposlenega, ki naj bi po Pravilniku o standardih in normativih na mesec opravil 110 efektivnih ur 

dela.  

V skladu s predpisi in metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev daje svoje soglasje k višini cene 

na efektivno uro pomoči občinski svet, ki ima zakonsko obvezo, da le-to subvencionira najmanj v višini 50% cene, 
lahko pa tudi več.  

Zavezanci za plačilo storitve pomoči na domu, v kolikor upravičenec sam nima dovolj sredstev za plačilo, pa so tudi 

otroci upravičenca in druge osebe, ki jih veže preživninska obveznost. K ceni storitev pomoči na domu je občina iz 

proračuna dolžna doplačevati sredstva samo v primeru, če se izkaže, da upravičenec in njegovi zavezanci niso 
plačilno sposobni. Subvencija občine ni predmet vračila po 128. členu Zakona o dedovanju. V kolikor pa 

uporabniki, ki sami nimajo sredstev ali zavezancev za plačilo svojega dela polne cene, pa o tem z izdajo odločbe o 

oprostitvi plačila odloča pristojni Center za socialno delo. V tem primeru pa je ta del, ki je predmet odločbe o 

oprostitvi plačila, vračljiv po 128. členu Zakona o dedovanju. 

Socialno varstveno storitev »pomoč na domu« (v večini primerov kot gospodinjsko pomoč) prejema mesečno v letu 

2016 cca. 35 oseb iz območja Občine Litija, od tega se iz sredstev proračuna za nobenega upravičenca ne doplačuje 

v celoti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Obseg sredstev za leto 2017 je bil določen na podlagi povprečnega števila upravičencev in števila efektivnih ur 

izvajanja pomoči v letu 2016 in ob predpostavki, da se cena storitve ne bo povečala, da se ne bo 
povečalo število upravičencev in obseg opravljenih ur,  ter da bo subvencija občine ostala nespremenjena. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroţenih 

2045 - Plačilo pogrebnin  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Občina je dolžna zagotavljati sredstva za pokrivanje pogrebnih stroškov v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki 
in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč za tiste občane, ki nimajo dedičev ali pa ti niso sposobni poravnati 

stroškov pokopa, in sicer na podlagi mnenja Centra za socialno delo o plačilni sposobnosti svojca ter o 

premoženjskem stanju pokojnika (prejemniki DSP).  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Višina potrebnih sredstev na tej postavki je težko določljiva, ker občina nanjo nima vpliva, zato se planira 

orientacijsko. 

2046 - Pomoč pri uporabi stanovanja  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena lastnikom tistih neprofitnih stanovanj oz njihovim pooblaščencem, katerih najemniki so 

upravičenci do subvencionirane neprofitne najemnine. Namembnost sredstev oz. pomoči je zmanjšati stroške 

najemnikom neprofitnih stanovanj, ki zaradi različnih objektivnih okoliščin, v katerih so se znašli, ne zmorejo 

plačevati najemnine in drugih stroškov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

V skladu s stanovanjskim zakonom in uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranja najemnine, občina lastnikom neprofitnih stanovanj, katerih 

najemniki so upravičeni do znižane najemnine , mesečno nakazuje izračunani znesek. Višina  subvencije se izračuna 

v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšano za minimalni dohodek in za 30% 

ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v višini 80 % neprofitne najemnine. Odločbe izdaja Center za 
socialno delo. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

2048 - Humanitarna društva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se namenijo upravičencem na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ter Pravilnika 
o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija na podlagi 

javnega razpisa in javnega poziva. Nekatera društva delujejo na ravni države in imajo v občini Litija svoje 

izpostave, medobčinska društva pa delujejo za več občin. 

Sredstva se izvajalcem nakazujejo  na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil o izvedbi programov 
socialnega varstva. Programi in projekti ter višina sofinanciranja se vsako leto določi v lokalnem programu 

socialnega varstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje izvajalcev programov s področja socialnega varstva in za ohranjanje oz. 
povečanje obsega delovanja na področju socialnega varstva glede na realizacijo iz preteklih let. 

2049 - Rdeči kriţ  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se v skladu Zakonom o Rdečem križu Slovenije in na podlagi sklenjene medsebojne 

pogodbe namenijo OZ RK Litija za njihove socialne programe: 

- pomoč posameznikom ob večjih nesrečah, 
- lajšanje in preprečevanje socialnih stisk, 

- zmanjšanje izoliranosti posameznih kategorij ljudi, 

- spodbujanje ljudi k vključevanju v socialne dejavnosti RK, 
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- omogočanje kreativnega preživljanja prostega časa ljudem v socialni stiski in starejšim, 
- pomoč in nega ljudi v socialni stiski in starejših, 

- akcije zbiranja in razdeljevanja materialnih dobrin, 

- zdravstveno-vzgojna in preventivna dejavnost, 

- krvodajalstvo in motiviranje ljudi za darovanje organov, 
- programi poučevanja temeljnih postopkov oživljanja in nudenja prve pomoči. 

Višina sofinanciranja se vsako leto določi v sprejetem lokalnem programu socialnega varstva.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Litija se planirajo na podlagi števila 
programov OZ RK Litija in pretekle realizacije.   

2054 - Veteranska društva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na tej postavki se namenijo upravičencem na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi ter Pravilnika 

o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija na podlagi 

javnega razpisa. Programi in projekti ter višina sofinanciranja je vsako leto določena s sprejetim lokalnim 
programom socialnega varstva. 

Med društvi, ki izvajajo različne preventivne in socialne programe, ohranjanja tradicij ter programov 

medgeneracijskega povezovanja, veljajo določene specifičnosti na področjih borčevskih, izgnanskih, invalidskih in 

veteranskih društev, ki jih ni mogoče primerjati s humanitarnimi in podobnimi društvi. 

Sredstva se izvajalcem nakazujejo  na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil o izvedbi veteranskih 

programov. Programi in projekti ter višina sofinanciranja se vsako leto določi v lokalnem programu socialnega 
varstva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na projekte NRP ni. 

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

Zagotavljanje sredstev za delovanje izvajalcev veteranskih programov in za ohranjanje oz. povečanje obsega 

delovanja na področju veteranskih društev glede na pretekla leta. 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 

domače zadolţevanje 

2215 - krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v naslednjem desetletju plačevala obresti za kredite, najete v letu 2008, 2009 in 2010: 

Posojilodajalec 
Datum  
črpanja 

Znesek 
črpanja 

Obrestna 
mera 

Prva / 
zadnja 

anuiteta 

Stanje 
31.12.2014 

Stanje 
31.12.2015 

Unicredit Bank 30.9.2009 1.000.000 
1m EUB+ 

 2,5 % 
31.1.2010 

/31.12.2024 
666.667,00 600.000,40 

SRSRR Ribnica 31.12.2009 500.000 
3m EUB+ 

1,0 % 
31.1.2013 
/31.12.2024 

416.666,72 375.000,08 

SRSRR Ribnica 31.12.2010 800.000 3m EUB+ 31.10.2013 716.666,75 650.000,15 
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1,0 % /30.9.2025 

Hypo AA bank 31.12.2010 700.000 
3m EUB+ 

1,3 % 
31.1.2011 

/31.12.2025 
513.333,76 466.667,20 

2216 - krediti, najeti v letu 2011 in 2012  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v naslednjem desetletju plačevala obresti za kredite, najete v letu 2011: 

Posojilodajalec 
Datum  
črpanja 

Znesek 
črpanja 

Obrestna 
mera 

Prva / 
zadnja 

anuiteta 

Stanje 
31.12.2014 

Stanje 
31.12.2015 

Hypo AA bank 30. 6. 2011 1.050.000 
3m EUB+ 

1,4 % 
31.1.2012 

/31.12.2026 
840.012,00 770.016,00 

SKB Banka 30.12.2011 850.000 
3m EUB+ 
     2,5 % 

31.1.2012 
/31.12.2026 

679.985,68 623.314,24 

2217 - krediti, najeti v letu 2013  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v naslednjih dveh desetletjih plačevala obresti za kredite, najete v letu 2013: 

Posojilodajalec 
Datum  
črpanja 

Znesek 
črpanja 

Obrestna 
mera 

Prva / 
zadnja 

anuiteta 

Stanje 
31.12.2014 

Stanje 
31.12.2015 

SID Banka 
13.8. –  

30.12.2013 
3.000.000 

6m EUB+ 
  1,41 % 

15.1.2014 
/31.7.2028 

2.794.285,68 2.588.571,36 

Delavska 
hranilnica 

27.12.2013 1.500.000 
6m EUB+ 

           1,90 
31.1.2014 
/31.12.2033 

1.399.999,92 1.306.849,17 

2220 - krediti, najeti v letu 2016  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v naslednjih dveh desetletjih plačevala obresti za kredite, najete v letu 2016 pri državnem proračunu in  

pri javnem skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. 

2221 - krediti, najeti v letu 2017  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina bo v naslednjem desetletju plačevala obresti za kredite, najete v letu 2017 pri državnem proračunu. 
V računu financiranja pa se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga 

države, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa 

finančnih terjatev in naložb. 

Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih  
papirjev na domačem in tujih finančnih trgih. 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih 

nesreč 

23029001 - Rezerva občine 
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2320 - Proračunska rezerva  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki se ga namenja za 
pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah. V odloku o proračunu je določena zgornja meja 

sredstev proračunske rezerve, o uporabi katere odloča župan, v drugih primerih o porabi sredstev proračunske 

rezerve odloča občinski svet. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezave na NRP ni. 

601 Krajevna skupnost Breg – Tenetiše 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6010601 – KS Breg-Tenetiše – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin 

- stroški telefonov  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6011301 – KS Breg-Tenetiše - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
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1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6011803  – KS Breg-Tenetiše - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

602 Krajevna skupnost Dole pri Litiji 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6020601 – KS Dole – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin 

- stroški telefonov 

- plačilom po podjemnih pogodbah  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6021301 – KS Dole - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena 

14 – GOSPODARSTVO 

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 – Promocija občine 

6021401 – KS Dole - prireditve 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in stroškom ob organizaciji in izvedbi javnih prireditev v krajevni skupnosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039001 – Oskrba z vodo 

6021602 – KS Dole – vodovod Sopota 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu Sopota. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6021603 – KS Dole – mrliška veţica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za plačilo električne energije ter za investicijsko vzdrževanje. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

6021604 – KS Dole – pokopališče Dole 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

6021605 – KS Dole – pokopališče Goba 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

6021606 – KS Dole – pokopališče Prelesje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6021803  – KS Dole - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

603 Krajevna skupnost Gabrovka 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6030601 – KS Gabrovka – poslovanje KS  
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški 

- pisarniški material  

- stroški poštnin 

- stroški telefonov 

- plačilom po podjemnih pogodbah  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6031301 – KS Gabrovka - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039001 – Oskrba z vodo 

6031601 – KS Gabrovka – vodovodni odbor Brezovo 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu, ki pokriva krajane Brezova in 
Moravške Gore. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
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6031604 – KS Gabrovka – pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6031803  – KS Gabrovka - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

604 Krajevna skupnost Hotič 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6040601 – KS Hotič – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin 

- stroški telefonov 

- plačilom po podjemnih pogodbah  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 
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1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6041301 – KS Hotič - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6041604 – KS Hotič – pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6041803  – KS Hotič - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

605 Krajevna skupnost Jevnica 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 



 

Stran 63 od 84 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6050601 – KS Jevnica – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin 

- stroški telefonov 

- plačilom po podjemnih pogodbah  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6051301 – KS Jevnica - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039001 – Oskrba z vodo 

6051601 – KS Jevnica – vodovod Jevnica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu Jevnica in Kresniške Poljane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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



 

Stran 64 od 84 

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 – Programi v kulturi 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

6051801 – KS Jevnica – kulturni dom 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov kulturnega doma. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6051803  – KS Jevnica - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

606 Krajevna skupnost Konjšica 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6060601 – KS Konjšica – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obratovalnim stroškom-plačilu elektrike. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 
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13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6061301 – KS Konjšica - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6061602 – KS Konjšica – pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 – Programi v kulturi 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

6061805 – KS Konjšica – objekt POŠ 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju obratovalnih stroškov – plačilu elektrike, vode in komunalnih storitev. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 
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1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6061803  – KS Konjšica - miklavţevanje 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

607 Krajevna skupnost Kresnice 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6070601 – KS Kresnice – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena: 

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin 

- stroški telefonov, … 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6071301 – KS Kresnice - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

6071603 – KS Kresnice – mrliška veţica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za plačilo električne energije ter vzdrževanju mrliške vežice.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

6071604 – KS Kresnice – pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6071803  – KS Kresnice - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

608 Mestna skupnost Litija 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez občin 
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06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6080601 – MS Litija – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena stroškom-plačilu poštnine, telefona ter plačilu po podjemnih pogodbah. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 – Programi športa 

6081802  – MS Litija - športna dvorana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov športne dvorane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18059002 – Programi za mladino 

6081803  – MS Litija - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

609 Krajevna skupnost Polšnik 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6090601 – KS Polšnik – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  
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- stroški poštnin 

- stroški telefonov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6091301 – KS Polšnik - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039001 – Oskrba z vodo 

6091601 – KS Polšnik – vodovod 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6091604 – KS Polšnik – pokopališče, veţica 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za plačilo električne energije, za čiščenje, odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju 

pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 
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Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 – Programi v kulturi 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

6091801 – KS Polšnik – dvorana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dvorane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18059002 – Programi za mladino 

6091803  – KS Polšnik - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

610 Krajevna skupnost Ribče 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6100601 – KS Ribče – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin 

- stroški telefonov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6101301 – KS Ribče - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 – Programi v kulturi 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

6101801 – KS Ribče – dom krajanov 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov doma krajanov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6101803  – KS Ribče - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

611 Krajevna skupnost Sava 
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06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6110601 – KS Sava – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena: 

- pisarniški material 

- stroški poštnin 

- stroški telefonov, … 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6111301 – KS Sava - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039001 – Oskrba z vodo 

6111601 – KS Sava – vodovod Sava-Ponoviče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izdatkom in nujnim vzdrževalnim delom na vodovodu. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

6111604 – KS Sava – pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za plačilo stroškov pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6111803  – KS Sava - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

612 Krajevna skupnost Sp. Log 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6120601 – KS Sp. Log – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena: 

- pisarniški material 

- stroški poštnin 

- stroški telefonov, … 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6121301 – KS Sp. Log - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6121803  – KS Sp. Log - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

613 Krajevna skupnost Vače 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 – Delovanje oţjih delov občin 

6130601 – KS Vače – poslovanje KS  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sledečemu:  

- obratovalni stroški  

- stroški poštnin 

- stroški telefonov 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE 

1302 – Cestni promet in infrastruktura 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

6131301 – KS Vače - občinske ceste 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pri vzdrževanju cest so mišljena manjša tekoča vzdrževalna dela. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 

KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 – Komunalna dejavnost 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

6131603 – KS Vače – pokopališče 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena odvozu odpadkov iz pokopališča ter urejanju pokopališča. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1803 – Programi v kulturi 

18039003 – Ljubiteljska kultura 

6131801 – KS Vače – dvorana 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja  in komunalnih storitev.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

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

Ocena 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti 

18059002 – Programi za mladino 

6131803  – KS Vače - novoletna obdaritev otrok 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena novoletni obdaritvi otrok. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Ni navezav na projekte. 

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

Ocena 
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