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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-

UPB4 (14/2013 popr.), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617) in 16. člena 

statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/2003, 106/2003 in 34/2004-popr.) je 

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na __. _____ seji občinskega sveta, dne ________, 

sprejel 
 

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA  

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 
 

 

1. člen 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016. 

 

2. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 sestavljajo splošni in 

posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 

prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 

računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 

predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji 

za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v 

katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovim 

spremembam tekom leta 2016 ter njihovi realizaciji v tem letu. 

 

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 v splošnem delu izkazuje: 

 

Konto   Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 
Realizacija 2016     

(v EUR) 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 
  I. S K U P A J    P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 4.663.217  

 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.230.532  

70 

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      3.546.298  

700 
 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.130.461  

703 

 

DAVKI NA PREMOŽENJE 277.390  

704 

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 136.035  

706 
 

DRUGI DAVKI 2.412  

71 

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 684.234  

710 

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  549.865  

711 

 

TAKSE IN PRISTOJBINE 3.156  

712 
 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  9.900  

713 
 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 1.696  

714 

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 119.617  

72 

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 41.611  

720 
 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 38.845  

721 
 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0  

722 

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 2.766  

73 

 

PREJETE DONACIJE (730+731) 0  

730 
 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0  

731 

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0  

74   TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    391.073  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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740 

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 386.119  

741 
 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 

PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 4.954  

78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)    0  

787 

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0  

    
  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 4.562.679  

40 

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.512.636  

400 

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 228.272  

401 

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 32.431  

402 
 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.134.511  

403 
 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 76.892  

409 

 

REZERVE 40.531  

41 

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 1.913.447  

410 

 

SUBVENCIJE 10.984  

411 
 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.302.278  

412 

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 113.747  

413 

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  486.438  

414 
 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0  

42 

 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.023.703  

420 

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.023.703  

43 

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 112.893  

431 
 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO 

PRORAČUNSKI UPORABNIKI 74.403  

432 

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 38.489  

 
III. 

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 

(I. - II.) 

(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) 100.537  

    

    
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 

    

75 IV. 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV  (750+751+752) 127  

750 

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0  

751 

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0  

752 
 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 127  

44 V. 

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   

(440+441+442+443) 0  

440 

 

DANA POSOJILA 0  

441 
 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 0  

442 

 

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0  

443 
 

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN 

DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE 

V SVOJI LASTI 0  

 

VI. 

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 

(IV. - V.) 127  

    

    
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

    
50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 121.743  

500 

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE 121.743  
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5001 

 

Najeti krediti pri poslovnih bankah 0  

5002 

 

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0  

5003 
 

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 121.743  

5004 
 

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 0  

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 206.436  

550 

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  206.436  

5501 
 

Odplačila kreditov poslovnim bankam 206.436  

5502 
 

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0  

5503 

 

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0  

5504 

 

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 0  

    

  IX. 

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  SREDSTEV NA 

RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 15.971  

    

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.) -84.693  

    

 

XI. 

NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) -100.537  

    
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 103.932  

 

3. člen 

 

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 se objavi v Uradnem listu 

RS Slovenije. 

 

 

Št. 400-002/2017                           

Šmartno pri Litiji, dne 31. marca 2017                           

             Župan   

                   Občine Šmartno pri Litiji 

                Rajko Meserko, l.r. 
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I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.663.216,505.124.184,835.124.184,83 91,091,0

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.230.532,494.490.222,684.490.222,68 94,294,2

70 DAVČNI PRIHODKI 3.546.298,263.574.611,003.574.611,00 99,299,2

700 Davki na dohodek in dobiček 3.130.461,003.130.461,003.130.461,00 100,0100,0

7000 Dohodnina 3.130.461,003.130.461,003.130.461,00 100,0100,0

700020 Dohodnina - občinski vir 3.130.461,003.130.461,003.130.461,00 100,0100,0

703 Davki na premoženje 277.390,36307.150,00307.150,00 90,390,3

7030 Davki na nepremičnine 243.943,22264.000,00264.000,00 92,492,4

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 230,31500,00500,00 46,146,1

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 3.214,752.500,002.500,00 128,6128,6

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 68.871,1975.000,0075.000,00 91,891,8

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 169.876,37185.000,00185.000,00 91,891,8

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 1.750,601.000,001.000,00 175,1175,1

7031 Davki na premičnine 386,961.000,001.000,00 38,738,7

703100 Davek na vodna plovila 386,411.000,001.000,00 38,638,6

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,550,000,00 ------

7032 Davki na dediščine in darila 2.832,967.100,007.100,00 39,939,9

703200 Davek na dediščine in darila 2.822,707.000,007.000,00 40,340,3

703201 Zamudne obresti davkov občanov 10,26100,00100,00 10,310,3

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 30.227,2235.050,0035.050,00 86,286,2

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 1.867,205.000,005.000,00 37,337,3

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 28.498,4430.000,0030.000,00 95,095,0

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin -138,4250,0050,00 ------

Stran 6 od 18



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(2)
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704 Domači davki na blago in storitve 136.035,19137.000,00137.000,00 99,399,3

7044 Davki na posebne storitve 2.664,753.000,003.000,00 88,888,8

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 2.664,753.000,003.000,00 88,888,8

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 133.370,44134.000,00134.000,00 99,599,5

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 131.097,50131.000,00131.000,00 100,1100,1

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 2.272,943.000,003.000,00 75,875,8

706 Drugi davki in prispevki 2.411,710,000,00 ------

7060 Drugi davki in prispevki 2.411,710,000,00 ------

706099 Drugi davki in prispevki 2.411,710,000,00 ------

71 NEDAVČNI PRIHODKI 684.234,23915.611,68915.611,68 74,774,7

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 549.864,87628.150,00628.150,00 87,587,5

7102 Prihodki od obresti 146,74200,00200,00 73,473,4

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 146,74200,00200,00 73,473,4

7103 Prihodki od premoženja 549.718,13627.950,00627.950,00 87,587,5

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 2.397,613.000,003.000,00 79,979,9

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 55.388,2450.000,0050.000,00 110,8110,8

710303 Prihodki od najemnin za opremo 94.065,3197.700,0097.700,00 96,396,3

710304 Prihodki od drugih najemnin 231.894,99300.600,00300.600,00 77,177,1

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 26.618,4626.600,0026.600,00 100,1100,1

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 134.150,18145.000,00145.000,00 92,592,5

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 20,1350,0050,00 40,340,3

710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice 5.183,215.000,005.000,00 103,7103,7

711 Takse in pristojbine 3.155,892.500,002.500,00 126,2126,2

7111 Upravne takse in pristojbine 3.155,892.500,002.500,00 126,2126,2

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.155,892.500,002.500,00 126,2126,2

712 Globe in druge denarne kazni 9.900,168.000,008.000,00 123,8123,8

7120 Globe in druge denarne kazni 9.900,168.000,008.000,00 123,8123,8

712001 Globe za prekrške 4.260,002.000,002.000,00 213,0213,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 5.590,166.000,006.000,00 93,293,2

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 50,000,000,00 ------
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.696,062.000,002.000,00 84,884,8

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.696,062.000,002.000,00 84,884,8

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.696,062.000,002.000,00 84,884,8

714 Drugi nedavčni prihodki 119.617,25274.961,68274.961,68 43,543,5

7141 Drugi nedavčni prihodki 119.617,25274.961,68274.961,68 43,543,5

714100 Drugi nedavčni prihodki 16.388,7124.961,6824.961,68 65,765,7

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 42.800,36150.000,00150.000,00 28,528,5

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 60.428,18100.000,00100.000,00 60,460,4

72 KAPITALSKI PRIHODKI 41.611,13259.168,10259.168,10 16,116,1

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 38.845,00173.845,00173.845,00 22,322,3

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 38.845,00173.845,00173.845,00 22,322,3

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 38.845,00173.845,00173.845,00 22,322,3

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 2.766,1385.323,1085.323,10 3,23,2

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 446,330,000,00 ------

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 435,890,000,00 ------

722001 Prihodki od prodaje gozdov 10,440,000,00 ------

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.319,8085.323,1085.323,10 2,72,7

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.319,8085.323,1085.323,10 2,72,7

74 TRANSFERNI PRIHODKI 391.072,88374.794,05374.794,05 104,3104,3

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 386.118,74369.839,91369.839,91 104,4104,4

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 386.118,74369.839,91369.839,91 104,4104,4

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 258.970,00258.970,00258.970,00 100,0100,0

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 109.378,96103.787,26103.787,26 105,4105,4

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 17.769,787.082,657.082,65 250,9250,9

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 4.954,144.954,144.954,14 100,0100,0

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 4.954,144.954,144.954,14 100,0100,0

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 4.954,144.954,144.954,14 100,0100,0
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.562.679,055.154.267,115.154.267,11 88,588,5
40 TEKOČI ODHODKI 1.512.636,021.746.182,331.733.709,47 86,687,3

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 228.271,57240.556,75240.529,32 94,994,9

4000 Plače in dodatki 195.500,70205.899,34212.234,87 95,092,1

400000 Osnovne plače 186.534,88195.199,27201.534,80 95,692,6

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 7.854,629.493,549.493,54 82,782,7

400004 Drugi dodatki 1.111,201.206,531.206,53 92,192,1

4001 Regres za letni dopust 8.033,028.230,708.230,70 97,697,6

400100 Regres za letni dopust 8.033,028.230,708.230,70 97,697,6

4002 Povračila in nadomestila 15.682,4917.113,6717.086,24 91,691,8

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.208,089.036,619.009,18 90,891,1

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 7.474,418.077,068.077,06 92,592,5

4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.383,722.467,79807,79 96,6295,1

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.383,722.467,79807,79 96,6295,1

4004 Sredstva za nadurno delo 1.548,281.721,891.721,89 89,989,9

400400 Sredstva za nadurno delo 1.548,281.721,891.721,89 89,989,9

4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.123,365.123,36447,83 100,0---

400900 Jubilejne nagrade 447,83447,83447,83 100,0100,0

400901 Odpravnine 4.675,534.675,530,00 100,0---

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 32.430,7934.937,9734.965,40 92,892,8

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.278,3218.799,5218.799,52 91,991,9

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 17.278,3218.799,5218.799,52 91,991,9

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 14.296,2815.250,5015.277,70 93,793,6

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 13.227,5714.110,4614.123,59 93,793,7

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.068,711.140,041.154,11 93,792,6

4012 Prispevek za zaposlovanje 120,96129,13129,36 93,793,5

401200 Prispevek za zaposlovanje 120,96129,13129,36 93,793,5

4013 Prispevek za starševsko varstvo 201,65215,14215,14 93,793,7

401300 Prispevek za starševsko varstvo 201,65215,14215,14 93,793,7

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 533,58543,68543,68 98,198,1

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 533,58543,68543,68 98,198,1
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402 Izdatki za blago in storitve 1.134.511,381.342.334,731.324.314,75 84,585,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 106.187,36113.350,76108.754,67 93,797,6

402000 Pisarniški material in storitve 4.071,214.389,984.100,00 92,799,3

402001 Čistilni material in storitve 5.378,975.734,295.650,00 93,895,2

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 5.868,006.414,536.402,15 91,591,7

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 7.471,477.548,095.349,80 99,0139,7

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.100,224.100,313.948,43 100,0103,8

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 39.776,7640.719,4337.624,18 97,7105,7

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 23.402,2026.664,1727.232,00 87,885,9

402009 Izdatki za reprezentanco 13.214,9213.731,4614.491,11 96,291,2

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 52,36230,00230,00 22,822,8

402099 Drugi splošni material in storitve 2.851,253.818,503.727,00 74,776,5

4021 Posebni material in storitve 172.867,32293.304,84291.988,42 58,959,2

402100 Uniforme in službena obleka 570,00921,031.000,00 61,957,0

402108 Drobni inventar 0,0028,10100,00 0,00,0

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 307,23307,23300,00 100,0102,4

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve 152,50210,02500,00 72,630,5

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 74.359,17154.550,76151.647,16 48,149,0

402199 Drugi posebni materiali in storitve 97.478,42137.287,70138.441,26 71,070,4

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 98.053,91102.086,77101.193,62 96,196,9

402200 Električna energija 41.337,6842.886,4143.159,98 96,495,8

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 34.618,0835.307,7335.094,19 98,198,6

402203 Voda in komunalne storitve 9.466,3210.092,639.439,45 93,8100,3

402204 Odvoz smeti 4.048,794.500,004.500,00 90,090,0

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.398,993.600,003.300,00 94,4103,0

402206 Poštnina in kurirske storitve 5.184,055.700,005.700,00 91,091,0

4023 Prevozni stroški in storitve 6.287,817.703,667.694,51 81,681,7

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.507,013.152,863.152,86 79,579,5

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 1.839,152.609,152.600,00 70,570,7

402304 Pristojbine za registracijo vozil 343,22343,22343,22 100,0100,0

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.313,231.313,231.313,23 100,0100,0

402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 110,00110,00110,00 100,0100,0

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 175,20175,20175,20 100,0100,0

4024 Izdatki za službena potovanja 149,43200,00200,00 74,774,7

402402 Stroški prevoza v državi 149,43200,00200,00 74,774,7

4025 Tekoče vzdrževanje 523.494,54535.500,47532.432,22 97,898,3

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.041,421.632,042.300,00 63,845,3
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402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.271,562.271,562.000,00 100,0113,6

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 468.449,06478.374,45477.271,42 97,998,2

402504 Zavarovalne premije za objekte 9.269,339.303,079.221,45 99,6100,5

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 7.580,547.698,846.373,20 98,5118,9

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 13.752,1813.797,7413.797,74 99,799,7

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 3.168,803.423,633.329,40 92,695,2

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 1.127,321.138,591.083,23 99,0104,1

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 16.834,3317.860,5517.055,78 94,398,7

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 35.432,8442.918,2033.979,40 82,6104,3

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 23.851,2023.851,2023.851,20 100,0100,0

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 6.968,647.000,007.000,00 99,699,6

402604 Najem strojne računalniške opreme 378,20378,20378,20 100,0100,0

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.484,8010.938,802.000,00 31,9174,2

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 750,00750,00750,00 100,0100,0

4027 Kazni in odškodnine 77.728,00103.425,96103.425,96 75,275,2

402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 77.728,0077.925,9677.925,96 99,899,8

402799 Druge odškodnine in kazni 0,0025.500,0025.500,00 0,00,0

4029 Drugi operativni odhodki 114.310,17143.844,07144.645,95 79,579,0

402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.976,583.220,713.414,16 92,487,2

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.055,921.100,001.100,00 96,096,0

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 978,031.139,591.200,00 85,881,5

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 51.064,8451.925,5051.774,95 98,398,6

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.304,842.000,002.000,00 65,265,2

402912 Posebni davek na določene prejemke 263,98290,00290,00 91,091,0

402999 Drugi operativni odhodki 28.141,6251.854,5253.433,50 54,352,7

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 19.487,2122.687,2822.591,00 85,986,3

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 5.911,636.000,006.000,00 98,598,5

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.040,281.040,28800,00 100,0130,0

402931 Plačila bančnih storitev 82,2582,25120,00 100,068,5

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 767,20767,20267,20 100,0287,1

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 1.235,791.736,741.655,14 71,274,7

403 Plačila domačih obresti 76.891,6483.400,0083.400,00 92,292,2

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 76.891,6483.400,0083.400,00 92,292,2

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 76.891,6483.400,0083.400,00 92,292,2
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409 Rezerve 40.530,6444.952,8850.500,00 90,280,3

4091 Proračunska rezerva 40.000,0044.422,2450.000,00 90,080,0

409100 Proračunska rezerva 40.000,0044.422,2450.000,00 90,080,0

4093 Sredstva za posebne namene 530,64530,64500,00 100,0106,1

409300 Sredstva proračunskih skladov 530,64530,64500,00 100,0106,1

41 TEKOČI TRANSFERI 1.913.447,191.944.001,001.939.740,67 98,498,6

410 Subvencije 10.983,9212.000,0012.000,00 91,591,5

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 10.983,9212.000,0012.000,00 91,591,5

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 3.640,424.000,004.000,00 91,091,0

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 7.343,508.000,008.000,00 91,891,8

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.302.278,011.315.928,561.309.523,89 99,099,5

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 16.002,7516.002,7518.000,00 100,088,9

411103 Darilo ob rojstvu otroka 16.002,7516.002,7518.000,00 100,088,9

4117 Štipendije 1.386,281.386,282.500,00 100,055,5

411799 Druge štipendije 1.386,281.386,282.500,00 100,055,5

4119 Drugi transferi posameznikom 1.284.888,981.298.539,531.289.023,89 99,099,7

411900 Regresiranje prevozov v šolo 319.644,17327.378,09320.000,00 97,699,9

411902 Doplačila za šolo v naravi 7.295,747.300,007.300,00 99,999,9

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.731,722.600,002.600,00 66,666,6

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 101.448,03101.448,03100.000,00 100,0101,5

411920 Subvencioniranje stanarin 13.325,0413.325,0413.000,00 100,0102,5

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 741.387,71745.000,00745.000,00 99,599,5

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 20.396,2820.500,0020.500,00 99,599,5

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 79.660,2980.988,3780.623,89 98,498,8

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 113.746,95121.974,00121.974,00 93,393,3

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 113.746,95121.974,00121.974,00 93,393,3

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 113.746,95121.974,00121.974,00 93,393,3
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413 Drugi tekoči domači transferi 486.438,31494.098,44496.242,78 98,598,0

4130 Tekoči transferi občinam 11.667,9612.467,0012.467,00 93,693,6

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 11.667,9612.467,0012.467,00 93,693,6

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 33.711,9033.855,6636.000,00 99,693,6

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 33.711,9033.855,6636.000,00 99,693,6

4133 Tekoči transferi v javne zavode 378.635,93385.275,78385.275,78 98,398,3

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 126.313,40125.029,17125.100,10 101,0101,0

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 17.455,2317.368,5118.035,97 100,596,8

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 234.528,64242.375,42241.433,83 96,897,1

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 338,66502,68705,88 67,448,0

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 62.422,5262.500,0062.500,00 99,999,9

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 62.422,5262.500,0062.500,00 99,999,9
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.023.703,171.347.223,781.362.956,97 76,075,1

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.023.703,171.347.223,781.362.956,97 76,075,1

4200 Nakup zgradb in prostorov 55.096,8255.096,8255.096,82 100,0100,0

420000 Nakup poslovnih stavb 4.609,824.609,824.609,82 100,0100,0

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 50.487,0050.487,0050.487,00 100,0100,0

4202 Nakup opreme 47.621,9248.974,5338.219,18 97,2124,6

420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.456,681.460,001.460,00 99,899,8

420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.680,612.890,353.000,00 92,789,4

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 6.091,906.091,906.091,90 100,0100,0

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 4.844,624.844,624.000,00 100,0121,1

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 2.865,783.000,003.000,00 95,595,5

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 6.494,327.100,883.000,00 91,5216,5

420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima 0,00365,512.700,00 0,00,0

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 109,65109,650,00 100,0---

420239 Nakup avdiovizualne opreme 1.066,741.100,001.100,00 97,097,0

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 8.144,348.144,340,00 100,0---

420299 Nakup druge opreme in napeljav 13.867,2813.867,2813.867,28 100,0100,0

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 449.197,47596.335,38607.039,68 75,374,0

420400 Priprava zemljišča 7.433,037.770,43550,00 95,7---

420401 Novogradnje 67.110,44208.709,57222.784,14 32,230,1

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 374.654,00379.855,38383.705,54 98,697,6

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 214.872,97255.908,80264.038,45 84,081,4

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 214.872,97255.908,80264.038,45 84,081,4

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 114.708,31202.885,89212.265,47 56,554,0

420600 Nakup zemljišč 114.708,31202.885,89212.265,47 56,554,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 142.205,68188.022,36186.297,37 75,676,3

420801 Investicijski nadzor 13.476,9516.922,3817.556,33 79,676,8

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 117.911,00159.457,52159.316,38 74,074,0

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.817,7311.642,469.424,66 92,9114,8
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 112.892,67116.860,00117.860,00 96,695,8

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 74.403,4675.800,0075.800,00 98,298,2

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00250,545.000,00 0,00,0

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00250,545.000,00 0,00,0

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 4.749,464.749,460,00 100,0---

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 4.749,464.749,460,00 100,0---

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 69.654,0070.800,0070.800,00 98,498,4

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 69.654,0070.800,0070.800,00 98,498,4

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 38.489,2141.060,0042.060,00 93,791,5

4320 Investicijski transferi občinam 43,84260,00260,00 16,916,9

432000 Investicijski transferi občinam 43,84260,00260,00 16,916,9

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 38.445,3740.800,0041.800,00 94,292,0

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 38.445,3740.800,0041.800,00 94,292,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-30.082,28 100.537,45-30.082,28 ------

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)   (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

53.117,72 177.282,3553.117,72 333,8333,8

III/2. TEKOČI PRESEŽEK   (PRIMANJKLJAJ)
     (70 + 71) - (40 + 41)  (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

800.039,35 804.449,28816.772,54 100,698,5
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 127,21150,00150,00 84,884,8
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 127,21150,00150,00 84,884,8

752 Kupnine iz naslova privatizacije 127,21150,00150,00 84,884,8

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 127,21150,00150,00 84,884,8

752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije 127,21150,00150,00 84,884,8

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

150,00 127,21150,00 84,884,8
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)/(1)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 121.743,24136.369,00136.369,00 89,389,3
50 ZADOLŽEVANJE 121.743,24136.369,00136.369,00 89,389,3

500 Domače zadolževanje 121.743,24136.369,00136.369,00 89,389,3

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 121.743,24136.369,00136.369,00 89,389,3

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 121.743,24136.369,00136.369,00 89,389,3

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 206.436,43210.325,32210.325,32 98,298,2
55 ODPLAČILA DOLGA 206.436,43210.325,32210.325,32 98,298,2

550 Odplačila domačega dolga 206.436,43210.325,32210.325,32 98,298,2

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 206.436,43210.325,32210.325,32 98,298,2

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 206.436,43210.325,32210.325,32 98,298,2

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.)

-103.888,60 15.971,47-103.888,60 ------

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -73.956,32 -84.693,19-73.956,32 114,5114,5

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 30.082,28 -100.537,4530.082,28 ------

103.931,79XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 103.931,79103.931,79
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

1000 Občinski svet 49.948,1750.987,0249.002,35 101,9 98,0

26.605,4701 POLITIČNI SISTEM 27.518,3527.518,35 96,7 96,7

26.605,470101 Politični sistem 27.518,3527.518,35 96,7 96,7

26.605,4701019001 Dejavnost občinskega sveta 27.518,3527.518,35 96,7 96,7

21.328,9301111111 Nadomestila, sejnine in prevozni stroški občinskega sveta 21.518,3521.518,35 99,1 99,1

19.499,93402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 19.499,9319.349,38 100,8 100,0

1.829,00402999 Drugi operativni odhodki 2.018,422.168,97 84,3 90,6

2.276,6501111113 Materialni in drugi stroški občinskega sveta 3.000,003.000,00 75,9 75,9

0,00402000 Pisarniški material in storitve 300,00300,00 0,0 0,0

1.286,84402009 Izdatki za reprezentanco 1.500,001.500,00 85,8 85,8

989,81402206 Poštnina in kurirske storitve 1.200,001.200,00 82,5 82,5

2.999,8901118301 Financiranje političnih strank 3.000,003.000,00 100,0 100,0

2.999,89412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000,003.000,00 100,0 100,0

5.164,6704 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 5.164,673.180,00 162,4 100,0

5.164,670403 Druge skupne administrativne službe 5.164,673.180,00 162,4 100,0

5.164,6704039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 5.164,673.180,00 162,4 100,0

4.484,6704311113 Objava občinskih predpisov 4.484,672.500,00 179,4 100,0

4.484,67402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 4.484,672.500,00 179,4 100,0

Stran: 19 od 52



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

680,0004311116 Spletna stran občine 680,00680,00 100,0 100,0

680,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 680,00680,00 100,0 100,0

18.178,0306 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.304,0018.304,00 99,3 99,3

18.178,030601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 18.304,0018.304,00 99,3 99,3

5.911,6306019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 6.000,006.000,00 98,5 98,5

5.911,6306121501 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (SOS, ZOS,...) 6.000,006.000,00 98,5 98,5

5.911,63402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 6.000,006.000,00 98,5 98,5

12.266,4006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 12.304,0012.304,00 99,7 99,7

12.266,4006136204 Povezovanje lokalnih skupnosti 12.304,0012.304,00 99,7 99,7

10.963,34402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.000,0011.000,00 99,7 99,7

1.303,06412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.304,001.304,00 99,9 99,9

Stran: 20 od 52



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000 - Nadzorni odbor

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2000 Nadzorni odbor 3.054,345.399,645.399,64 56,6 56,6

3.054,3402 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.399,645.399,64 56,6 56,6

3.054,340203 Fiskalni nadzor 5.399,645.399,64 56,6 56,6

3.054,3402039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.399,645.399,64 56,6 56,6

3.054,3402311114 Dejavnost nadzornega odbora 5.399,645.399,64 56,6 56,6

2.792,32402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 3.514,023.514,02 79,5 79,5

0,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 500,00500,00 0,0 0,0

262,02402999 Drugi operativni odhodki 1.385,621.385,62 18,9 18,9
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 - Župan

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

3000 Župan 44.780,6050.272,7955.850,55 80,2 89,1

34.660,7701 POLITIČNI SISTEM 35.054,6935.054,69 98,9 98,9

34.660,770101 Politični sistem 35.054,6935.054,69 98,9 98,9

34.660,7701019003 Dejavnost župana in podžupanov 35.054,6935.054,69 98,9 98,9

31.471,4601131101 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije 31.654,6931.654,69 99,4 99,4

28.772,59402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 28.911,5528.911,55 99,5 99,5

2.698,87402999 Drugi operativni odhodki 2.743,142.743,14 98,4 98,4

3.189,3101131112 Materialni stroški funkcionarjev 3.400,003.400,00 93,8 93,8

2.315,48402009 Izdatki za reprezentanco 2.400,002.700,00 85,8 96,5

69,97402199 Drugi posebni materiali in storitve 100,00100,00 70,0 70,0

803,86402205 Telefon, faks, elektronska pošta 900,00600,00 134,0 89,3

10.119,8304 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 10.795,8610.795,86 93,7 93,7

10.119,830403 Druge skupne administrativne službe 10.795,8610.795,86 93,7 93,7

6.998,0704039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 7.674,107.674,10 91,2 91,2

225,8704321112 Pokroviteljstva občine 225,87225,87 100,0 100,0

225,87402199 Drugi posebni materiali in storitve 225,87225,87 100,0 100,0

4.260,9204321113 Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev občine 4.599,804.599,80 92,6 92,6

99,80402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 99,8099,80 100,0 100,0

317,20402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 317,200,00 --- 100,0

967,92402009 Izdatki za reprezentanco 972,521.500,00 64,5 99,5

258,85402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 51,8 51,8

2.610,28402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.610,282.000,00 130,5 100,0

6,87402999 Drugi operativni odhodki 100,00500,00 1,4 6,9

400,0004324701 Izvedba protokolarnih dogodkov 400,00400,00 100,0 100,0

400,00402999 Drugi operativni odhodki 400,00400,00 100,0 100,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 - Župan

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

2.111,2804324702 Vpis v zlato knjigo 2.448,432.448,43 86,2 86,2

648,34402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 648,43648,43 100,0 100,0

599,49402009 Izdatki za reprezentanco 600,00600,00 99,9 99,9

572,90402099 Drugi splošni material in storitve 800,00800,00 71,6 71,6

99,97402199 Drugi posebni materiali in storitve 200,00200,00 50,0 50,0

190,58402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 200,00200,00 95,3 95,3

3.121,7604039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 3.121,763.121,76 100,0 100,0

2.084,7604331116 Vzdrževanje drugih objektov v lasti občine 2.084,762.084,76 100,0 100,0

287,44402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 287,44287,44 100,0 100,0

229,70402200 Električna energija 229,70229,70 100,0 100,0

1.370,04402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.370,041.370,04 100,0 100,0

197,58402203 Voda in komunalne storitve 197,58197,58 100,0 100,0

1.037,0004331117 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje 1.037,001.037,00 100,0 100,0

1.037,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.037,001.037,00 100,0 100,0

0,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 4.422,2410.000,00 0,0 0,0

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 4.422,2410.000,00 0,0 0,0

0,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 4.422,2410.000,00 0,0 0,0

0,0023311191 Proračunska rezervacija 4.422,2410.000,00 0,0 0,0

0,00409100 Proračunska rezerva 4.422,2410.000,00 0,0 0,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

4000 Občinska uprava 4.457.453,895.040.066,555.036.473,46 88,5 88,4

1.122,5302 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.122,53920,00 122,0 100,0

1.122,530202 Urejanje na področju fiskalne politike 1.122,53920,00 122,0 100,0

1.122,5302029001 Urejanje na področju fiskalne politike 1.122,53920,00 122,0 100,0

1.122,5302211116 Stroški plačilnega prometa 1.122,53920,00 122,0 100,0

1.040,28402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 1.040,28800,00 130,0 100,0

82,25402931 Plačila bančnih storitev 82,25120,00 68,5 100,0

164.790,4704 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 182.277,25182.277,25 90,4 90,4

1.510,370402 Informatizacija uprave 1.510,371.510,37 100,0 100,0

1.510,3704029001 Informacijska infrastruktura 1.510,371.510,37 100,0 100,0

1.510,3704211116 Informacijska infrastruktura 1.510,371.510,37 100,0 100,0

1.097,74402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 1.097,741.097,74 100,0 100,0

329,40402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 329,40329,40 100,0 100,0

83,23402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 83,2383,23 100,0 100,0

163.280,100403 Druge skupne administrativne službe 180.766,88180.766,88 90,3 90,3

8.136,1704039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 8.144,188.144,18 99,9 99,9

3.400,0004311501 Spletna stran občine 3.400,003.400,00 100,0 100,0

3.400,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.400,003.400,00 100,0 100,0

991,9904311502 Celostna podoba občine 1.000,001.000,00 99,2 99,2

991,99402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,001.000,00 99,2 99,2

3.744,1804311503 Portal MojaObčina.si 3.744,183.744,18 100,0 100,0

3.744,18402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.744,183.744,18 100,0 100,0
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155.143,9304039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 172.622,70172.622,70 89,9 89,9

14.308,3704331118 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje 15.500,0015.500,00 92,3 92,3

302,04402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 500,00500,00 60,4 60,4

0,00402799 Druge odškodnine in kazni 500,00500,00 0,0 0,0

14.006,33402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 14.500,0014.500,00 96,6 96,6

10.875,1604331502 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine 11.373,8310.100,00 107,7 95,6

871,50402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 900,00900,00 96,8 96,8

488,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 488,000,00 --- 100,0

2.619,37402200 Električna energija 2.800,002.800,00 93,6 93,6

2.440,34402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.440,342.200,00 110,9 100,0

2.985,64402203 Voda in komunalne storitve 3.200,003.200,00 93,3 93,3

854,16402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 859,16500,00 170,8 99,4

186,23402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 186,330,00 --- 100,0

429,92402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 500,00500,00 86,0 86,0

988,2004331503 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine 16.726,1718.000,00 5,5 5,9

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 15.726,1717.000,00 0,0 0,0

988,20420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,001.000,00 98,8 98,8

77.425,9604334008 Obveznosti iz končanih sodnih postopkov 77.476,4677.525,96 99,9 99,9

77.425,96402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov 77.425,9677.425,96 100,0 100,0

0,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 50,50100,00 0,0 0,0

51.546,2404334009 Obveznost po pogojni sodni poravnavi (Bogenšperk) 51.546,2451.496,74 100,1 100,0

49,50402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 49,500,00 --- 100,0

1.009,74402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 1.009,741.009,74 100,0 100,0

50.487,00420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 50.487,0050.487,00 100,0 100,0
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351.050,7706 LOKALNA SAMOUPRAVA 373.676,53373.676,53 94,0 94,0

351.050,770603 Dejavnost občinske uprave 373.676,53373.676,53 94,0 94,0

307.341,3806039001 Administracija občinske uprave 326.177,96326.177,96 94,2 94,2

251.754,8106311101 Plače delavcev občinske uprave 266.539,17266.539,17 94,5 94,5

180.036,40400000 Osnovne plače 188.699,27195.034,80 92,3 95,4

7.854,62400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 9.493,549.493,54 82,7 82,7

1.111,20400004 Drugi dodatki 1.206,531.206,53 92,1 92,1

7.439,97400100 Regres za letni dopust 7.637,657.637,65 97,4 97,4

7.550,65400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 8.379,188.379,18 90,1 90,1

7.474,41400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 8.077,068.077,06 92,5 92,5

2.383,72400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 2.467,79807,79 295,1 96,6

1.548,28400400 Sredstva za nadurno delo 1.721,891.721,89 89,9 89,9

447,83400900 Jubilejne nagrade 447,83447,83 100,0 100,0

4.675,53400901 Odpravnine 4.675,530,00 --- 100,0

16.584,72401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 18.099,5218.099,52 91,6 91,6

12.770,70401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 13.653,5913.653,59 93,5 93,5

1.031,78401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.103,111.103,11 93,5 93,5

116,74401200 Prispevek za zaposlovanje 124,86124,86 93,5 93,5

194,68401300 Prispevek za starševsko varstvo 208,14208,14 93,5 93,5

533,58401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 543,68543,68 98,1 98,1

8.460,7206311104 Plače delavcev skupne občinske uprave 8.800,008.800,00 96,1 96,1

8.460,72413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 8.800,008.800,00 96,1 96,1

3.207,2406311105 Materialni stroški skupne občinske uprave 3.667,003.667,00 87,5 87,5

3.207,24413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 3.667,003.667,00 87,5 87,5

43,8406311106 Investicije za skupno občinsko upravo 260,00260,00 16,9 16,9

43,84432000 Investicijski transferi občinam 260,00260,00 16,9 16,9
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43.874,7706311116 Izdatki za blago in storitve občinske uprave 46.911,7946.911,79 93,5 93,5

3.889,98402000 Pisarniški material in storitve 3.889,983.600,00 108,1 100,0

3.933,73402001 Čistilni material in storitve 4.148,124.300,00 91,5 94,8

2.012,38402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.012,382.000,00 100,6 100,0

61,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 137,62150,00 40,7 44,3

3.451,88402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.451,883.300,00 104,6 100,0

2.223,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 2.432,173.000,00 74,1 91,4

462,67402009 Izdatki za reprezentanco 567,83500,00 92,5 81,5

1.378,60402099 Drugi splošni material in storitve 1.500,001.500,00 91,9 91,9

570,00402100 Uniforme in službena obleka 921,031.000,00 57,0 61,9

307,23402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 307,23300,00 102,4 100,0

152,50402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve 210,02500,00 30,5 72,6

883,06402199 Drugi posebni materiali in storitve 883,06500,00 176,6 100,0

2.278,97402200 Električna energija 2.278,972.200,00 103,6 100,0

4.034,34402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.116,944.500,00 89,7 98,0

732,33402203 Voda in komunalne storitve 1.000,001.000,00 73,2 73,2

2.595,13402205 Telefon, faks, elektronska pošta 2.700,002.700,00 96,1 96,1

4.194,24402206 Poštnina in kurirske storitve 4.500,004.500,00 93,2 93,2

252,86402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 252,86252,86 100,0 100,0

100,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 100,00100,00 100,0 100,0

149,43402402 Stroški prevoza v državi 200,00200,00 74,7 74,7

73,20402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 73,2073,20 100,0 100,0

381,73402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 381,73381,73 100,0 100,0

406,57402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 492,77500,00 81,3 82,5

1.304,84402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.500,001.500,00 87,0 87,0

854,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 854,00854,00 100,0 100,0

500,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 500,000,00 --- 100,0

6.691,10402999 Drugi operativni odhodki 7.500,007.500,00 89,2 89,2
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43.709,3906039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 47.498,5747.498,57 92,0 92,0

27.601,7906321150 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in zgradbe ter opreme 30.144,6530.144,65 91,6 91,6

2.254,15402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 2.900,002.900,00 77,7 77,7

1.739,15402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.509,152.500,00 69,6 69,3

343,22402304 Pristojbine za registracijo vozil 343,22343,22 100,0 100,0

1.313,23402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.313,231.313,23 100,0 100,0

110,00402306 Stroški nakupa vinjet in urbane 110,00110,00 100,0 100,0

187,26402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 772,881.800,00 10,4 24,2

3.450,54402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.523,742.600,00 132,7 97,9

12.654,44402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 12.700,0012.700,00 99,6 99,6

2.839,40402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 3.094,233.000,00 94,7 91,8

988,73402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 1.000,001.000,00 98,9 98,9

1.343,47402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.500,001.500,00 89,6 89,6

378,20402604 Najem strojne računalniške opreme 378,20378,20 100,0 100,0

0,0006321152 Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov in zgradbe ter opreme 1.000,001.000,00 0,0 0,0

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 0,0 0,0

11.405,5806321154 Nakup opreme in inventarja za občinsko upravo 11.651,9011.651,90 97,9 97,9

1.456,68420200 Nakup pisarniškega pohištva 1.460,001.460,00 99,8 99,8

2.680,61420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.890,353.000,00 89,4 92,7

6.091,90420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 6.091,906.091,90 100,0 100,0

109,65420238 Nakup telekomunikacijske opreme 109,650,00 --- 100,0

1.066,74420239 Nakup avdiovizualne opreme 1.100,001.100,00 97,0 97,0

4.702,0206321155 Nakup prostorov občinske uprave (Tomazinova 2) 4.702,024.702,02 100,0 100,0

92,20402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 92,2092,20 100,0 100,0

4.609,82420000 Nakup poslovnih stavb 4.609,824.609,82 100,0 100,0
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130.355,4907 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 135.800,00135.800,00 96,0 96,0

130.355,490703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 135.800,00135.800,00 96,0 96,0

2.701,5007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.000,004.000,00 67,5 67,5

855,0507312202 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 2.128,102.200,00 38,9 40,2

52,36402010 Hrana, storitve menz in restavracij 100,00100,00 52,4 52,4

0,00402108 Drobni inventar 28,10100,00 0,0 0,0

802,69402999 Drugi operativni odhodki 2.000,002.000,00 40,1 40,1

1.000,0007312204 Dejavnost ekipe prve pomoči 1.000,001.000,00 100,0 100,0

1.000,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.000,001.000,00 100,0 100,0

846,4507312251 Opremljanje enot in služb civilne zaščite 871,90800,00 105,8 97,1

846,45402199 Drugi posebni materiali in storitve 871,90800,00 105,8 97,1

127.653,9907039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 131.800,00131.800,00 96,9 96,9

57.999,9907323201 Dejavnost gasilske zveze in občinskih PGD 58.000,0058.000,00 100,0 100,0

57.999,99413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 58.000,0058.000,00 100,0 100,0

0,0007323202 Nadomestilo plače med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči 3.000,003.000,00 0,0 0,0

0,00402999 Drugi operativni odhodki 3.000,003.000,00 0,0 0,0

12.654,0007323251 Transfer požarnih taks 13.800,0013.800,00 91,7 91,7

12.654,00431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 13.800,0013.800,00 91,7 91,7

57.000,0007323252 Sofinanciranje investicij ter nabav gasilskih vozil in opreme 57.000,0057.000,00 100,0 100,0

57.000,00431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 57.000,0057.000,00 100,0 100,0
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6.123,4108 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 6.350,006.350,00 96,4 96,4

6.123,410802 Policijska in kriminalistična dejavnost 6.350,006.350,00 96,4 96,4

6.123,4108029001 Prometna varnost 6.350,006.350,00 96,4 96,4

6.123,4108211115 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 6.350,006.350,00 96,4 96,4

181,23402000 Pisarniški material in storitve 200,00200,00 90,6 90,6

244,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 308,07500,00 48,8 79,2

140,47402009 Izdatki za reprezentanco 150,00150,00 93,7 93,7

2.691,93402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.691,932.500,00 107,7 100,0

2.865,78420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 3.000,003.000,00 95,5 95,5

12.587,9710 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 12.955,5512.955,55 97,2 97,2

12.587,971003 Aktivna politika zaposlovanja 12.955,5512.955,55 97,2 97,2

12.587,9710039001 Povečanje zaposljivosti 12.955,5512.955,55 97,2 97,2

12.587,9710311017 Sredstva za izvajanje javnih del 12.955,5512.955,55 97,2 97,2

6.498,48400000 Osnovne plače 6.500,006.500,00 100,0 100,0

593,05400100 Regres za letni dopust 593,05593,05 100,0 100,0

657,43400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 657,43630,00 104,4 100,0

693,60401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 700,00700,00 99,1 99,1

456,87401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 456,87470,00 97,2 100,0

36,93401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 36,9351,00 72,4 100,0

4,22401200 Prispevek za zaposlovanje 4,274,50 93,8 98,8

6,97401300 Prispevek za starševsko varstvo 7,007,00 99,6 99,6

3.640,42410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 4.000,004.000,00 91,0 91,0
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42.962,0311 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 46.513,0046.513,00 92,4 92,4

26.856,301102 Program reforme kmetijstva in živilstva 29.498,0029.498,00 91,0 91,0

17.358,3011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 20.000,0020.000,00 86,8 86,8

17.358,3011214209 Finančne pomoči kmetijstvu - razpis 20.000,0020.000,00 86,8 86,8

7.343,50410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 8.000,008.000,00 91,8 91,8

10.014,80412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000,0012.000,00 83,5 83,5

9.498,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 9.498,009.498,00 100,0 100,0

9.498,0011224252 Sofinanciranje razvojnih programov podeželja 9.498,009.498,00 100,0 100,0

9.498,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.498,009.498,00 100,0 100,0

3.422,531103 Splošne storitve v kmetijstvu 3.500,003.500,00 97,8 97,8

3.422,5311039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 3.500,003.500,00 97,8 97,8

3.422,5311324210 Zaščita izgubljenih živali 3.500,003.500,00 97,8 97,8

3.422,53413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.500,003.500,00 97,8 97,8

12.683,201104 Gozdarstvo 13.515,0013.515,00 93,9 93,9

12.683,2011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 13.515,0013.515,00 93,9 93,9

12.683,2011414251 Vzdrževanje gozdnih cest in vlak 13.515,0013.515,00 93,9 93,9

12.669,15402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13.500,0013.500,00 93,9 93,9

14,05402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 15,0015,00 93,7 93,7

1.622,6012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 3.500,003.500,00 46,4 46,4

1.622,601206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 3.500,003.500,00 46,4 46,4

1.622,6012069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 3.500,003.500,00 46,4 46,4

1.622,6012061001 Lokalni energetski koncept Občine Šmartno pri Litiji 3.500,003.500,00 46,4 46,4

256,20402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.300,001.300,00 19,7 19,7

1.366,40402999 Drugi operativni odhodki 2.200,002.200,00 62,1 62,1

Stran: 31 od 52
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886.055,2913 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 973.523,01973.523,01 91,0 91,0

875.685,291302 Cestni promet in infrastruktura 963.153,01963.153,01 90,9 90,9

399.574,6213029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 402.436,01401.236,01 99,6 99,3

287.171,3213214501 Vzdrževanje krajevnih in lokalnih cest 290.032,00288.832,00 99,4 99,0

6.832,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 6.832,006.832,00 100,0 100,0

272.223,08402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 275.000,00275.000,00 99,0 99,0

8.116,24402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 8.200,007.000,00 116,0 99,0

112.403,3013214502 Zimska služba 112.404,01112.404,01 100,0 100,0

109.603,01402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 109.603,01109.603,01 100,0 100,0

2.800,29402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.801,002.801,00 100,0 100,0

392.202,1113029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 409.581,72410.781,72 95,5 95,8

49.208,0413224500 Investicijsko vzdrževanje krajevnih in lokalnih cest 49.800,0049.800,00 98,8 98,8

48.031,28420402 Rekonstrukcije in adaptacije 48.100,0048.100,00 99,9 99,9

1.176,76420801 Investicijski nadzor 1.200,001.200,00 98,1 98,1

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00500,00 0,0 0,0

2.257,0013224554 Pločnik do pokopališča Šmartno 4.500,004.500,00 50,2 50,2

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,001.000,00 0,0 0,0

2.257,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500,003.500,00 64,5 64,5

680,0013224606 Ureditev pločnika ob državni cesti R2 416/1346 Litija - Šmartno 1.000,001.000,00 68,0 68,0

680,00420600 Nakup zemljišč 1.000,001.000,00 68,0 68,0

0,0013224670 Ureditev dela Tomazinove ulice 5.000,005.000,00 0,0 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000,005.000,00 0,0 0,0

10.260,2013224677 Komunalna infrastruktura OPPN ŠM14/3 in 14/4 10.260,2010.260,20 100,0 100,0

10.260,20402199 Drugi posebni materiali in storitve 10.260,2010.260,20 100,0 100,0

Stran: 32 od 52



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

55.944,3413224681 Asfaltiranje dela JP 709651 (Reka-Gojzdar-Krmuc) 56.053,1956.053,19 99,8 99,8

52.593,06420402 Rekonstrukcije in adaptacije 52.593,0652.593,06 100,0 100,0

1.179,68420801 Investicijski nadzor 1.288,531.288,53 91,6 91,6

2.171,60420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.171,602.171,60 100,0 100,0

252.112,1313224687 Rekonstrukcija Litijske ceste 260.968,33262.168,33 96,2 96,6

229.879,82420402 Rekonstrukcije in adaptacije 235.012,48235.012,48 97,8 97,8

0,00420600 Nakup zemljišč 3.665,473.665,47 0,0 0,0

5.750,11420801 Investicijski nadzor 5.757,805.757,80 99,9 99,9

14.981,60420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.031,9816.231,98 92,3 99,7

1.500,60420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.500,601.500,60 100,0 100,0

5.990,2013224693 Ureditev nekategor. poti v centru Šmartna (Žagar - Kantužar) 6.000,006.000,00 99,8 99,8

5.990,20420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.000,006.000,00 99,8 99,8

15.750,2013224800 Študije na področju cestne infrastrukture 16.000,0016.000,00 98,4 98,4

15.750,20420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 16.000,0016.000,00 98,4 98,4

11.974,3113029003 Urejanje cestnega prometa 28.808,2828.808,28 41,6 41,6

5.287,9713231501 Urejanje cestnega prometa 11.308,2811.308,28 46,8 46,8

5.287,97402199 Drugi posebni materiali in storitve 11.308,2811.308,28 46,8 46,8

4.846,3413231502 Prometna signalizacija 15.000,0015.000,00 32,3 32,3

4.846,34402199 Drugi posebni materiali in storitve 15.000,0015.000,00 32,3 32,3

1.840,0013231503 Avtobusna postajališča 2.500,002.500,00 73,6 73,6

1.840,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.500,002.500,00 73,6 73,6

67.987,5513029004 Cestna razsvetljava 87.327,0087.327,00 77,9 77,9

24.164,6813244903 Tokovina - električna energija za javno razsvetljavo 25.000,0025.000,00 96,7 96,7

24.164,68402200 Električna energija 25.000,0025.000,00 96,7 96,7

8.161,9613244904 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 10.000,0010.000,00 81,6 81,6

8.161,96402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 10.000,0010.000,00 81,6 81,6

Stran: 33 od 52
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1.069,4713244913 Investicije v javno razsvetljavo - Vintarjevec 5.327,005.327,00 20,1 20,1

0,00420401 Novogradnje 3.500,003.500,00 0,0 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 100,00100,00 0,0 0,0

427,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 427,00427,00 100,0 100,0

642,47420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.300,001.300,00 49,4 49,4

34.591,4413244950 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 47.000,0047.000,00 73,6 73,6

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,002.000,00 0,0 ---

28.566,81420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.595,0538.357,53 74,5 70,4

648,56420801 Investicijski nadzor 1.000,001.000,00 64,9 64,9

4.733,60420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.762,485.000,00 94,7 99,4

642,47420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 642,47642,47 100,0 100,0

3.946,7013029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 35.000,0035.000,00 11,3 11,3

3.946,7013264586 Sofinanciranje - Obvoznica Šmartno pri Litiji 35.000,0035.000,00 11,3 11,3

91,50402099 Drugi splošni material in storitve 91,500,00 --- 100,0

0,00402799 Druge odškodnine in kazni 25.000,0025.000,00 0,0 0,0

3.855,20420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.908,5010.000,00 38,6 38,9

10.370,001306 Telekomunikacije in pošta 10.370,0010.370,00 100,0 100,0

10.370,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 10.370,0010.370,00 100,0 100,0

10.370,0013611501 Gradnja širokopasovnih omrežij 10.370,0010.370,00 100,0 100,0

10.370,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.370,0010.370,00 100,0 100,0

Stran: 34 od 52
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5.203,9614 GOSPODARSTVO 6.471,936.471,93 80,4 80,4

5.203,961403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 6.471,936.471,93 80,4 80,4

4.204,0314039001 Promocija občine 5.472,005.472,00 76,8 76,8

4.204,0314314701 Promocija občine 5.472,005.472,00 76,8 76,8

1.099,89402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.099,89100,00 --- 100,0

500,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 500,00500,00 100,0 100,0

122,40402099 Drugi splošni material in storitve 500,00500,00 24,5 24,5

1.909,98402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.300,002.300,00 83,0 83,0

0,00402999 Drugi operativni odhodki 500,111.500,00 0,0 0,0

571,76412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 572,00572,00 100,0 100,0

999,9314039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 999,93999,93 100,0 100,0

999,9314328306 Strategija razvoja turizma 999,93999,93 100,0 100,0

914,16402901 Plačila avtorskih honorarjev 914,16914,16 100,0 100,0

85,77402999 Drugi operativni odhodki 85,7785,77 100,0 100,0

213.761,7315 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 372.817,03372.817,03 57,3 57,3

212.672,771502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 371.717,03371.717,03 57,2 57,2

36.101,2815029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 37.550,8737.550,87 96,1 96,1

2.123,8915215100 Subvencije cen GJS - infrastruktura za ravnanje z odpadki (v najemu KSP) 2.123,892.123,89 100,0 100,0

2.123,89411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.123,892.123,89 100,0 100,0

2.231,7715215102 Ravnanje s komunalnimi odpadki - deponija Širjava 3.650,003.650,00 61,1 61,1

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.418,233.650,00 0,0 0,0

2.188,01420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 2.188,010,00 --- 100,0

43,76420801 Investicijski nadzor 43,760,00 --- 100,0

6.968,6415215151 Deponija za odlaganje odpadkov 7.000,007.000,00 99,6 99,6

6.968,64402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 7.000,007.000,00 99,6 99,6

Stran: 35 od 52
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24.776,9815215154 Zbirni center za zbiranje odpadkov 24.776,9824.776,98 100,0 100,0

498,98402199 Drugi posebni materiali in storitve 498,98498,98 100,0 100,0

13.498,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 13.498,0013.498,00 100,0 100,0

3.330,00420401 Novogradnje 3.330,003.330,00 100,0 100,0

7.450,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.450,007.450,00 100,0 100,0

176.571,4915029002 Ravnanje z odpadno vodo 334.166,16334.166,16 52,8 52,8

50.000,0015225250 Subvencije cen GJS - kanalizacija (v najemu KSP) 50.000,0050.000,00 100,0 100,0

50.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 50.000,0050.000,00 100,0 100,0

12.772,7215225251 Investicije v kanalizacijo 15.470,8315.470,83 82,6 82,6

3.570,83402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.570,833.570,83 100,0 100,0

2.391,88402999 Drugi operativni odhodki 2.400,002.400,00 99,7 99,7

5.430,43420600 Nakup zemljišč 8.120,429.500,00 57,2 66,9

1.379,58420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.379,580,00 --- 100,0

4.959,1915225252 Izgradnja centralne čistilne naprave in kolektorskih kanalov-lastna sredstva 7.474,397.474,39 66,4 66,4

3.484,80402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 3.484,800,00 --- 100,0

0,00420401 Novogradnje 2.515,206.000,00 0,0 0,0

1.474,39420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.474,391.474,39 100,0 100,0

5.342,4315225254 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskih naprav (v najemu KSP) 5.500,005.500,00 97,1 97,1

5.237,68420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.300,005.300,00 98,8 98,8

104,75420801 Investicijski nadzor 200,00200,00 52,4 52,4

1.782,4315225255 Čistilna naprava Grmače 2.900,002.900,00 61,5 61,5

141,15402200 Električna energija 200,00200,00 70,6 70,6

1.641,28402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.700,002.700,00 60,8 60,8

4.050,4015225259 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo 4.051,404.051,40 100,0 100,0

4.050,40402199 Drugi posebni materiali in storitve 4.051,404.051,40 100,0 100,0

Stran: 36 od 52
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94.760,7215225260 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 204.461,34204.461,34 46,4 46,4

353,80402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 353,800,00 --- 100,0

83,81402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 100,000,00 --- 83,8

438,70420400 Priprava zemljišča 438,700,00 --- 100,0

61.633,41420401 Novogradnje 168.954,14168.954,14 36,5 36,5

2.118,78420801 Investicijski nadzor 3.561,304.000,00 53,0 59,5

24.954,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 25.707,9827.000,00 92,4 97,1

5.178,22420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 5.345,424.507,20 114,9 96,9

2.903,6015225261 Ureditev komun. infrastrukture na območju OPPN Šmartno jug 44.308,2044.308,20 6,6 6,6

0,00420401 Novogradnje 28.263,2041.000,00 0,0 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 1.100,001.100,00 0,0 0,0

2.903,60420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 14.945,002.208,20 131,5 19,4

1.088,961505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.100,001.100,00 99,0 99,0

1.088,9615059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.100,001.100,00 99,0 99,0

1.088,9615255500 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 1.100,001.100,00 99,0 99,0

1.088,96412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.100,001.100,00 99,0 99,0

434.302,8716 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 676.500,52675.421,53 64,3 64,2

103.155,971602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 145.440,00145.440,00 70,9 70,9

57.632,7616029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 77.440,0077.440,00 74,4 74,4

55.192,7616214503 Geodetske storitve in cenitve 60.000,0060.000,00 92,0 92,0

55.192,76402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 60.000,0060.000,00 92,0 92,0

2.440,0016216205 Vodenje evidence NUSZ 2.440,002.440,00 100,0 100,0

2.440,00402999 Drugi operativni odhodki 2.440,002.440,00 100,0 100,0

0,0016216251 Izdelava komunalnega katastra in programa opremljanja stavbnega zemljišča 15.000,0015.000,00 0,0 0,0

0,00402999 Drugi operativni odhodki 15.000,0015.000,00 0,0 0,0

Stran: 37 od 52
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45.523,2116029003 Prostorsko načrtovanje 68.000,0068.000,00 67,0 67,0

14.347,2016236201 Izdelava prostorskih aktov 17.400,0017.400,00 82,5 82,5

14.347,20402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 17.400,0017.400,00 82,5 82,5

24.934,4416236203 Občinski prostorski načrt 42.750,0042.750,00 58,3 58,3

1.040,67402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 1.040,670,00 --- 100,0

23.893,77402199 Drugi posebni materiali in storitve 41.709,3342.750,00 55,9 57,3

6.241,5716236204 Informacijska podpora pri prikazu in obdelavi prostorskih podatkov 7.850,007.850,00 79,5 79,5

6.241,57402199 Drugi posebni materiali in storitve 7.850,007.850,00 79,5 79,5

190.644,331603 Komunalna dejavnost 241.210,52240.131,53 79,4 79,0

141.145,8216039001 Oskrba z vodo 182.502,39181.423,40 77,8 77,3

34.461,0416316350 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (v najemu KSP) 41.300,0041.300,00 83,4 83,4

14,18402999 Drugi operativni odhodki 14,180,00 --- 100,0

2.147,03420401 Novogradnje 2.147,030,00 --- 100,0

31.856,27420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 38.688,7941.000,00 77,7 82,3

443,56420801 Investicijski nadzor 450,00300,00 147,9 98,6

1.104,6616316360 Vodovod Šmartno 2.777,5112.760,00 8,7 39,8

0,00420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima 365,512.700,00 0,0 0,0

352,00420400 Priprava zemljišča 352,000,00 --- 100,0

752,66420600 Nakup zemljišč 2.000,0010.000,00 7,5 37,6

0,00420801 Investicijski nadzor 60,0060,00 0,0 0,0

131,0016316362 Vodovod Kostrevnica - Jablaniška dolina 468,40550,00 23,8 28,0

131,00420400 Priprava zemljišča 468,40550,00 23,8 28,0

10.571,4016316367 Vodovod Račica - Velika Štanga 28.024,7315.940,00 66,3 37,7

2.549,80402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 2.549,800,00 --- 100,0

0,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 7.453,330,00 --- 0,0

81,60402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 81,600,00 --- 100,0

2.000,00420400 Priprava zemljišča 2.000,000,00 --- 100,0

0,00420600 Nakup zemljišč 10.000,0010.000,00 0,0 0,0

5.940,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.940,005.940,00 100,0 100,0

Stran: 38 od 52
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2.380,5916316373 Tekoče vzdrževanje vodovodov 3.778,992.700,00 88,2 63,0

115,90402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 300,00300,00 38,6 38,6

1.461,90402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.478,991.400,00 104,4 59,0

802,79402999 Drugi operativni odhodki 1.000,001.000,00 80,3 80,3

3.500,0016316375 Vodovod Gradiške Laze - Sp. Jablanica 3.500,003.500,00 100,0 100,0

3.500,00420600 Nakup zemljišč 3.500,003.500,00 100,0 100,0

2.958,0016316377 Vodovod Zavrstnik 2.975,164.880,00 60,6 99,4

78,00420400 Priprava zemljišča 78,000,00 --- 100,0

2.880,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.897,164.880,00 59,0 99,4

512,4016316379 Medobčinski vodovod Javorje - Felič vrh 1.000,001.000,00 51,2 51,2

512,40402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 512,40512,40 100,0 100,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 487,60487,60 0,0 0,0

4.433,3316316380 Vodovod Vintarjevec - vas 4.434,002.000,00 221,7 100,0

0,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0,672.000,00 0,0 0,0

4.433,33420400 Priprava zemljišča 4.433,330,00 --- 100,0

81.093,4016316381 Širitev in obnova vodovodnega sistema Šmartno 83.593,4083.593,40 97,0 97,0

38,20402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 38,2038,20 100,0 100,0

81.055,20420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 81.055,2081.055,20 100,0 100,0

0,00420600 Nakup zemljišč 2.500,002.500,00 0,0 0,0

0,0016316384 Nadgradnja sistemov za oskrbo s pitno vodo v občinah Litija in Šmartno pri Litiji 10.650,2013.200,00 0,0 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 10.650,2013.200,00 0,0 0,0

10.052,7616039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 13.700,0013.700,00 73,4 73,4

6.572,7616324902 Tekoče vzdrževanje krajevnih pokopališč 7.550,007.550,00 87,1 87,1

246,80402200 Električna energija 300,00300,00 82,3 82,3

1.374,19402203 Voda in komunalne storitve 1.500,001.500,00 91,6 91,6

4.048,79402204 Odvoz smeti 4.500,004.500,00 90,0 90,0

152,98402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,00500,00 30,6 30,6

750,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 750,00750,00 100,0 100,0
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0,0016324956 Ureditev pokopališča V. Štanga 1.000,001.000,00 0,0 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,001.000,00 0,0 0,0

3.480,0016324959 Ureditev pokopališča Liberga 5.150,005.150,00 67,6 67,6

3.480,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000,005.000,00 69,6 69,6

0,00420801 Investicijski nadzor 150,00150,00 0,0 0,0

25.798,8916039003 Objekti za rekreacijo 28.195,4828.195,48 91,5 91,5

14.228,4816338101 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 14.228,4814.228,48 100,0 100,0

124,71402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 124,71124,71 100,0 100,0

1.180,28402200 Električna energija 1.180,281.180,28 100,0 100,0

6.524,15402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 6.524,156.524,15 100,0 100,0

141,87402203 Voda in komunalne storitve 141,87141,87 100,0 100,0

5.431,42402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.431,425.431,42 100,0 100,0

826,05402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 826,05826,05 100,0 100,0

1.040,0016338154 TRIM steza Bogenšperk 1.040,001.040,00 100,0 100,0

1.040,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.040,001.040,00 100,0 100,0

4.036,0916339151 Tekoče vzdrževanje zelenic in javnih površin 4.927,004.927,00 81,9 81,9

427,00402099 Drugi splošni material in storitve 427,00427,00 100,0 100,0

3.609,09402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.500,004.500,00 80,2 80,2

6.494,3216339152 Investicijsko vzdrževanje zelenic in javnih površin 8.000,008.000,00 81,2 81,2

6.494,32420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 7.100,883.000,00 216,5 91,5

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 899,125.000,00 0,0 0,0

3.375,7016039004 Praznično urejanje naselij 3.375,703.375,70 100,0 100,0

3.375,7016346104 Praznično urejanje naselij, plaketiranje in ostalo 3.375,703.375,70 100,0 100,0

3.375,70402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.375,703.375,70 100,0 100,0

10.271,1616039005 Druge komunalne dejavnosti 13.436,9513.436,95 76,4 76,4

96,9916354901 Vzdrževanje javnih površin 96,9996,99 100,0 100,0

96,99402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 96,9996,99 100,0 100,0
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10.174,1716354953 Ureditev središča Šmartna 13.339,9613.339,96 76,3 76,3

6.210,78402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 6.210,785.000,00 124,2 100,0

0,00402010 Hrana, storitve menz in restavracij 130,00130,00 0,0 0,0

1.532,32402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 1.534,761.534,76 99,8 99,8

175,20402399 Drugi prevozni in transportni stroški 175,20175,20 100,0 100,0

2.062,42402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.306,552.500,00 82,5 89,4

193,45402999 Drugi operativni odhodki 193,450,00 --- 100,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.789,224.000,00 0,0 0,0

18.869,321605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 23.250,0023.250,00 81,2 81,2

18.869,3216059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 23.250,0023.250,00 81,2 81,2

12.910,1016536156 Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine 15.250,0015.250,00 84,7 84,7

221,37402200 Električna energija 250,00250,00 88,6 88,6

3,72402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3,720,00 --- 100,0

196,16402203 Voda in komunalne storitve 200,00200,00 98,1 98,1

2.271,56402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 2.271,562.000,00 113,6 100,0

1.688,08402504 Zavarovalne premije za objekte 1.688,081.600,00 105,5 100,0

19,11402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 19,110,00 --- 100,0

128,81402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 621,251.000,00 12,9 20,7

386,63402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.696,281.700,00 22,7 22,8

7.994,66402999 Drugi operativni odhodki 8.500,008.500,00 94,1 94,1

5.428,5816536157 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti občine 7.469,367.500,00 72,4 72,7

5.428,58420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.469,367.500,00 72,4 72,7

530,6416536158 Rezervni sklad večstanovanjskih objektov 530,64500,00 106,1 100,0

530,64409300 Sredstva proračunskih skladov 530,64500,00 106,1 100,0

121.633,251606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 266.600,00266.600,00 45,6 45,6

17.288,0316069001 Urejanje občinskih zemljišč 94.500,0094.500,00 18,3 18,3

14.218,0916616102 Geodetske storitve in cenitve 90.000,0090.000,00 15,8 15,8

14.218,09402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 89.600,0089.600,00 15,9 15,9

0,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 400,00400,00 0,0 0,0
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3.069,9416616103 Tekoči stroški upravljanja in razpolaganja s premoženjem občine 4.500,004.500,00 68,2 68,2

3.069,94402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 4.000,004.000,00 76,8 76,8

0,00402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS 500,00500,00 0,0 0,0

104.345,2216069002 Nakup zemljišč 172.100,00172.100,00 60,6 60,6

104.345,2216616151 Nakup zemljišč 172.100,00172.100,00 60,6 60,6

104.345,22420600 Nakup zemljišč 172.100,00172.100,00 60,6 60,6

55.027,5117 ZDRAVSTVENO VARSTVO 55.171,2753.000,00 103,8 99,7

8.144,341702 Primarno zdravstvo 8.144,345.000,00 162,9 100,0

8.144,3417029001 Dejavnost zdravstvenih domov 8.144,345.000,00 162,9 100,0

8.144,3417217151 Investicijske obnove in vzdrževanje zdravstvenega doma Litija 8.144,345.000,00 162,9 100,0

8.144,34420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 8.144,340,00 --- 100,0

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,005.000,00 0,0 ---

46.883,171707 Drugi programi na področju zdravstva 47.026,9348.000,00 97,7 99,7

33.711,9017079001 Nujno zdravstveno varstvo 33.855,6636.000,00 93,6 99,6

33.711,9017711013 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih 33.855,6636.000,00 93,6 99,6

33.711,90413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 33.855,6636.000,00 93,6 99,6

13.171,2717079002 Mrliško ogledna služba 13.171,2712.000,00 109,8 100,0

13.171,2717727101 Mrliško ogledna služba in druge zdravstvene storitve 13.171,2712.000,00 109,8 100,0

13.171,27402199 Drugi posebni materiali in storitve 13.171,2712.000,00 109,8 100,0
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446.018,9118 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 458.272,68458.272,68 97,3 97,3

4.749,461802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.000,005.000,00 95,0 95,0

4.749,4618029001 Nepremična kulturna dediščina 5.000,005.000,00 95,0 95,0

4.749,4618918351 Sofinanciranje pri obnovah večnamenskih, sakralnih in zgodovinskih objektov (varovanje kulturne in 

naravne dediščine)

5.000,005.000,00 95,0 95,0

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,545.000,00 0,0 0,0

4.749,46431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 4.749,460,00 --- 100,0

277.195,461803 Programi v kulturi 282.103,40282.103,40 98,3 98,3

105.813,2018039001 Knjižničarstvo in založništvo 108.740,00108.740,00 97,3 97,3

95.667,8318318202 Javni zavod Knjižnica Litija - delovanje 96.240,0096.240,00 99,4 99,4

66.284,23413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 65.000,0065.000,00 102,0 102,0

9.686,72413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 9.600,009.600,00 100,9 100,9

19.520,90413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 21.300,0021.300,00 91,7 91,7

175,98413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 340,00340,00 51,8 51,8

9.166,6318318203 Nakup knjig za splošne knjižnice 10.000,0010.000,00 91,7 91,7

9.166,63432300 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0010.000,00 91,7 91,7

978,7418318252 Javni zavod Knjižnica Litija - investicije 2.500,002.500,00 39,2 39,2

978,74432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.500,002.500,00 39,2 39,2

24.940,9418039003 Ljubiteljska kultura 25.000,0025.000,00 99,8 99,8

21.440,9418338303 Dotacije kulturnim društvom - razpis 21.500,0021.500,00 99,7 99,7

21.440,94412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 21.500,0021.500,00 99,7 99,7

3.500,0018338304 Delovanje JSKD 3.500,003.500,00 100,0 100,0

3.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.500,003.500,00 100,0 100,0
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26.724,4518039004 Mediji in avdiovizualna kultura 27.500,0027.500,00 97,2 97,2

26.724,4518348306 Informiranje občanov 27.500,0027.500,00 97,2 97,2

25.250,14402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 25.944,6426.000,00 97,1 97,3

55,36402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 55,360,00 --- 100,0

1.055,92402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.100,001.100,00 96,0 96,0

263,98402912 Posebni davek na določene prejemke 290,00290,00 91,0 91,0

99,05402999 Drugi operativni odhodki 110,00110,00 90,1 90,1

119.716,8718039005 Drugi programi v kulturi 120.863,40120.863,40 99,1 99,1

94.901,9518358201 Javni zavod Bogenšperk - delovanje 94.901,9594.901,95 100,0 100,0

60.029,17413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 60.029,1760.100,10 99,9 100,0

7.768,51413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 7.768,518.435,97 92,1 100,0

26.941,59413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 26.941,5926.000,00 103,6 100,0

162,68413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 162,68365,88 44,5 100,0

13.970,3018358203 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 14.961,4514.961,45 93,4 93,4

359,07402001 Čistilni material in storitve 500,00500,00 71,8 71,8

328,99402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 340,00340,00 96,8 96,8

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2,44200,00 0,0 0,0

1.816,99402200 Električna energija 2.000,002.000,00 90,9 90,9

2.892,95402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.500,003.500,00 82,7 82,7

1.185,37402203 Voda in komunalne storitve 1.200,001.200,00 98,8 98,8

5.524,04402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.524,045.500,00 100,4 100,0

1.021,45402504 Zavarovalne premije za objekte 1.021,451.021,45 100,0 100,0

190,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 190,000,00 --- 100,0

651,44402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 683,52700,00 93,1 95,3

4.844,6218358204 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 5.000,005.000,00 96,9 96,9

4.844,62420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 4.844,624.000,00 121,1 100,0

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 155,381.000,00 0,0 0,0

6.000,0018358251 Javni zavod Bogenšperk - investicije 6.000,006.000,00 100,0 100,0

6.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 6.000,006.000,00 100,0 100,0
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8.497,591804 Podpora posebnim skupinam 8.500,008.500,00 100,0 100,0

8.497,5918049004 Programi drugih posebnih skupin 8.500,008.500,00 100,0 100,0

8.497,5918448304 Dotacije humanitarnim društvom - razpis 8.500,008.500,00 100,0 100,0

8.497,59412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.500,008.500,00 100,0 100,0

155.576,401805 Šport in prostočasne aktivnosti 162.669,28162.669,28 95,6 95,6

151.576,4218059001 Programi športa 158.669,28158.669,28 95,5 95,5

50.831,9718218302 Dotacije športnim društvom - razpis 55.000,0055.000,00 92,4 92,4

50.831,97412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55.000,0055.000,00 92,4 92,4

89.023,7318511501 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 91.300,0091.300,00 97,5 97,5

1.086,17402001 Čistilni material in storitve 1.086,17850,00 127,8 100,0

1.240,55402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.450,001.450,00 85,6 85,6

244,35402199 Drugi posebni materiali in storitve 400,001.000,00 24,4 61,1

8.438,37402200 Električna energija 8.647,469.000,00 93,8 97,6

17.352,54402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 17.352,5417.000,00 102,1 100,0

2.653,18402203 Voda in komunalne storitve 2.653,182.000,00 132,7 100,0

46.834,16402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 48.000,0048.000,00 97,6 97,6

6.559,80402504 Zavarovalne premije za objekte 6.593,546.600,00 99,4 99,5

3.661,46402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.706,463.700,00 99,0 98,8

509,38402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 700,00700,00 72,8 72,8

380,88402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 446,82500,00 76,2 85,2

62,89402999 Drugi operativni odhodki 263,83500,00 12,6 23,8

11.720,7218511502 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 12.369,2812.369,28 94,8 94,8

369,28420299 Nakup druge opreme in napeljav 369,28369,28 100,0 100,0

11.351,44420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 12.000,0012.000,00 94,6 94,6

3.999,9818059002 Programi za mladino 4.000,004.000,00 100,0 100,0

3.999,9818521501 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladino - razpis 4.000,004.000,00 100,0 100,0

3.999,98412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,004.000,00 100,0 100,0
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1.414.601,0119 IZOBRAŽEVANJE 1.433.307,751.433.307,75 98,7 98,7

785.894,131902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 789.700,00789.700,00 99,5 99,5

785.894,1319029001 Vrtci 789.700,00789.700,00 99,5 99,5

742.521,4919219101 Stroški izvajanja programa otroškega varstva 746.200,00746.200,00 99,5 99,5

741.387,71411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 745.000,00745.000,00 99,5 99,5

1.133,78413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.200,001.200,00 94,5 94,5

41.372,6419219102 Najemnine prostorov za delovanje vzgojnovarstvene dejavnosti 41.500,0041.500,00 99,7 99,7

41.372,64413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 41.500,0041.500,00 99,7 99,7

2.000,0019219151 Investicijsko vzdrževanje vrtca in oprema 2.000,002.000,00 100,0 100,0

2.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000,002.000,00 100,0 100,0

295.148,971903 Primarno in sekundarno izobraževanje 301.443,38307.707,75 95,9 97,9

258.363,9419039001 Osnovno šolstvo 264.658,35270.922,72 95,4 97,6

130.128,3319319203 Materialni stroški OŠ Šmartno pri Litiji 136.300,00136.300,00 95,5 95,5

1.002,43402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.300,001.300,00 77,1 77,1

129.125,90413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 135.000,00135.000,00 95,7 95,7

4.000,0019319206 Druge dejavnosti OŠ Šmartno (športna in kulturna dejavnost ter jutranje varstvo) 4.000,004.000,00 100,0 100,0

4.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.000,004.000,00 100,0 100,0

24.125,7219319254 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Šmartno 24.125,7224.125,72 100,0 100,0

3.825,72420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.825,723.825,72 100,0 100,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,004.000,00 0,0 ---

20.300,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 20.300,0016.300,00 124,5 100,0

47.338,7819319255 Investicijsko vzdrževanje POŠ Št. Poljane 47.461,5251.750,00 91,5 99,7

41.883,26420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 42.006,0046.000,00 91,1 99,7

929,32420801 Investicijski nadzor 929,321.200,00 77,4 100,0

4.526,20420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.526,204.550,00 99,5 100,0

1.647,0019319270 Energetska sanacija OŠ Šmartno 1.647,001.647,00 100,0 100,0

1.647,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.647,001.647,00 100,0 100,0
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51.124,1119319271 Energetska sanacija POŠ V. Kostrevnica 51.124,1153.100,00 96,3 100,0

44.149,84420402 Rekonstrukcije in adaptacije 44.149,8446.000,00 96,0 100,0

1.081,67420801 Investicijski nadzor 1.081,671.200,00 90,1 100,0

5.892,60420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.892,605.900,00 99,9 100,0

36.785,0319039002 Glasbeno šolstvo 36.785,0336.785,03 100,0 100,0

36.785,0319329208 Javni zavod Glasbena šola Litija - Šmartno - delovanje 36.785,0336.785,03 100,0 100,0

23.851,20402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 23.851,2023.851,20 100,0 100,0

12.933,83413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.933,8312.933,83 100,0 100,0

333.557,911906 Pomoči šolajočim 342.164,37335.900,00 99,3 97,5

322.421,2919069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 330.778,09323.400,00 99,7 97,5

309.893,8319619201 Prevozi učencev 317.378,09310.000,00 100,0 97,6

309.893,83411900 Regresiranje prevozov v šolo 317.378,09310.000,00 100,0 97,6

5.495,7419619204 Subvencioniranje šole v naravi 5.500,005.500,00 99,9 99,9

5.495,74411902 Doplačila za šolo v naravi 5.500,005.500,00 99,9 99,9

7.031,7219619207 OŠ Litija - Enota s prilagojenim programom 7.900,007.900,00 89,0 89,0

1.800,00411902 Doplačila za šolo v naravi 1.800,001.800,00 100,0 100,0

1.731,72411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 2.600,002.600,00 66,6 66,6

3.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.500,003.500,00 100,0 100,0

9.750,3419069002 Pomoči v srednjem šolstvu 10.000,0010.000,00 97,5 97,5

9.750,3419619202 Regresiranje prevoza dijakom in študentom z avtobusom SŽ 10.000,0010.000,00 97,5 97,5

9.750,34411900 Regresiranje prevozov v šolo 10.000,0010.000,00 97,5 97,5

1.386,2819069003 Štipendije 1.386,282.500,00 55,5 100,0

1.386,2819634906 Štipendiranje dijakov smeri deficitarnih poklicev 1.386,282.500,00 55,5 100,0

1.386,28411799 Druge štipendije 1.386,282.500,00 55,5 100,0
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170.710,0020 SOCIALNO VARSTVO 173.140,30173.000,00 98,7 98,6

16.002,752002 Varstvo otrok in družine 16.002,7518.000,00 88,9 100,0

16.002,7520029001 Drugi programi v pomoč družini 16.002,7518.000,00 88,9 100,0

16.002,7520211016 Obdaritev novorojencev 16.002,7518.000,00 88,9 100,0

16.002,75411103 Darilo ob rojstvu otroka 16.002,7518.000,00 88,9 100,0

154.707,252004 Izvajanje programov socialnega varstva 157.137,55155.000,00 99,8 98,5

20.396,2820049002 Socialno varstvo invalidov 20.500,0020.500,00 99,5 99,5

20.396,2820431013 Družinski pomočnik 20.500,0020.500,00 99,5 99,5

20.396,28411922 Izplačila družinskemu pomočniku 20.500,0020.500,00 99,5 99,5

119.812,5120049003 Socialno varstvo starih 119.812,51118.000,00 101,5 100,0

101.448,0320431012 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine 101.448,03100.000,00 101,5 100,0

101.448,03411909 Regresiranje oskrbe v domovih 101.448,03100.000,00 101,5 100,0

18.364,4820431014 Pomoč na domu 18.364,4818.000,00 102,0 100,0

18.364,48411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 18.364,4818.000,00 102,0 100,0

14.498,4620049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 14.825,0414.500,00 100,0 97,8

13.325,0420431015 Subvencioniranje stanarin 13.325,0413.000,00 102,5 100,0

13.325,04411920 Subvencioniranje stanarin 13.325,0413.000,00 102,5 100,0

1.173,4220431016 Pogrebni stroški 1.500,001.500,00 78,2 78,2

1.173,42411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.500,001.500,00 78,2 78,2

0,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.000,002.000,00 0,0 0,0

0,0020461501 Sofinanciranje dejavnosti RKS OZ Litija 2.000,002.000,00 0,0 0,0

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 0,0 0,0

Stran: 48 od 52



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava

REBALANS

2016

VELJ. PRORAČ.

2016

ZAKLJ. RAČUN

2016

(1) (2) (3) (3)/(1)

Indeks

(3)/(2)

Indeks

77.158,8422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 83.667,2083.667,20 92,2 92,2

77.158,842201 Servisiranje javnega dolga 83.667,2083.667,20 92,2 92,2

76.891,6422019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 83.400,0083.400,00 92,2 92,2

5.988,6422116354 Poplačila kreditov - gradnja športne dvorane 6.400,006.400,00 93,6 93,6

5.988,64403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 6.400,006.400,00 93,6 93,6

51.981,9022116355 Poplačila kreditov - stanovanja Grmače 55.000,0055.000,00 94,5 94,5

51.981,90403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 55.000,0055.000,00 94,5 94,5

18.921,1022116356 Poplačila kreditov - infrastruktura 22.000,0022.000,00 86,0 86,0

18.921,10403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 22.000,0022.000,00 86,0 86,0

267,2022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 267,20267,20 100,0 100,0

200,0022126153 Stroški kredita (športna dvorana) 200,00200,00 100,0 100,0

200,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 200,00200,00 100,0 100,0

67,2022126154 Stroški kredita (stanovanja Grmače) 67,2067,20 100,0 100,0

67,20402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 67,2067,20 100,0 100,0

43.998,5023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 45.000,0045.000,00 97,8 97,8

43.998,502302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 45.000,0045.000,00 97,8 97,8

40.000,0023029001 Rezerva občine 40.000,0040.000,00 100,0 100,0

40.000,0023211019 Proračunska rezerva 40.000,0040.000,00 100,0 100,0

40.000,00409100 Proračunska rezerva 40.000,0040.000,00 100,0 100,0

3.998,5023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 5.000,005.000,00 80,0 80,0

1.998,5023226301 Subvencioniranje prevoza pitne vode 2.000,002.000,00 99,9 99,9

1.998,50411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.000,002.000,00 99,9 99,9

2.000,0023226302 Pomoči fizičnim in pravnim osebam ob nesrečah 3.000,003.000,00 66,7 66,7

2.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.000,003.000,00 66,7 66,7
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5000 Krajevne skupnosti občine 7.442,057.541,117.541,11 98,7 98,7

7.442,0506 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.541,117.541,11 98,7 98,7

7.442,050602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.541,117.541,11 98,7 98,7

7.442,0506029001 Delovanje ožjih delov občin 7.541,117.541,11 98,7 98,7

255,0906211125 KS Primskovo 255,09255,09 100,0 100,0

255,09402009 Izdatki za reprezentanco 255,09255,09 100,0 100,0

150,0206211126 KS Razbore 150,02150,02 100,0 100,0

150,02402009 Izdatki za reprezentanco 150,02150,02 100,0 100,0

7.036,9406211131 Prednovoletna obdaritev po Krajevnih skupnostih 7.136,007.136,00 98,6 98,6

7.036,94402009 Izdatki za reprezentanco 7.136,007.136,00 98,6 98,6

4.562.679,055.154.267,115.154.267,11 88,5 88,5Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov
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4000 Občinska uprava 206.436,43210.325,32210.325,32 98,2 98,2

206.436,4322 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 210.325,32210.325,32 98,2 98,2

206.436,432201 Servisiranje javnega dolga 210.325,32210.325,32 98,2 98,2

206.436,4322019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 210.325,32210.325,32 98,2 98,2

38.666,6422116354 Poplačila kreditov - gradnja športne dvorane 38.666,6438.666,64 100,0 100,0

38.666,64550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 38.666,6438.666,64 100,0 100,0

124.992,0022116355 Poplačila kreditov - stanovanja Grmače 124.992,00124.992,00 100,0 100,0

124.992,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 124.992,00124.992,00 100,0 100,0

42.777,7922116356 Poplačila kreditov - infrastruktura 46.666,6846.666,68 91,7 91,7

42.777,79550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 46.666,6846.666,68 91,7 91,7

206.436,43210.325,32210.325,32 98,2 98,2Skupaj bilanca: C - Račun financiranja

4.769.115,485.364.592,435.364.592,43 88,9 88,9Skupaj:
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SKRBNIK/NOSILNI GPR/NOSILNI 

PPR/Projekt

Sprejeta 

vrednost

Veljavna 

vrednost

Realizirana 

vrednost

Začetek 

financiranja

Konec 

financiranja

Sprejeti 

proračun

Veljavni 

proračun
Realizacija Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 9/7 11 = 9/8

OB194-15-0006 Inv. vzdrž. poslovnih 

prostorov v lasti občine 18.000,00 16.726,00 988,00 1.1.2016 31.12.2016 18.000,00 16.726,00 988,00 5,5 5,9

OB194-15-0007 Obveznosti iz končanih 

sodnih postopkov 51.497,00 51.546,00 51.546,00 1.1.2016 31.12.2016 51.497,00 51.546,00 51.546,00 100,1 100,0

OB194-08-0001 Investicije za skupno 

občinsko upravo 520,00 520,00 44,00 1.1.2016 31.12.2017 260,00 260,00 44,00 16,9 16,9

OB194-07-0002 Upravni prostori in zgradbe 66.000,00 66.000,00 0,00 1.1.2016 31.12.2017 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

OB194-15-0008 Nakup opreme in 

inventarja - občinska uprava 16.452,00 16.452,00 11.406,00 1.1.2016 31.12.2017 11.652,00 11.652,00 11.406,00 97,9 97,9

OB194-15-0009 Nakup prostorov občinske 

uprave (Tomazinova 2) 4.702,00 4.702,00 4.702,00 1.1.2016 31.12.2016 4.702,00 4.702,00 4.702,00 100,0 100,0

OB194-14-0006 Oprema enot CZ 25.000,00 25.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-07-0003 Nabava gasilskih vozil in 

opreme 250.300,00 250.300,00 69.654,00 1.1.2016 31.12.2019 70.800,00 70.800,00 69.654,00 98,4 98,4

     od tega transfer iz drž. proračuna 48.300,00 48.300,00 12.654,00 1.1.2016 31.12.2019 13.800,00 13.800,00 12.654,00 91,7 91,7

07039002  Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0703         Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

v EUR

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

SKUPAJ 2016 - 2019 LETO 2016

4000   Občinska uprava

07039001  Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0603         Dejavnost občinske uprave

0403         Druge skupne administrativne službe

04039003  Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

06039001  Administracija občinske uprave

06039002  Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
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OB194-07-0029 Prometna varnost 5.500,00 5.500,00 2.866,00 1.1.2016 31.12.2017 3.000,00 3.000,00 2.866,00 95,5 95,5

OB194-08-0002 Finančne pomoči 

kmetijstvu 95.000,00 95.000,00 17.358,00 1.1.2016 31.12.2019 20.000,00 20.000,00 17.358,00 86,8 86,8

OB194-07-0004 Pločnik do pokopališča 

Šmartno 127.500,00 127.500,00 2.257,00 1.1.2016 31.12.2018 4.500,00 4.500,00 2.257,00 50,2 50,2

OB194-07-0030 Investicijsko vzdrževanje 

cest 255.800,00 255.800,00 49.208,00 1.1.2016 31.12.2018 49.800,00 49.800,00 49.208,00 98,8 98,8

OB194-07-0033 Ured. pločnika ob drž. 

cesti R2 416/1346 Litija-Šm 1.000,00 1.000,00 680,00 1.1.2016 31.12.2016 1.000,00 1.000,00 680,00 68,0 68,0

OB194-10-0005 Cesta Račica - Koške 

Poljane - Tuji Grm 100.000,00 100.000,00 0,00 1.1.2018 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-11-0001 Pločnik Velika Kostrevnica 85.000,00 85.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-12-0011 Javna pot Obla Gorica - 

Stara Gora - sv. Anton 78.000,00 78.000,00 0,00 1.1.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-13-0010 Ureditev dela Tomazinove 

ulice 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.2016 31.12.2016 5.000,00 5.000,00 0,00 0,0 0,0

OB194-13-0013 Javna pot Lupinica - 

Bernardovec 58.800,00 58.800,00 0,00 1.1.2017 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-14-0009 Komunalna infrastruktura 

OPPN ŠM14/3 in 14/4 10.260,00 10.260,00 10.260,00 1.1.2016 31.12.2016 10.260,00 10.260,00 10.260,00 100,0 100,0

OB194-14-0011 Asfaltiranje JP 708921 

Ježni Vrh - Grmada 60.000,00 60.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-14-0012 Asfaltiranje dela javnega 

dobra Mala Kostrevnica 48.000,00 48.000,00 0,00 1.1.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-14-0013 Asfaltiranje javnega dobra - 

energijska pot 19.725,00 19.725,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

11029001  Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1102         Program reforme kmetijstva in živilstva

13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1302         Cestni promet in infrastruktura

0802         Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001  Prometna varnost
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OB194-14-0014 Asfaltiranje dela JP 

709651 (Reka-Gojzdar-Krmuc) 56.053,00 56.053,00 55.944,00 1.1.2016 31.12.2016 56.053,00 56.053,00 55.944,00 99,8 99,8

OB194-14-0015 Asfaltiranje LC Razbore - 

Ježni Vrh - Poljane 300.000,00 300.000,00 0,00 1.1.2018 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

     od tega transfer iz drž. proračuna 150.000,00 150.000,00 0,00 1.1.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-14-0016 Študije na področju cestne 

infrastrukture 36.000,00 36.000,00 15.750,00 1.1.2016 31.12.2018 16.000,00 16.000,00 15.750,00 98,4 98,4

OB194-15-0023 Ureditev križišča Kopačija 16.250,00 16.250,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0024 Rekonstrukcija priključka 

Bajernik 9.250,00 9.250,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0025 Ureditev odvodnj. na JP 

709881 (Rudi Turs) 18.700,00 18.700,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0026 Asfaltiranje ceste mimo 

GD Javorje 20.000,00 20.000,00 0,00 1.1.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0027 Rekonstrukcija Litijske 

ceste 761.022,00 759.822,00 252.112,00 1.1.2016 31.12.2017 262.168,00 260.968,00 252.112,00 96,2 96,6

     od tega transfer iz drž. proračuna 181.826,00 181.826,00 90.913,00 1.1.2016 31.12.2017 90.913,00 90.913,00 90.913,00 100,0 100,0

OB194-15-0028 Asfaltiranje JP (Zavrstnik - 

Širmanski hrib) 36.000,00 36.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0029 Ureditev JP Volčja Jama - 

Prelaznik 133.700,00 133.700,00 0,00 1.1.2017 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0030 Asfaltiranje (Volčja Jama - 

Jastrebnik - Obolno) 94.600,00 94.600,00 0,00 1.1.2017 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0031 Rekonstrukcija JP 709711 

(Št. Poljane - M. Štanga) 56.100,00 56.100,00 0,00 1.1.2017 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-16-0002 Ureditev cestne 

infrastrukture IUV 13.200,00 13.200,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-16-0004 Ureditev JP Cerkovnik - 

Stopar 17.400,00 17.400,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-16-0005 Ureditev nek. poti v 

Šmartnem (Žagar - Kantužar) 6.000,00 6.000,00 5.990,00 1.1.2016 31.12.2016 6.000,00 6.000,00 5.990,00 99,8 99,8

OB194-15-0010 Avtobusna postajališča 20.000,00 20.000,00 1.840,00 1.1.2016 31.12.2017 2.500,00 2.500,00 1.840,00 73,6 73,6

13029003  Urejanje cestnega prometa
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OB194-15-0003 Investicijsko vzdrževanje 

javne razsvetljave 99.000,00 99.000,00 34.591,00 1.1.2016 31.12.2018 47.000,00 47.000,00 34.591,00 73,6 73,6

OB194-15-0012 Javna razsvetljava 

Vintarjevec 5.327,00 5.327,00 1.069,00 1.1.2016 31.12.2016 5.327,00 5.327,00 1.069,00 20,1 20,1

OB194-19-0003 Investicije v javno 

razsvetljavo - Koške Poljane 17.500,00 17.500,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-09-0003 Obvoznica Šmartno pri 

Litiji 47.300,00 47.300,00 3.947,00 1.1.2016 31.12.2017 35.000,00 35.000,00 3.947,00 11,3 11,3

OB194-15-0005 Gradnja širokopasovnih 

omrežij 10.370,00 10.370,00 10.370,00 1.1.2016 31.12.2016 10.370,00 10.370,00 10.370,00 100,0 100,0

OB194-15-0013 Zbirni center za zbiranje 

odpadkov 24.777,00 24.777,00 24.777,00 1.1.2016 31.12.2016 24.777,00 24.777,00 24.777,00 100,0 100,0

OB194-07-0015 Investicije v kanalizacijo 18.971,00 18.971,00 12.773,00 1.1.2016 31.12.2017 15.471,00 15.471,00 12.773,00 82,6 82,6

OB194-07-0024 Čistilna naprava 7.474,00 7.474,00 4.959,00 1.1.2016 31.12.2016 7.474,00 7.474,00 4.959,00 66,4 66,4

OB194-10-0011 Investicijsko vzdrževanje 

kanalizacijskih naprav 109.500,00 109.500,00 5.342,00 1.1.2016 31.12.2018 5.500,00 5.500,00 5.342,00 97,1 97,1

OB194-15-0014 Sekundarno kanalizacijsko 

omrežje 595.486,00 595.486,00 94.761,00 1.1.2016 31.12.2017 204.461,00 204.461,00 94.761,00 46,3 46,3

OB194-15-0015 Komun. infrastruktura 

OPPN Šm jug 105.808,00 105.808,00 2.904,00 1.1.2016 31.12.2017 44.308,00 44.308,00 2.904,00 6,6 6,6

OB194-07-0036 Vzdrževanje vodovodov 143.300,00 143.300,00 34.461,00 1.1.2016 31.12.2018 41.300,00 41.300,00 34.461,00 83,4 83,4

OB194-08-0011 Vodovod Štangarske 

Poljane 40.000,00 40.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki

1603         Komunalna dejavnost

16039001  Oskrba z vodo

1306         Telekomunikacije in pošta

13069001  Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

15029002  Ravnanje z odpadno vodo

1502         Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

13029004  Cestna razsvetljava

13029006  Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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OB194-09-0004 Vodovod Šmartno 12.760,00 2.778,00 1.105,00 1.1.2016 31.12.2016 12.760,00 2.778,00 1.105,00 8,7 39,8

OB194-09-0006 Vodovod Kostrevnica - 

Jablaniška dolina 4.550,00 4.468,00 131,00 1.1.2016 31.12.2017 550,00 468,00 131,00 23,8 28,0

OB194-10-0007 Vodovod Jastrebnik 82.000,00 82.000,00 0,00 1.1.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-11-0008 Vodovod Račica - Velika 

Štanga 190.440,00 202.525,00 10.571,00 1.1.2016 31.12.2017 15.940,00 28.025,00 10.571,00 66,3 37,7

     od tega transfer iz drž. proračuna 90.000,00 90.000,00 0,00 1.1.2017 1.1.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-12-0006 Vodovod Kostrevnica - 

Obla Gorica 4.500,00 4.500,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-12-0007 Vodovod Vintarjevec - 

Dom Tisje 7.500,00 7.500,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-12-0008 Vodovod Primskovo 77.000,00 77.000,00 0,00 1.1.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-13-0002 Vodovod Grilovec 12.240,00 12.240,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-13-0003 Vodovod Leskovica - 

Vrata 15.000,00 15.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-13-0004 Vodovod Gradiške Laze - 

Sp. Jablanica 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.1.2016 31.12.2016 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 100,0

OB194-13-0005 Vodovod Bernardovec 2.500,00 2.500,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-13-0007 Vodovod Zavrstnik 71.180,00 69.275,00 2.958,00 1.1.2016 31.12.2017 4.880,00 2.975,00 2.958,00 60,6 99,4

OB194-13-0016 Vodovod Vinji Vrh 81.000,00 81.000,00 0,00 1.1.2018 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-13-0017 Vodovod Planina - Ravni 

Osredek 11.000,00 11.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-14-0001 Vodovod Vintarjevec - vas 5.000,00 7.434,00 4.433,00 1.1.2016 31.12.2017 2.000,00 4.434,00 4.433,00 221,7 100,0

OB194-14-0003 Širitev in obnova 

vodovodnega sistema Šmartno 600.593,00 600.593,00 81.093,00 1.1.2016 31.12.2018 83.593,00 83.593,00 81.093,00 97,0 97,0

     od tega transfer iz drž. proračuna 150.000,00 150.000,00 0,00 1.1.2018 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-14-0004 Medobčinski vodovod 

Javorje - Felič vrh 17.000,00 17.000,00 512,00 1.1.2016 31.12.2017 1.000,00 1.000,00 512,00 51,2 51,2

OB194-14-0007 Vodovod Cerovica - 

Selšek 6.000,00 6.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0022 Vodovod Razbore 101.000,00 101.000,00 0,00 1.1.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -  
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OB194-15-0032 Nadgr. sist. Za oskrbo s 

pitno vodo 13.200,00 10.650,00 0,00 1.1.2016 31.12.2016 13.200,00 10.650,00 0,00 0,0 0,0

OB194-07-0039 Pokopališče Liberga 5.150,00 5.150,00 3.480,00 1.1.2016 31.12.2016 5.150,00 5.150,00 3.480,00 67,6 67,6

OB194-10-0029 Pokopališče V. Štanga 77.500,00 77.500,00 0,00 1.1.2016 31.12.2019 1.000,00 1.000,00 0,00 0,0 0,0

OB194-12-0015 Mrliška vežica Primskovo 31.000,00 31.000,00 0,00 1.1.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0016 Ureditev rekreacijskih 

površin 7.800,00 7.800,00 0,00 1.1.2017 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0017 Vzdrževanje javnih površin 20.000,00 20.000,00 6.494,00 1.1.2016 31.12.2018 8.000,00 8.000,00 6.494,00 81,2 81,2

OB194-15-0018 Vzdrževalna dela 

nevzdrževanih objektov 40.000,00 40.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0033 Ureditev središča Šmartna 13.340,00 13.340,00 10.174,00 1.1.2016 31.12.2016 13.340,00 13.340,00 10.174,00 76,3 76,3

OB194-15-0019 Drvarnice na Grmačah 60.800,00 60.800,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-11-0004 Vzdrževanje stanovanj v 

lasti občine 37.500,00 37.469,00 5.429,00 1.1.2016 31.12.2018 7.500,00 7.469,00 5.429,00 72,4 72,7

OB194-07-0041 Nakup zemljišč 756.100,00 756.100,00 104.345,00 1.1.2016 31.12.2018 172.100,00 172.100,00 104.345,00 60,6 60,6

OB194-07-0021 Zdravstveni dom 15.000,00 18.144,00 8.144,00 1.1.2016 31.12.2018 5.000,00 8.144,00 8.144,00 162,9 100,0

     od tega transfer iz drž. proračuna 0,00 5.839,00 5.839,00 1.1.2016 31.12.2016 0,00 5.839,00 5.839,00 - 100,0

OB194-07-0042 Sakralni objekti 25.000,00 25.000,00 4.749,00 1.1.2016 31.12.2018 5.000,00 5.000,00 4.749,00 95,0 95,0

18029001  Nepremična kulturna dediščina

1802         Ohranjanje kulturne dediščine

16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje

17029001  Dejavnost zdravstvenih domov

1702         Primarno zdravstvo

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

16069002  Nakup zemljišč

16059003  Drugi programi na stanovanjskem področju

1605         Spodbujanje stanovanjske gradnje

16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003  Objekti za rekreacijo

16039005  Druge komunalne dejavnosti
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OB194-07-0043 Nakup knjig 30.000,00 30.000,00 9.167,00 1.1.2016 31.12.2018 10.000,00 10.000,00 9.167,00 91,7 91,7

OB194-08-0017 Krajevna knjižnica - 

investicije 2.500,00 2.500,00 979,00 1.1.2016 31.12.2016 2.500,00 2.500,00 979,00 39,2 39,2

OB194-07-0022 JZ Bogenšperk 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.1.2016 31.12.2016 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 100,0

OB194-07-0044 Kulturni domovi 5.000,00 5.000,00 4.845,00 1.1.2016 31.12.2016 5.000,00 5.000,00 4.845,00 96,9 96,9

OB194-14-0010 Kulturni dom Šmartno 600.000,00 600.000,00 0,00 1.1.2018 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

     od tega transfer iz drž. pror. (EU sr.) 400.000,00 400.000,00 0,00 1.1.2019 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0020 Investicijsko vzdrževanje 

športnih objektov 15.869,00 15.869,00 11.721,00 1.1.2016 31.12.2018 12.369,00 12.369,00 11.721,00 94,8 94,8

OB194-07-0045 Vzdrževanje vrtca Šmartno 6.000,00 6.000,00 2.000,00 1.1.2016 31.12.2018 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0

OB194-14-0008 Izgradnja vrtca Šmartno 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 1.1.2018 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

     od tega transfer iz drž. proračuna 1.535.000,00 1.535.000,00 0,00 1.1.2018 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-07-0046 OŠ Šmartno 59.126,00 59.126,00 24.126,00 1.1.2016 31.12.2018 24.126,00 24.126,00 24.126,00 100,0 100,0

OB194-12-0004 Energetska sanacija OŠ 

Šmartno 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.1.2016 31.12.2016 1.647,00 1.647,00 1.647,00 100,0 100,0

OB194-15-0021 Energetska sanacija POŠ 

V. Kostrevnica 263.100,00 261.124,00 51.124,00 1.1.2016 31.12.2017 53.100,00 51.124,00 51.124,00 96,3 100,0

     od tega transfer iz drž. pror. (EU sr.) 140.000,00 140.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 - -

OB194-15-0034 Energetska sanacija POŠ 

Primskovo 216.000,00 216.000,00 0,00 1.1.2017 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

     od tega transfer iz drž. proračuna 140.000,00 140.000,00 0,00 1.1.2018 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 - -

1805         Šport in prostočasne aktivnosti

18059001  Programi športa

19039001  Osnovno šolstvo

1903         Primarno in sekundarno izobraževanje

19029001  Vrtci

1902         Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

18039005  Drugi programi v kulturi

18039001  Knjižničarstvo in založništvo

1803         Programi v kulturi
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OB194-16-0001 Invest. vzdrževanje POŠ 

Št. Poljane 51.750,00 47.462,00 47.339,00 1.1.2016 31.12.2016 51.750,00 47.462,00 47.339,00 91,5 99,7

Sprejeta 

vrednost

Veljavna 

vrednost

Realizirana 

vrednost
Indeks Indeks

Sprejeti 

proračun

Veljavni 

proračun
Realizacija Indeks Indeks

1 2 3 4 5 = 4/2 6 = 4/3 7 8 9 10 = 9/7 11 = 9/8

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA 9.685.289,00 9.679.713,00 1.188.625,00 12,27 12,28 1.558.185,00 1.552.609,00 1.188.625,00 76,28 76,56

     od tega lastna prorač. sredstva 6.850.163,00 6.838.748,00 1.079.219,00 15,75 15,78 1.453.472,00 1.442.057,00 1.079.219,00 74,25 74,84

     od tega transfer iz drž. pror. (EU sr.) 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

     od tega transfer iz drž. proračuna 2.295.126,00 2.300.965,00 109.406,00 4,77 4,75 104.713,00 110.552,00 109.406,00 104,48 98,96

SKUPAJ 2016 - 2019 LETO 2016
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1. UVOD 
 

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 2. izredni seji, dne 23.12.2015, sprejel 

Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem listu 

RS, št. 106/2015, dne 30.12.2015, ter na 11. redni seji, dne 5.7.2016, še Odlok o rebalansu 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 

50/2016, dne 15.7.2016. 

 

Zaključni račun proračuna občine je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in 

realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter predvideni in realizirani odhodki in drugi 

izdatki občine za preteklo leto. Struktura zaključnega računa občine je enaka strukturi 

sprejetega proračuna (in sprejetih rebalansov proračuna) občine za leto 2016, upoštevajoč 

institucionalno, ekonomsko, funkcionalno (COFOG) in programsko klasifikacijo. 

 

V splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna občine je potrebno prikazati: 

• zadnji sprejeti proračun preteklega leta, 

• veljavni proračun (zadnji sprejeti proračun s spremembami) preteklega leta, 

• realizirani proračun preteklega leta, 

• indeks med realiziranim in sprejetim proračunom preteklega leta, 

• indeks med realiziranim in veljavnim proračunom preteklega leta. 

 

Pri tem imajo ti pojmi naslednji pomen: 

• zadnji sprejeti proračun je proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna, ki 

ga je za preteklo leto sprejel občinski svet, 

• veljavni proračun je zadnji sprejeti proračun za preteklo leto, ki so mu dodane 

spremembe proračuna po njegovem sprejemu na podlagi določb Zakona o javnih 

financah (ZJF) oziroma določb odloka, s katerimi je bi sprejet občinski proračun, in sicer 

spremembe zaradi prerazporeditve oziroma vključitve namenskih prejemkov in izdatkov 

v sprejeti proračun (38. in 43. člen ZJF), 

• realizirani proračun je proračun, ki predstavlja dejansko realizirane prihodke in druge 

prejemke ter dejansko realizirane odhodke in druge izdatke v preteklem proračunskem 

letu. 

 

2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA ZA LETO 2016 
 

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2016 zajema predvsem 

obrazložitve realiziranih prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov proračuna občine po 

posameznih podskupinah kontov (K3). Poleg tega zajema tudi obrazložitve nekaterih temeljnih 

elementov priprave in izvrševanja proračuna občine ter porabo sredstev rezerv. 

 

2.1 Makroekonomska izhodišča na osnovi katerih je bil pripravljen 

proračun 
 

Pri načrtovanju in pripravi občinskega proračuna za leto 2016 so bila upoštevana 

makroekonomska izhodišča iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015, ki jo je UMAR 

objavil septembra 2015. Glavni kazalniki iz jesenske napovedi 2015 za leto 2016 so 

predstavljeni v spodnji tabeli. 
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Kazalnik 2016 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD: 

• realna rast BDP (v %) 

 

2,3 

MENJAVA S TUJINO: 

• realna rast izvoza proizvodov in storitev (v %) 

• realna rast uvoza proizvodov in storitev (v %) 

 

5,2 

3,8 

ZAPOSLENOST IN PRODUKTIVNOST DELA: 

• rast zaposlenosti po nacionalnih računih (v %) 

• število registriranih brezposelnih (povpr. leta – v tisoč) 

• stopnja registrirane brezposelnosti (v %) 

• stopnja brezposelnosti po ILO (v %) 

 

1,1 

108,6 

11,8 

8,9 

PLAČE: 

• letna nominalna rast povpr. plače (v %) 

• realna rast povpr. bruto plače na zaposlen. (v %) 

- v javnem sektorju 

- v zasebnem sektorju 

 

2,2 

1,4 

2,8 

0,5 

POTROŠNJA: 

• realna rast zasebne potrošnje 

• delež zasebne potrošnje v BDP (v %) 

• realna rast državne potrošnje 

• delež državne potrošnje v BDP (v %) 

• realna rast investicij v osnovna sredstva 

• delež investicij v BDP (v %) 

 

2,6 

52,0 

-0,4 

18,5 

-1,8 

19,0 

CENE: 

• letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta) 

• povprečna letna rast cen 

 

1,2 

0,8 

 

Pri pripravi proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 so bile poleg predstavljenih 

makroekonomskih izhodišč (ki kažejo na izboljšanje oziroma okrevanje gospodarstva) 

upoštevano tudi nadaljevanje omejevalne politike na področju javnih financ, predvsem zaradi 

tega, ker je javnofinančna situacija v Sloveniji še vedno precej slaba (visok javni dolg, nujnost 

znižanja proračunskega primanjkljaja državnega proračuna, znižanje odhodkov državnega 

proračuna,…). Poleg tega so bile upoštevane tudi nekatere napovedi strokovne javnosti in 

institucij o ohranjanju omejevalne javnofinančne situacije v Sloveniji v letu 2016. 

 

2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna, proračunskem 

presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo 

pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in 

izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem 
 

V Zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 so se v treh bilancah 

proračuna realizirali v: 

 

A. BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV: 

• CELOTNI PRIHODKI v višini 4.663.216,50 € (9,0 % manj glede na veljavni proračun in 

6,5 % manj kot v letu 2015) 

• CELOTNI ODHODKI v višini 4.562.679,05 € (11,5 % manj glede na veljavni proračun 

in 8,5 % manj kot v letu 2015) 

• PRORAČUNSKI PRESEŽEK v višini 100.537,45 € 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016  63 

B. RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB: 

• PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV v 

višini 127,21 € (15,2 % manj glede na veljavni proračun) 

 

C. RAČUNU FINANCIRANJA: 

• ZADOLŽEVANJE v višini 121.743,24 € (10,7 % manj kot je bilo načrtovano v 

proračunu) 

• ODPLAČILA DOLGA v višini 206.436,43 € (1,8 % manj kot je bilo načrtovano v 

proračunu in kot v letu 2015) 

• SPREM. STANJA SREDSTEV NA RAČUNU je 15.971,47 € 

• STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2015 je bilo 103.931,79 € (za 

208.137,07 € manj kot je bilo stanje na zadnji dan leta 2014) 

 

V nadaljevanju sledi prikaz in obrazložitev realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna 

občine za leto 2016 ter primerjava z veljavnim proračunom za leto 2016 in realizacijo 

predhodnega leta. Poraba finančnih sredstev po posameznih namenih se je v letu 2016 izvajala 

v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 ter sprejetim 

rebalansom proračuna občine za leto 2016. 

 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi realizirani prihodki 

proračuna v letu 2016, med katere sodijo davčni (skupina kontov 70) in nedavčni (skupina 

kontov 71) prihodki, ki predstavljajo skupino tekočih prihodkov občine, kapitalski prihodki 

(skupina kontov 72) ter transferni prihodki iz blagajn drugih javnofinančnih institucij, kamor 

spadajo sredstva iz državnega proračuna (skupina kontov 74). 

 

Na strani odhodkov so izkazani vsi realizirani odhodki občinskega proračuna v letu 2016, in 

sicer so se realizirali tekoči odhodki (skupina kontov 40), tekoči transferi (skupina kontov 41), 

investicijski odhodki (skupina kontov 42) ter investicijski transferi (skupina kontov 43). 

 

 

 

 

Celotni prihodki občine Šmartno pri Litiji so se v letu 2016 realizirali v višini 4.663.216,50 €, 

kar je za 9,0 % manj glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu za leto 2016. V 

primerjavi z letom 2015 je bila realizacija prihodkov nižja za 6,5 %, predvsem kot posledica 

nižjih transfernih prihodkov (v letu 2015 je občina za dokončanje izgradnje kanalizacijskega 

sistema prejela občutno več sredstev države in sredstev EU). Celotni prihodki so se v letu 2016 

realizirali po strukturi in višini v posamezni skupini kontov, kot je razvidno iz spodnje tabele in 

grafa, v katerem je prikazana primerjava realizacije proračuna za leto 2016 s sprejetim 

proračunom oziroma veljavnim proračunom za leto 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIHODKI 
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PRIKAZ SPREJETEGA, VELJAVNEGA IN REALIZACIJE PRORAČUNA V LETU 2016 

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 

Vrsta prihodka 

Sprejeti 

proračun 

2016 

Veljavni 

proračun 

2016 

Realizacija 

proračuna 

2016 

Indeks Indeks 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.574.611,00  3.574.611,00  3.546.298,26  99,2  99,2  

71 NEDAVČNI PRIHODKI 915.611,68  915.611,68  684.234,23  74,7  74,7  

72 KAPITALSKI PRIHODKI 259.168,10  259.168,10  41.611,13  16,1  16,1  

73 PREJETE DONACIJE 0,00  0,00  0,00  / / 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 374.794,05  374.794,05  391.072,88  104,3  104,3  

78 PREJETA SREDSTVA IZ 

EVROPSKE UNIJE 0,00  0,00  0,00  / / 

SKUPAJ PRIHODKI 5.124.184,83  5.124.184,83  4.663.216,50  91,0  91,0  

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016. 

 

3
.5

7
4

.6
1

1
,0

0
 

9
1

5
.6

1
1

,6
8

 

2
5

9
.1

6
8

,1
0

 

0
,0

0
 3

7
4

.7
9

4
,0

5
 

0
,0

0
 

3
.5

4
6

.2
9

8
,2

6
 

6
8

4
.2

3
4

,2
3

 

4
1

.6
1

1
,1

3
 

0
,0

0
 3

9
1

.0
7

2
,8

8
 

0
,0

0
 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

4.000.000 

DAVČNI 
PRIHODKI

NEDAVČNI 
PRIHODKI

KAPITALSKI 
PRIHODKI

PREJETE 
DONACIJE

TRANSFERNI 
PRIHODKI

PREJETA 
SREDSTVA IZ 
EVROPSKE 

UNIJE

v
 E

U
R

VRSTE PRIHODKOV

VELJAVNI PRORAČUN in REALIZACIJA PRORAČUNA za leto 2016

VELJAVNI PRORAČUN 2016

REALIZACIJA PRORAČUNA 2016

5
.1

2
4

.1
8

4
,8

3
 

4
.6

6
3

.2
1

6
,5

0
 

0 

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

SKUPAJ 
PRIHODKI

v
 E

U
R

 
 

Iz zgornje tabele in grafa je razvidno, da je bila v letu 2016 realizacija celotnih prihodkov 

občine nižja glede na sprejeti oziroma veljavni proračun občine, in sicer za 9,0 %. Glavni 

razlog za nižjo realizacijo prihodkov v primerjavi z načrtovano višino je predvsem v nižji 

realizaciji kapitalskih prihodkov (zaradi nižje realizacije prodaje stvarnega premoženja občine) 

ter nedavčnih prihodkov (zaradi nižjih prihodkov od komunalnih prispevkov, ker se ni pobiral 

komunalni prispevek od priključitev na sekundarno kanalizacijsko omrežje, ter prihodkov od 

drugih najemnin, ker JP KSP Litija ni poravnal vseh računov za najem gospodarske javne 

infrastrukture). Podroben prikaz realizacije prihodkov v letu 2016 je razviden iz Splošnega dela 

realizacije proračuna Občine Šmartno pri Litiji za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

 

Spodnja tabela in graf prikazujeta strukturo realiziranih prihodkov občine v letu 2016. V 

primerjavi s strukturo realiziranih prihodkov v letu 2015, je bila struktura nekoliko drugačna. 

Zaradi nižje realizacije transfernih prihodkov, je bil njihov delež v celotnih prihodkih precej 

nižji. Precej višji je bil delež davčnih prihodkov (tudi zaradi višjega zneska dohodnine na račun 

nižje finančne izravnave), višji pa je bil tudi delež nedavčnih prihodkov. Kapitalski prihodki so 

predstavljali približno enak delež. 
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PRIMERJAVA REALIZACIJE PRIHODKOV ZA LETI 2015 IN 2016 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vrsta prihodka 
Zaključni račun 

2015 

Delež v 

2015 

Zaključni račun 

2016 

Delež v 

2016 
Indeks 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.373.448,40  67,6% 3.546.298,26  76,0% 105,1 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 603.031,35  12,1% 684.234,23  14,7% 113,5 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 48.880,00  1,0% 41.611,13  0,9% 85,1 

73 PREJETE DONACIJE 0,00  0,0% 0,00  0,0% - 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 964.626,79  19,3% 391.072,88  8,4% 40,5 

78 PREJETA SREDSTVA IZ 

EVROPSKE UNIJE 0,00  0,0% 0,00  0,0% - 

SKUPAJ PRIHODKI 4.989.986,54  100,0% 4.663.216,50  100,0% 93,5 

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 in 2016. 

 

76,0%

14,7%

0,9%

0,0%
8,4%

0,0%

STRUKTURA REALIZACIJE PRIHODKOV v letu 2016

DAVČNI PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI

KAPITALSKI PRIHODKI PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
 

 
V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije prihodkov v letu 2016 po 

posameznih osnovnih kategorijah prihodkov. Opis je predstavljen po skupinah kontov. 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 3.546.298,26 € 

 

V letu 2016 so največji delež celotne višine realiziranih prihodkov občine predstavljali davčni 

prihodki. Njihova realizacija je znašala 3.546.298,26 €, kar je predstavljalo 76,0 % celotnih 

realiziranih prihodkov občine. V primerjavi z načrtovano višino davčnih prihodkov za leto 

2016 so bili dejanski prihodki nižji za 0,8 %. Glede na leto 2015 so bili davčni prihodki v 

lanskem letu višji za 5,1 % (predvsem zaradi višjega zneska dohodnine). Glavni razlog za 

nekoliko nižjo realizacijo od načrtovane je v nižji realizaciji davkov na premoženje, predvsem 

zaradi nižje realizacije nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (prenos terjatev za plačilo 

nadomestila v leto 2017). 

 

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.130.461,00 € 

 

Kot vsako leto, je največji del davčnih prihodkov odpadel na davke na dohodek in dobiček, ki 

predstavljajo občini odstopljen znesek dohodnine. Le-ta je namenjena za financiranje primerne 

porabe občine, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 

nalog. Ti prihodki so se v letu 2016 realizirali v enaki višini, kot je bila načrtovana v proračunu, 
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in sicer v višini 3.130.461,00 €. Prejeta dohodnina oziroma davki na dohodek in dobiček so 

predstavljali 67,1 % vseh prihodkov proračuna v letu 2016. 

 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 277.390,36 € 

 

Nekoliko večje odstopanje od načrtovane višine je bilo znotraj davčnih prihodkov pri realizaciji 

davkov na premoženje. Ti prihodki so se realizirali v višini 277.390,36 €, kar je za 9,7 % manj 

od načrtovane višine. Med razlogi za nižjo realizacijo je predvsem nižja realizacija davkov na 

nepremičnine znotraj katerih največji del predstavljajo prihodkih od nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča (NUSZ). Ti davki so se realizirali v višini 243.943,22 €, kar je za 7,6 % 

manj od načrtovane višine. Glavni razlog je v nižji realizaciji prihodkov iz naslova NUSZ 

(konec leta je ostal določen del nadomestila še neporavnanega) ter s tem prenosa odprtih 

terjatev za plačilo nadomestila v leto 2017 (izdajo, evidenco in izterjavo vodi Finančna uprava 

RS). Nižja realizacija davkov na premoženje je tudi posledica nižje realizacije precej 

nepredvidljivih (njihovo dejansko višino je težko načrtovati, ker so odvisni od številnih 

dejavnikov) davkov na dediščine in darila (2.832,96 €, kar je za 60,1 % manj), davkov na 

promet nepremičnin in na finančno premoženje (30.227,22 €, kar je manj za 13,8 %) ter v 

manjši meri tudi davkov na premičnine (386,96 €, kar je za 61,3 % manj od načrtovane višine).  

 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 136.035,19 € 

 

V podobni višini, kot so bili načrtovani v proračunu, so se realizirali prihodki domačih davkov 

na blago in storitve. Ti davki so se realizirali v višini 136.035,19 €, kar je za 0,7 % manj od 

načrtovane višine. Največji del so predstavljali drugi davki na uporabo blaga in storitev, ki so 

se realizirali v višini 133.370,44 €, kar je predstavljalo 99,5 % načrtovane višine. Med temi 

davki se je v največji meri izkazovala okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda, v manjši meri pa še pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.  

Nekoliko večje odstopanje od načrtovane višine je bilo pri realizaciji prihodkov od davkov na 

posebne storitve oziroma davkov na dobitke od iger na srečo, in sicer v višini 2.664,75 €, kar je 

za 11,2 % manj. Glavni razlog za nižje domače davke na blago in storitve je v nekoliko nižjih 

prihodkih davkov na dobitke od iger na srečo ter pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. 

 

706 – DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI 2.411,71 € 

 

Znotraj davčnih prihodkov so se v letu 2016 realizirali tudi drugi davki in prispevki. Ti davki 

so se nanašali na še neidentificirane oziroma nerazporejene davčne prihodke, katerih evidenco 

vodi in identifikacijo opravlja Finančna uprava RS. Realizacija teh davkov je znašala 

2.411,71 €. 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 684.234,23 € 

 

Precej manjši delež so v celotnih prihodkih predstavljali nedavčni prihodki. Njihov delež je 

znašal 14,7 %. Celotna realizacija teh prihodkov je v letu 2016 znašala 684.234,23 €, kar je 

glede na načrtovano višino manj za 25,3 %. V primerjavi z letom 2015 je bila realizacija višja 

za 13,5 %. Glavni razlog za nižjo realizacijo nedavčnih prihodkov glede na načrtovano višino 

je predvsem v nižji doseženi realizaciji drugih nedavčnih prihodkov, v manjši meri pa tudi 

prihodkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja. 
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710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 549.864,87 € 

 

Največji del nedavčnih prihodkov (80,4 %) so predstavljali prihodki udeležbe na dobičku in 

dohodkih od premoženja. Ti prihodki so se realizirali v višini 549.864,87 €, kar je od 

načrtovane višine manj za 12,5 %. Skoraj celoten znesek teh prihodkov se je nanašal na 

prihodke od premoženja, ki zajemajo prihodke od različnih najemnin (stanovanja, poslovne 

prostore, opremo, druge najemnine), koncesij (za rudarsko in vodno pravico,…) in druge 

prihodke od premoženja. Realizacija teh prihodkov je skupno znašala 549.718,13 €, kar je za 

12,5 % manj glede na načrtovano višino v proračunu. Glavni razlog za nižjo realizacijo glede 

na načrtovano višino je predvsem nižja realizacija prihodkov od drugih najemnin (v višini 

231.894,99 €, kar je manj za 22,9 %). Znotraj teh najemnin so se v precej nižjem znesku 

realizirale najemnine za nepremičnine za oskrbo s pitno vodo in kanalizacijo. Razlog je v 

nerednem plačevanju najemnin s strani komunalnega podjetja. Nekoliko nižji od načrtovane 

višine so bili tudi prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico (realizirali v višini 

134.150,18 €, kar je manj za 7,5 %), in sicer zaradi tega, ker je bila ena odločba izdana konec 

leta in tako še ni bila poravnana. Nižja je bila tudi realizacija prihodkov od najemnin za opremo 

(realizirali so se v višini 94.065,31 €, kar je za 3,7 % manj) ter poslovne prostore, in sicer je 

znašala 2.397,61 €, kar je za 20,1 % manj (en poslovni prostor je večji del leta ostal prazen, 

brez najemnika). Po drugi strani so se v višjem znesku glede na načrtovane prihodke realizirali 

predvsem prihodki od najemnin za stanovanja (v višini 55.388,24 €, kar je za 10,8 % več), ker 

ni prišlo do prodaje vseh stanovanj, kot je bilo načrtovano, ter prihodkov od nadomestila za 

dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice (v višini 5.183,21 €, kar je za 3,7 % 

več kot je bilo načrtovano). Nižja od načrtovane je bila tudi realizacija prihodkov od obresti, ki 

so se realizirali v višini 146,74 €, kar je za 26,6 % manj, kot je bilo načrtovano. Ti prihodki so 

se v večini nanašali na prenos presežka upravljanja EZR (v višini 146,57 €), ki predstavlja 

prejete obresti tega sistema. Zaradi občutno nizkih obrestnih mer so bile ostale obresti (od 

sredstev na vpogled) precej nizke (v višini 0,17 €). 

 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 3.155,89 € 

 

Prihodki od taks in pristojbin predstavljajo prihodke, ki jih prebivalci plačujejo za razne vloge, 

potrdila, odločbe in lokacijske informacije. Realizacija teh prihodkov je v letu 2016 znašla 

3.155,89 €, kar je za 26,2 % več kot je bilo načrtovano v proračunu. Razlog za višjo realizacijo 

je v tem, da je bilo v drugi polovici leta več vplačil upravnih taks, kot v prvi polovici leta (do 

priprave rebalansa proračuna).  

 

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 9.900,16 € 

 

V višjem znesku od načrtovanega so se v letu 2016 realizirali tudi prihodki glob in drugih 

denarnih kazni. Ti prihodki se nanašajo na prihodke, ki jih občina prejme iz naslova izdaje 

odločb kršenja različnih predpisov (tako državnih kot občinskih). Skupno so se realizirali v 

višini 9.900,16 €, kar je za 23,8 % več, kot je bilo načrtovano v proračunu. Ti prihodki so se 

nanašali na nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 5.590,16 €, globe za 

prekrške (na podlagi opravljenih meritev hitrosti pred začetkom šolskega leta) v višini 

4.260,00 € ter v manjši meri na plačilo povprečnin na podlagi zakona o prekrških v višini 

50,00 €. Razlog za višjo realizacijo je v višjem realiziranem znesku glob za prekrške, kot je 

bilo načrtovano v proračunu. 
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713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 1.696,06 € 

 

Najmanjši del nedavčnih prihodkov so predstavljali prihodki od prodaje blaga in storitev. Ti 

prihodki so se nanašali na oglaševanje v lokalnem časopisu Krajevne novice ter na letno 

naročnino na omenjen časopis. Realizacija teh prihodkov je znašala 1.696,06 €, kar je bilo 

glede na načrtovano višino manj za 15,2 %. Razlog je predvsem v manjšem obsegu oglaševanja 

v časopisu, kot je bilo predvideno. 

 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 119.617,25 € 

 

Pomemben del nedavčnih prihodkov so predstavljali tudi drugi nedavčni prihodki, ki pa so od 

načrtovane višine tudi najbolj odstopali. Ti prihodki so se realizirali v višini 119.617,25 €, kar 

je za 56,5 % manj od načrtovane višine. Znotraj teh prihodkov so največji del predstavljali 

drugi izredni nedavčni prihodki, ki so se realizirali v višini 60.428,18 €, kar je za 39,6 % manj 

od načrtovane višine. Med temi prihodki so glavnino predstavljala vrnjena sredstva od občine 

Litija od nakazila konec leta 2015 za dokončanje izgradnje CČN. Ta del je bil naknadno 

sofinanciran s sredstvi EU na podlagi podpisane sofinancerske pogodbe, kar pomeni, da se je 

znižala lastna udeležba občine Šmartno pri Litiji na tem projektu. Poleg tega se je realizacija 

teh prihodkov nanašala tudi na vračila sredstev po zapuščinah po pokojnikih, za katere je 

občina plačevala oskrbo v domu za ostarele, povračila stroškov in obresti za vložene izvršbe, 

plačilo materialnih stroškov v zvezi s postopkom priprave in sprejema OPPN, vračil predujmov 

za storitve izvršitelja,… Razlog za nekoliko večje odstopanje realizacije od načrtovane višine je 

v nekoliko nižji realizaciji realizacija povračil stroškov oskrbe v domovih za ostarele, poleg 

tega pa so bila znotraj teh prihodkov načrtovana tudi sredstva za refundacijo dela plače za javna 

dela v okviru občinske uprave, ki so se tekom leta realizirala v sklopu transfernih prihodkov. 

Nekoliko manjši del realizacije se je nanašal na prihodke od komunalnih prispevkov, ki so se 

realizirali v višini 42.800,36 €, kar je kar za 71,5 % manj kot je bilo načrtovano. Glavni razlog 

za občutno nižjo realizacijo teh prihodkov je v tem, da se v letu 2016 ni pobiral načrtovan 

komunalni prispevek za priključitev na nekatere novo zgrajene odseke komunalne 

infrastrukture ter sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Najmanjši del pa je odpadel na druge 

nedavčne prihodke, ki so se nanašali na povračilo stroškov družinskega pomočnika, povračila 

stroškov za vodovode, ki so še v upravljanju vodovodnih odborov, plačilo obratovalnih 

stroškov za Knjižnico Litija in JZ Bogenšperk, stroški električne energije v POŠ Javorje 

oziroma kulturnem domu Šmartno, povračilo stroška cenitve stanovanja,… Skupno so se ti 

prihodki realizirali v višini 16.388,71 €, kar je maj za 34,3 %. 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 41.611,13 € 

 

Največje odstopanje dejanske realizacije v primerjavi z načrtovano višino je bilo v letu 2016, 

tako kot v zadnjih nekaj letih, pri kapitalskih prihodkih. Realizacija teh prihodkov je skupno 

znašala 41.611,13 €, kar je za 83,9 % manj glede na veljavni proračun. Posledično je bil nizek 

tudi delež teh prihodkov v celotnih realiziranih prihodkih občine, in sicer je delež znašal 0,9 %. 

Glede na leto prej je bila realizacija kapitalskih prihodkov precej podobna, nižja je bila za 

14,9 %. Glavni razlog za nižjo dejansko realizacijo od načrtovane je v dolgotrajnosti postopkov 

v zvezi s prodajami zemljišč (tudi na podlagi menjalnih pogodb) ter nezainteresiranosti za 

nakup premoženja, ki je bil načrtovan za prodajo v Letnem načrtu pridobitve in razpolaganja s 

stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2016. 

 

Natančen seznam z obrazložitvami realiziranih in nerealiziranih razpolaganj s stvarnim 

premoženjem občine v letu 2016 je podan v Tabelarnem prikazu ter obrazložitvah realiziranih 
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in nerealiziranih pridobitev in razpolaganj s stvarnim premoženjem občine za leto 2016 

(podpoglavje 3.3). 

 

720 - PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 38.845,00 € 

 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so se v letu 2016 nanašali izključno na prodano 

stanovanje na Grmačah zainteresiranemu najemniku. Tako je realizacije teh prihodkov znašala 

38.845,00 €. Od načrtovane višine so bili ti prihodki nižji za 77,7 %. Glavni razlog za nižjo 

realizacijo je v naknadnem nezainteresiranosti strank za odkup stanovanj ter dolgotrajnost 

postopkov pred izvedeno prodajo stanovanjske hiše Trop-Malnar. 

 

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. SREDSTEV 2.766,13 € 

 

Realizacija prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev je v letu 2015 znašala 

2.766,13 €, kar je bilo za 96,8 % manj glede na veljavni proračun. Realizirani prihodki so se 

nanašali na prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč, predvsem na podlagi 

menjalnih pogodb s fizičnimi osebami. Glavni razlog za nižjo dejansko realizacijo od 

načrtovane je predvsem dolgotrajnost postopkov v zvezi z urejanjem in prodajami zemljišč in 

zgradb, naknadna nezainteresiranost strank za odkup ter nedokončanja začetih postopkov, 

zaradi nestrinjanja strank. 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 391.072,88 € 

 

Manjši del celotnih prihodkov občine v letu 2016 je odpadel na realizirane transferne prihodke. 

Delež teh prihodkov je v letu 2016 znašal 8,4 %. Realizacija teh prihodkov je znašala 

391.072,88 €, kar je v primerjavi z načrtovano višino več za 4,3 %. Glede na leto 2015, je bila 

realizacija teh prihodkov precej nižja, in sicer za 59,5 %. Glavni razlog za nekoliko višjo 

realizacijo transfernih prihodkov glede na načrtovano višino v proračunu je v višjih sredstvih iz 

državnega proračuna za tekočo porabo, kot je bilo načrtovano (sredstva za sofinanciranje 

nakupa medicinske opreme, na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu, sredstva za 

refundacijo dela plače zaposlenega na javnih delih, prejem celotnih sredstev za sofinanciranje 

skupne občinske uprave). 

 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INSTITUCIJ 386.118,74 € 

 

Največji del transfernih prihodkov so predstavljali transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij. Ti prihodki so se realizirali v višini 386.118,74 €, kar je glede na načrtovano višino v 

proračunu več za 4,4 %. Znotraj teh prihodkov se je največ sredstev realizirali v obliki sredstev 

državnega proračuna iz naslova tekočih obveznosti, ki so se realizirala v višini, kot je bila 

načrtovana. Ta sredstva so predstavljala sredstva finančne izravnave, in sicer prihodke nad 

višino prejete dohodnine za financiranje primerne porabe občine. Njihova realizacije je znašala 

258.970,00 €. Velik del so predstavljala tudi sredstva državnega proračuna za investicije, in 

sicer v skupni višini 109.378,96 €. Znotraj teh sredstev so se realizirala sredstva za 

sofinanciranje investicij na podlagi 21. člena ZFO v višini 90.913,00 €, požarne takse v višini 

11.753,00 €, sredstva v višini 5.838,70 € za sofinanciranje nakupa medicinske opreme ter 

874,26 € sredstev države za sofinanciranje investicije v kanalizacijski sistem v Šmartnem 

(zadnja, dokončna situacija). Precej manjši del so predstavljala sredstva državnega proračuna 

za tekočo porabo. Ta sredstva so se realizirala v višini 17.769,78 €, in so se nanašala na 

sofinanciranje skupne občinske uprave - medobčinski inšpektorat za leto 2015, dodatna 

sredstva za družinskega pomočnika za leto 2015, sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, 

refundacijo dela plače zaposlenega na javnih delih ter povračilo sredstev s strani države za 
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subvencioniranje tržne najemnine. Razlogi za višjo dejansko realizacijo transfernih prihodkov 

iz drugih javnofinančnih institucij od načrtovane višine so prejem nenačrtovanih sredstev za 

sofinanciranje nakupa medicinske opreme (na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu), 

predčasno povračilo sredstev za sofinanciranje skupne občinske uprave s strani pristojnega 

ministrstva ter prejem sredstev za refundacijo dela plače zaposlenega na javnih delih. 

 

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  

 IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 4.954,14 € 

 

Precej manjši del realiziranih transfernih prihodkov je odpadel na prejeta sredstva državnega 

proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada. Ta sredstva v višini 

4.954,14 € (kar je enaka višina, kot je bila načrtovana v proračunu) so se nanašala na zadnji del 

prejetih sredstev za izgradnjo oziroma dokončanje kanalizacijskega omrežja v Šmartnem, in 

sicer sredstva, ki v letu 2015 še niso bila prejeta na podlagi izstavljenega zahtevka. 

 

 

 

 

V letu 2016 so se celotni odhodki občine Šmartno pri Litiji realizirali v višini 4.562.679,05 €. 

Glede na realizacijo odhodkov v letu 2015 je bila realizacija nižja za 8,5 %, v primerjavi z 

načrtovano višino v veljavnem proračunu pa za 11,5 %. Odhodki občine so se v letu 2016 

realizirali po strukturi in višini v posamezni skupini kontov, kot je razvidno iz spodnje tabele in 

grafa, v katerem je prikazana primerjava realizacije proračuna za leto 2016 s sprejetim 

proračunom oziroma veljavnim proračunom za leto 2016. 
 

PRIKAZ SPREJETEGA, VELJAVNEGA IN REALIZACIJE PRORAČUNA V LETU 2016 

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 

Vrsta odhodka 

Sprejeti 

proračun 

2016 

Veljavni 

proračun 

2016 

Realizacija 

proračuna 

2016 

Indeks Indeks 

40 TEKOČI ODHODKI 1.733.709,47  1.746.322,63  1.512.636,02  87,2  86,6  

41 TEKOČI TRANSFERI 1.939.740,67  1.943.860,70  1.913.447,19  98,6  98,4  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.362.956,97  1.347.223,78  1.023.703,17  75,1  76,0  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 117.860,00  116.860,00  112.892,67  95,8  96,6  

SKUPAJ ODHODKI 5.154.267,11  5.154.267,11  4.562.679,05  88,5  88,5  

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016. 

 

ODHODKI 
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Primerjava med realiziranimi odhodki proračuna za leto 2016 ter veljavnim proračunom za leto 

2016 prikazujeta zgornja tabela in graf. Dejanska realizacija odhodkov je bila nižja za 11,5 %. 

Razlog za nižjo realizacijo celotnih odhodkov je predvsem v nižji realizaciji investicijskih 

odhodkov (nedokončanje nekaterih načrtovanih investicij) in tekočih odhodkov. Tekoči in 

investicijski transferi so se realizirali v le nekoliko nižjem znesku od veljavnega proračuna. 

Podroben prikaz realizacije odhodkov v letu 2016 je razviden iz Splošnega dela realizacije 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

 

Spodnja tabela in graf prikazujeta strukturo realiziranih odhodkov občine v letu 2016. Tako je 

bila struktura odhodkov glede na leto prej nekoliko spremenjena. In sicer je bil zaradi manjšega 

obsega investicij v letu 2016 (izgradnja kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave je 

bila v letu 2015 zaključena) nižji delež investicijskih odhodkov. Na račun tega pa je bil višji 

delež tekočih transferov in deloma investicijskih transferov. 

 

PRIMERJAVA REALIZACIJE ODHODKOV ZA LETI 2015 IN 2016 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vrsta odhodka 
Zaključni 

račun 2015 

Delež v 

2015 

Zaključni 

račun 2016 

Delež v 

2016 
Indeks 

40 TEKOČI ODHODKI 1.682.509,07  33,7% 1.512.636,02  33,2% 89,9  

41 TEKOČI TRANSFERI 1.854.502,38  37,2% 1.913.447,19  41,9% 103,2  

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.365.750,37  27,4% 1.023.703,17  22,4% 75,0  

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 85.314,86  1,7% 112.892,67  2,5% 132,3  

SKUPAJ ODHODKI 4.988.076,68  100,0% 4.562.679,05  100,0% 91,5  

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 in 2016. 
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33,2%

41,9%

22,4%
2,5%

STRUKTURA REALIZACIJE ODHODKOV v letu 2016

TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI

INVESTICIJSKI ODHODKI INVESTICIJSKI TRANSFERI

 
 

V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve realizacije odhodkov v letu 2016 po 

posameznih osnovnih kategorijah odhodkov. Opis je predstavljen po skupinah kontov. 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 1.512.636,02 € 

 

Enega izmed večjih delov celotnih odhodkov občine predstavljajo tekoči odhodki. Ti odhodki 

so se v letu 2016 realizirali v skupni višini 1.512.636,02 €, kar je predstavljalo 33,2 % delež 

celotnih realiziranih prihodkov občine v tem letu. V primerjavi z letom prej so bili tekoči 

odhodki nižji za 10,1 %, glede na veljaven proračun za leto 2016 pa za 13,4 %. Znotraj tekočih 

odhodkov so se v nižjem znesku od načrtovane višine realizirale vse skupine odhodkov, najbolj 

izdatki za blago in storitve. 

 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 228.271,57 € 

 

Realizacija odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim je v letu 2016 znašala 228.271,57 €, 

kar je glede na načrtovano višino v veljavnem proračunu manj za 5,1 %. Ti odhodki zajemajo 

plače in dodatke za zaposlene, regres za letni dopust, povračila in nadomestila zaposlenim v 

zvezi z delom, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo ter jubilejne nagrade za 

vse zaposlene v občinski upravi ter tudi za osebo, zaposleno v okviru občinske uprave preko 

javnih del. Razlog za nižjo realizacijo je v manj dejansko opravljenih urah zaposlenih občinske 

uprave, kot je bilo načrtovano na podlagi sprejete sistemizacije in načrta delovnih mest (konec 

leta je bilo zaradi upokojitve eno sistemizirano delovno mesto nezasedeno, en zaposleni dela 4 

ure dnevno manj na podlagi odločbe). 

 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 32.430,79 € 

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so povezani s prejšnjo kategorijo odhodkov, to je z 

odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim. V ta sklop sodijo vsi prispevki, ki jih delodajalec 

plačuje za socialno varstvo zaposlenih na občinski upravi (tudi za osebo, zaposleno v okviru 

občinske uprave preko javnih del). Realizacija teh prispevkov je skupno znašala 32.430,79 € 

oziroma 7,2 % manj od veljavnega proračuna. Tudi v tem primeru je razlog za nižjo realizacijo 

teh odhodkov v manj dejansko opravljenih urah zaposlenih občinske uprave, kot je bilo tudi v 

primeru odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim. 
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402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.134.511,38 € 

 

Izdatki za blago in storitve so predstavljali največji del realiziranih tekočih odhodkov, ki so tudi 

najbolj odstopali od načrtovane višine. Njihova realizacija je znašala 1.134.511,38 €, kar je 

glede na veljavni proračun manj za 15,5 %. Največji del teh izdatkov so predstavljali izdatki za 

tekoči vzdrževanje, ki so se realizirali v višini 523.494,54 €, kar je za 2,2 % manj od veljavnega 

proračuna. V ta sklop sodijo izdatki za tekoče vzdrževanje objektov in opreme občine (ceste, 

zimska služba, javna razsvetljava, športnih objektov, kulturnih domov, računalniške 

opreme,…). Velik del izdatkov za blago in storitve se je nanašal na izdatke za posebni material 

in storitve. Ti izdatki so se realizirali v višini 172.867,32 € in so najbolj odstopali od veljavnega 

proračuna, in sicer so bili nižji za 41,1 %. Glavni razlogi za precej nižjo realizacijo so 

nedokončani vsi naročeni postopki geodetskih storitev ter nedokončanje vseh postopkov v 

zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev OPN. So se pa omenjeni izdatki nanašali na izvedbo 

geodetskih storitev in cenitev, povezovanje lokalnih skupnosti, delno izdelavo sprememb in 

dopolnitev OPN, izvedbe potrebnih arheoloških izkopavanj ob izgradnji komunalne 

infrastrukture in dovoza do KGZ, izvedbo mrliško ogledne službe, delno ureditev 

kategorizacije cest, ureditev prometne signalizacije, izvedbo novoletne okrasitve,… Precej so 

od veljavnega proračuna odstopali tudi izdatki za službena potovanja, ki so se realizirali v 

višini 149,43 € (nižji so bili za 25,3 %), odhodki za kazni in odškodnine za 24,8 %, njihova 

realizacija je znašala 77.728,00 € in se je nanašala predvsem na dokončno plačilo odškodnine 

po sodni poravnavi z občino Litija (nižji izdatki so bili predvsem zaradi še nerealiziranih 

odškodnin za potrebe obvoznice v Šmartnem), izdatki za prevozne stroške in storitve, ki so se 

realizirali v višini 6.287,81 €, kar je za 18,4 % manj od veljavnega proračuna (ti izdatki se 

nanašajo na vzdrževanje, zavarovanje vozil in plačilo goriva) ter izdatki za poslovne najemnine 

in zakupnine, ki so bili nižji od veljavnega proračuna za 17,4 %, njihova realizacija pa je 

znašala 35.432,84 € (ti izdatki so se nanašali predvsem na plačilo najemnine za prostore 

glasbene šole ter deponije za odlaganje odpadkov). Velik del sredstev med izdatki za blago in 

storitve se je realiziral v obliki drugih operativnih odhodkov. Realizacija teh odhodkov se je 

nanašala na plačila po avtorskih (za dokončanje strategije razvoja turizma in izvedbo 

arhitekturnih delavnic) in podjemnih (za lektoriranje občinskega glasila) pogodbah, plačilo 

preko študentskega servisa (ob vpisu v zlato knjigo, za delo na bazenu ter pomoč pri 

administrativnih delih v občinski upravi), plačilo sejnin občinskega sveta ter njegovih delovnih 

teles ter za opravljanje funkcije nepoklicnega župana in podžupana, plačilo za strokovno 

izobraževanje zaposlenih, plačila odvetniških in notarskih storitev, plačilo članarin v združenjih 

občin, opravljanje bančnih storitev in plačilnega prometa občine, plačilo prispevkov od sejnin, 

nepoklicnega opravljanja funkcije župana in podžupana, nadzornega odbora ter avtorskih in 

podjemnih pogodb, provizije in stroški upravljanja JP KSP Litija, zavarovanje odgovornosti 

članov CZ, stroški energetskega upravljanja, stroški vodenja evidence NUSZ, stroški vodnih 

povračil ter nekateri drugi stroški pri delovanju občine. Skupno so se ti odhodki realizirali v 

višini 114.310,17 €, kar je za 20,5 % manj od veljavnega proračuna. Med glavnimi razlogi za 

večje odstopanje je predvsem to, da se v letu 2016 še ni izdelal načrtovan elaborat kanalizacije 

v Šmartnem, poleg tega pa ni bilo potreb po refundiranju stroškov plač članom CZ. Precej 

sredstev pa se je realiziral tudi za pisarniški in splošni material in storitve (izdatki povezani s 

storitvami varovanja, svetovalnih storitev, izdelave lokalnega časopisa ter oglaševanja v 

lokalnih medijih, izdatki za reprezentanco župana, občinskega sveta ter v povezavi z 

obdarovanjem po krajevnih skupnostih,…), ki so se realizirali v višini 106.187,36 € oziroma za 

6,3 % manj od veljavnega proračuna, ter izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in 

komunikacije (izdatki za električno energijo in ogrevanje objektov, komunalne storitve, telefon 

in poštne storitve), ki so bili nižji za 3,9 % in so znašali 98.053,91 €.  

 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016  74 

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 76.891,64 € 

 

Nižja od veljavnega proračuna je bila tudi realizacija odhodkov za plačila domačih obresti. 

Razlog za nižjo realizacijo je v tem, da je občina uspela s postopkom pogajanj znižati višino 

obresti pri enem najetem dolgoročnem kreditu, pri drugih dveh obstoječih kreditih pa je s 

postopkom refinanciranja kreditov pridobiti cenejša kredita, torej z nižjo obrestno mero. Poleg 

tega je razlog tudi v tem, da je v celotnem letu 2016 ostala referenčna obrestna mera EURIBOR 

negativna. Tako so se plačila domačih obresti v skupnem znesku realizirala v višini 

76.891,64 €, kar je za 7,8 % manj od veljavnega proračuna. 

 

409 - REZERVE 40.530,64 € 

 

Odhodki rezerv oziroma sredstva, izločena v rezerve, so se prav tako realizirali v nekoliko 

nižjem znesku glede na načrtovano vrednost v veljavnem proračunu. Njihova realizacija je 

znašala 40.530,64 €, kar je za 9,8 % manj. Realizirana sredstva so predstavljala proračunsko 

rezervo, ki so bila zagotovljena v proračunu na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah. 

Celotna sredstva v višini 40.000,00 € so se v celoti izločila v proračunski sklad, ki je namenjen 

za odpravo posledic naravnih nesreč. Poleg teh sredstev so se realizirala tudi sredstva 

rezervnega sklada večstanovanjskih objektov, ki so znašala 530,64 €. Realizacija teh sredstev je 

nižja, ker so se v proračunu načrtovala tudi sredstva proračunske rezervacije kot rezervirana 

sredstva za nenačrtovana oziroma premalo načrtovana sredstva, ki pa se pri realizaciji ne 

zajamejo. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 1.913.447,19 € 

 

Pomemben del odhodkov, v povezavi z izvajanjem zakonsko določenih nalog, predstavljajo 

tekoči transferi (predstavljajo predvsem izplačila posameznikom in gospodinjstvom ter za 

delovanje javnih zavodov). Njihova realizacija je v letu 2016 znašala 1.913.447,19 € (v 

celotnih realiziranih odhodkih je to predstavljalo 41,9 % delež), kar je bilo za 1,6 % manj od 

veljavnega proračuna. Glede na leto prej je bila realizacija višja za 3,2 %. Znotraj tekočih 

transferov ni bilo bistvenih odstopanj realizacije podskupin kontov od veljavnega proračuna. 

 

410 - SUBVENCIJE 10.983,92 € 

 

Realizacija je od veljavnega proračuna v relativnem smislu najbolj odstopala pri transferih v 

obliki subvencij. Ti odhodki so bili nižji za 8,5 % in so skupno znašali 10.983,92 €. Njihova 

realizacija se je nanašala na sofinanciranje javnega dela s področja turizma ter sofinanciranje 

investicij v kmetijska gospodarstva, ki so bila razdeljena na podlagi izvedenega javnega 

razpisa. Razlog za odstopanje je v nižjih potrebnih sredstvih za sofinanciranje javnega dela ter 

nekoliko manj razdeljenih sredstev na razpisu za kmetijstvo. 

 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.302.278,01 € 

 

V približno celotni načrtovani višini veljavnega proračuna so se v letu 2016 realizirali odhodki 

za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki so predstavljali največji del realiziranih 

tekočih transferov. Ti transferi so se v večji meri nanašali na plačilo prevozov v šolo, plačila 

dela cene programov v vrtcih, ki presegajo plačila staršev, ter oskrbe v domovih za ostarele. 

Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi v obliki daril staršem ob rojstvu otroka, štipendij, 

namenjenim za deficitarne poklice, doplačila za šolo v naravi, regresiranja prehrane učencev v 

EPP Litija, subvencioniranja najemnin občanom ter izplačila družinskemu pomočniku. Del teh 

transferov se je realiziral tudi v obliki drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom, ki 
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predstavljajo predvsem subvencije cen gospodarske javne službe (GJS), sofinanciranje storitve 

pomoči ostarelim na domu, subvencioniranje prevoza pitne vode, plačilo pogrebnih stroškov za 

pokojnike, ki nimajo svojcev,… Od veljavnega proračuna so bili nižji za 1,0 %, njihova 

realizacija pa je znašala 1.302.278,01 €. Znotraj teh transferov ni bilo bistvenih odstopanj 

realizacije od načrtovane vrednosti po posameznih vrstah transferov, razen pri regresiranju 

prehrane učencev v enoti osnovne šole s prilagojenim programom, ki so bili nižji za 33,4 % od 

načrtovane višine v proračunu (skladno s prejetim finančnim načrtom šole).  

 

412 - TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM 113.746,95 € 

 

Nekoliko večje odstopanje od veljavnega proračuna je bilo pri transferih nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam. Ti transferi so se realizirali v višini 113.746,95 €, kar je za 6,7 % 

manj od veljavnega proračuna. Sredstva so bila realizirana za transfere različnim društvom 

preko objavljenih javnih razpisov (športna, humanitarna, turistična, kulturna društva, društva, 

ki delajo z mladino ter druga društva), financiranje političnih strank, sofinanciranje razvojnih 

programov podeželja, sodelovanje v regionalni organizaciji za razvoj in trženje turizma v 

občini, trajnostno gospodarjenje z divjadjo,… Glavni razlog za nižjo realizacijo je v nekoliko 

nižjih sredstvih razdeljenih na razpisu za športna društva ter za kmetijstvo. 

 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 486.438,31 € 

 

Velik del realizacije tekočih transferov so predstavljali drugi tekoči domači transferi, kjer 

večina odhodkov predstavlja transfere v javne zavode občine (sredstva za plače in prispevke ter 

materialne stroške) ter drugim izvajalcem javnih služb (delovanje gasilske zveze in gasilskih 

društev, zaščita izgubljenih živali ter delovanje ekipe prve pomoči). Poleg tega so se 

zagotavljala tudi sredstva za sofinanciranje skupne občinske uprave (inšpektorata in redarske 

službe) ter sredstva v za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. Skupno so se sredstva 

realizirala v višini 486.438,31 €, kar je za 1,5 % manj od veljavnega proračuna. Razlog za 

nekoliko nižjo realizacijo je predvsem v nižji realizaciji izdatkov za blago in storitve, 

namenjenih javnim zavodom (predvsem materialnih stroškov OŠ Šmartno za plačilo uporabe 

športne dvorane in bazena) ter manjših sredstvih za plače in materialne stroške, ki so bili 

potrebni za delovanje skupne občinske uprave. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 1.023.703,17 € 

 

Pomemben del celotnih odhodkov občine so predstavljali tudi investicijski odhodki. Njihov 

delež je v letu 2016 znašal 22,4 %. Skupno so se investicijski odhodki realizirali v višini 

1.023.703,17 €, kar je glede na leto 2015 manj za 25,0 %, v primerjavi z veljavnim proračunom 

za leto 2016 pa manj za 24,0 %. Investicijski odhodki so se v celoti nanašali na nakup in 

gradnjo osnovnih sredstev. Glavna razloga za nižjo doseženo realizacijo sta v nižji realizaciji 

odhodkov za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter nakupe zemljišč in naravnih 

bogastev.  

 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.023.703,17 € 

 

Investicijski odhodki občine so v celoti predstavljali odhodke za nakup in gradnjo osnovnih 

sredstev. Znotraj teh odhodkov se je največji delež nanašal na novogradnje, rekonstrukcije in 

adaptacije, in sicer v višini 449.197,47 €, kar je bilo za 24,7 % manj od veljavnega proračuna. 

Ta sredstva so bila namenjena v glavnem za rekonstrukcijo Litijske ceste (229.879,82 €), 

izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v Šmartnem (61.633,41 €), asfaltiranje dela 

JP na odseku Reka-Gojzdar-Krmuc (52.593,06 €), asfaltiranje odsekov cest na Obli Gorici in v 
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Kotu (48.031,28 €) ter izvedba energetske sanacije podružnične šole v Veliki Kostrevnici 

(44.149,84 €). Precej sredstev, v višini 214.872,97 €, je bilo namenjenih za investicijsko 

vzdrževanje in obnove, in sicer predvsem za dokončanje obnove vodovodnih cevi v Šmartnem 

ob izgradnji kanalizacijskega omrežja (81.055,20 €), obnovo sanitarij in rekonstrukcijo garaže 

v podružnični šoli v Št. Poljanah (41.883,26 €), obnovo sekundarnih cevovodov – Litijska 

cesta, Gradiške Laze, Primskovo (31.856,27 €), obnovo javne razsvetljave v občini 

(28.566,81 €) ter obnova klimata in menjava črpalke na bazenu (11.351,44 €). Sredstva v višini 

114.708,31 € so bila realizirana za nakup zemljišč v skladu z letnim načrtom pridobivanja in 

razpolaganja s stvarnim premoženjem (predvsem zemljišča pod cestami, tudi na podlagi sodnih 

poravnav, ter za potrebe vodovoda in dostopne poti do centralne čistilne naprave), 117.911,00 € 

je bilo namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije (predvsem na področju cestne 

infrastrukture, izgradnjo odsekov sekundarne kanalizacije, izgradnjo širokopasovnega omrežja, 

investicijskega vzdrževanja oziroma energetske sanacije podružničnih osnovnih šol,…) ter 

13.476,95 € za investicijski nadzor pri izvajanju investicij v letu 2016. Med investicijskimi 

odhodki so se realizirali odhodki za nakup zgradb in prostorov v višini 55.096,82 € (za nakup 

stanovanjske hiše na Bogenšperku ter dokončen odkup manjšega dela poslovne stavbe na 

Tomazinovi 2) ter odhodki za nakup opreme v višini 47.621,92 € (med drugimi zabojniki za 

zbirni center, radijske postaje za ZD Litija, motokultivator s priključki, paneli za ogrevanje 

kulturnega doma v Štangi, računalniške opreme za potrebe občinske uprave, preventivne 

radarske table). Skupna realizacija odhodkov za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je tako 

znašala 1.023.703,17 €, kar je v primerjavi z veljavnim proračunom manj za 24,0 %. 

Razlog za večje odstopanje realizacije investicijskih odhodkov je predvsem v nižji realizaciji 

odhodkov za novogradnje, ki so bili nižji za 67,8 % (zgrajen je bil le manjši del načrtovanega 

sekundarnega kanalizacijskega omrežja, poleg tega se zaradi razširitve projekta ni realizirala 

izgradnja komunalne infrastrukture na območju OPPN Šmartno jug), odhodkov za nakup 

zemljišč, ki so bili nižji za 43,5 % (dolgotrajni postopki v zvezi s pridobivanjem zemljišč, torej 

postopki so bili začeti in ne zaključeni, nestrinjanje strank s ponudbeno odkupno ceno), 

odhodki za projektno dokumentacijo, ti so bili nižji za 26,0 % (manj potrebnih sredstev za 

dokumentacijo na področju cestne infrastrukture ter za potrebe vodovodov, ni prišlo do 

izdelave dokumentacije za ureditev središča Šmartna ter mrliške vežice v Veliki Štangi) ter 

deloma tudi odhodki za investicijsko vzdrževanje, ki so bili nižji za 16,0 % (v letu 2016 se ni v 

večji meri obnovil poslovni prostor na Staretovem trgu 25, manj je bilo tudi realiziranih del pri 

obnovi javne razsvetljave ter vzdrževanja vodovodov). 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 112.892,67 € 

 

Najmanjši del realiziranih celotnih odhodkov so predstavljali investicijski transferi, in sicer je 

njihov delež znašal 2,5 %. Realizacija teh transferov je skupno znašala 112.892,67 €, kar je bilo 

za 3,4 % manj glede na veljavni proračun. V primerjavi z letom 2015 je bila realizacija višja za 

32,3 %. Znotraj investicijskih transferov ni bilo bistvenega odstopanja realizacije z načrtovano 

višino v veljavnem proračunu. 

 

431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM  

 OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 74.403,46 € 

 

Nekoliko nižji od načrtovane višine so se realizirali investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki, in sicer so bili nižji za 1,8 %. Ti odhodki so se 

realizirali v višini 74.403,46 €. Največji del (v višini 69.654,00 €) se je realiziral v obliki 

investicijskega transfera drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki. Ta sredstva so bila namenjena za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD 

Jablanica ter kot transfer požarnih taks Gasilski zvezi Šmartno. Manjši del pa se je nanašal na 
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investicijski transfer posameznikom in gospodinjstvom, in sicer za obnove sakralnih in 

zgodovinskih objektov (obnova sušilnice sadja na Libergi). Za ta namen je bilo realiziranih 

4.749,46 €. 

 

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 38.489,21 € 

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so prav tako v manjši meri odstopali od 

veljavnega proračuna. Njihova realizacija je znašala 38.489,21 €, kar je za 6,3 % manj. Med 

temi transferi so se realizirala predvsem sredstva v obliki investicijskega transfera javnim 

zavodom. Ta sredstva so bila namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje v okviru 

Javnega zavoda Bogenšperk (obnova viteške dvorane na gradu Bogenšperk), Knjižnice Litija 

(nakup knjižnega gradiva in računalniške opreme) ter OŠ Šmartno (nakup kombija, otroških 

igral, računalniške opreme ter druge opreme in priprava projektne dokumentacije za ureditev 

okolice na POŠ Primskovo). Za te namene je bilo v letu 2016 realiziranih 38.445,37 €, kar je za 

6,3 % manj od načrtovane višine. Glavni razlog je predvsem v manjših potrebah in nižji 

realizaciji Knjižnice Litija po novih investicijah glede na načrtovano. Poleg tega se je manjši 

del (v višini 43,84 €, kar je za 83,1 % manj od načrtovane višine) realiziral tudi v obliki 

investicijskega transfera občinam, in sicer za manjše investicije za skupno občinsko upravo 

(delovanje inšpektorata in redarske službe). Razlog za odstopanje v tem primeru je prav tako v 

manjših potrebah oziroma manjšem obsegu nakupa opreme za potrebe skupne občinske uprave 

glede na njihov načrt. 

 

 

 

 

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi 

odhodki (iz bilance prihodkov in odhodkov) občinskega proračuna za posamezno leto. V 

skladu z doseženo realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2016, ko so prihodki presegli 

odhodke proračuna, je bil v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2016 izkazan proračunski 

presežek. Le-ta je znašal 100.537,45 €, medtem ko je bil v veljavnem proračunu načrtovan 

proračunski primanjkljaj v višini 30.082,28 €. 

 

B – Račun finančnih terjatev in naložb 

 

75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

 KAPITALSKIH DELEŽEV 127,21 € 

 

Za leto 2016 so bila v računu finančnih terjatev in naložb, ki predstavlja sestavni del proračuna 

občine, načrtovana prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev, in sicer prejeta 

sredstva kupnin iz naslova privatizacije. Realizacija teh sredstev je znašala 127,21 €, kar je v 

primerjavi z načrtovanim proračunom manj za 15,2 %. 

 

752 – KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 127,21 € 

 

Kot že zapisano, so se v letu 2016 realizirale kupnine iz naslova privatizacije, in sicer sredstva 

plačanih terjatev oziroma kupnin za stanovanja prodana po Stanovanjskem zakonu. Celoten 

načrtovan znesek v proračunu je znašal 150,00 €, dejanska realizacija pa je bila nižja za 15,2 % 

in je znašala 127,21 €.  

 

 

 

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
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C – Račun financiranja 

 

50 – ZADOLŽEVANJE 121.743,24 € 

 

V računu financiranja je bilo za leto 2016 načrtovano in realizirano domače zadolževanje. Tako 

je bil načrtovan najem kredita pri državnem proračunu (na podlagi 56. člena Zakona o 

izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017) za sofinanciranje investicij. Dejanska 

realizacija zadolževanja je bila nekoliko nižja, in sicer za 10,7 % in je znašala 121.743,24 €. 

 

500 – DOMAČE ZADOLŽEVANJE 121.743,24 € 

 

Domače zadolževanje se je nanašalo na najem dolgoročnega kredita pri državnem proračunu na 

podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017. Poleg običajnih 

nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij, je država za leto 2016 zagotovila tudi 

povratna sredstva v obliki brezobrestnega kredita. Občini je za leto 2016 pripadal kredit v višini 

136.369,00 €, dejanska realizacija pa je znašala 121.743,24 €, kar je za 10,7 % manj kot je bilo 

načrtovano. Omenjeni kredit bo občina odplačevala v dveh obrokih v obdobju 9-ih let, z 

enoletnim moratorijem oziroma odlogom. 

 

55 – ODPLAČILA DOLGA 206.436,43 € 

 

Poleg zadolževanja so bila v letu 2016 v računu financiranja načrtovana in realizirana tudi 

odplačila domačega dolga, to je odplačila dolgoročnih kreditov, ki jih je občina najela pri 

poslovnih bankah v preteklih letih in še niso poplačani. Skupni znesek realiziranih odplačil 

glavnic je v znašal 206.436,43 €, kar je za 1,8 % manj kot je bilo načrtovano. 

 

550 – ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 206.436,43 € 

 

Odplačila domačega dolga so se nanašala na odplačila dolgoročnih kreditov, ki jih je občina 

najela pri poslovnih bankah v preteklih letih in še niso poplačani. Za odplačila glavnic je bilo, v 

skladu z amortizacijskimi načrti, načrtovanih 210.325,32 €. Dejanska realizacija je bila 

nekoliko nižja, in sicer je znašala 206.436,43 € in je bila za 1,8 % nižja (tudi v primerjavi z 

letom 2015 je bila dejanska realizacija nižja za 1,8 %). Razlog je v tem, da je prišlo v enem 

postopku refinanciranja oziroma nadomestitve obstoječega kredita s cenejšim kreditom do 

manjšega zamika pri plačilih glavnic, in je bil zato en obrok v letu 2016 manj izplačan. Glede 

na višino realiziranega zadolževanja ter odplačil dolga, je v letu 2016 znašalo neto 

zadolževanje občine -84.693,19 €. 

 

 

 

 

Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2015 (splošni sklad za preneseno stanje na računu) je 

znašalo 103.931,79 €. Sprememba stanja sredstev na računu konec leta 2016 je znašala 

15.971,47 €, torej je bila izkazana pozitivna sprememba stanja sredstev v primerjavi z 

načrtovano negativno spremembo. Tako je na zadnji dan leta 2016 skupno stanje sredstev na 

računih znašalo 119.903,26 €. 

 

 

 

 

STANJE SREDSTEV 
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2.3 Poročilo večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim 

načrtom 
 

Iz Splošnega dela realizacije proračuna Občine Šmartno pri Litiji za obdobje od 1.1.2016 do 

31.12.2016 je razvidno, da so bila v letu 2016 tako na prihodkovni kot odhodkovni strani 

proračuna posamezna (večja ali manjša) odstopanja realizacije glede na načrtovano oziroma 

veljavno višino v sprejetem proračunu. Z vidika primerjave realizacije z načrtovanim 

proračunom za leto 2016 so pomembna večja odstopanja med doseženo realizacijo in sprejetimi 

vrednostmi proračuna. 

 

Na prihodkovni strani so bila večja odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom pri 

nedavčnih prihodkih in kapitalskih prihodkih.  

V absolutnem znesku so od sprejetega oziroma veljavnega proračuna najbolj odstopali 

realizirani nedavčni prihodki. Le-ti so se realizirali v višini 684.234,23, kar je za 231.377,45 € 

oziroma 25,3 % manj od veljavnega proračuna. Glavni razlog za tolikšno odstopanje je v 

občutno nižji realizaciji drugih nedavčnih prihodkov glede na načrtovano višino. Znotraj teh 

prihodkov so se v precej manjšem znesku realizirali prihodki od komunalnih prispevkov, in 

sicer zaradi tega, ker se v letu 2016 ni pobiral načrtovan komunalni prispevek za priključitev na 

nekatere novo zgrajene odseke sekundarnega kanalizacijskega omrežja. Poleg tega je bila nižja 

realizacija drugih izrednih nedavčnih prihodkov, predvsem zaradi tega, ker se je glede na 

načrtovano višino realiziral nižji znesek povračil stroškov oskrbe v domovih za ostarele, prav 

tako pa se med temi prihodki niso realizirala načrtovana sredstva za refundacijo dela plače za 

javna dela v okviru občinske uprave, ki so se realizirala v sklopu transfernih prihodkov. Drugi 

pomembnejši razlog za večje odstopanje nedavčnih prihodkov pa je v nižji realizaciji 

prihodkov udeležbe na dobičku in dohodkih od premoženja. Znotraj teh prihodkov so najbolj 

odstopali prihodki od drugih najemnin, in sicer zaradi nerednega plačevanja oziroma zamud pri 

nakazilu najemnin za najem gospodarske javne infrastrukture in opreme s strani komunalnega 

podjetja. 

Od sprejetega proračuna pa so relativno najbolj odstopali realizirani kapitalski prihodki. 

Njihova realizacija je znašala 41.611,13 €, kar je bilo od načrtovane višine manj za 

217.556,97 € oziroma za 83,9 %. Znotraj teh prihodkov je realizacija precej odstopala od 

sprejetega proračuna tako pri prihodkih od prodaje zgradb in prostorov kot tudi od prodaje 

zemljišč. Med razlogi za precejšnjo razliko med načrtovano in realizirano višino kapitalskih 

prihodkov so nezainteresiranosti za nakup premoženja (stanovanj in zemljišč), dolgotrajnost 

postopkov v zvezi s prodajami premoženja ter nedokončanje začetih postopkov, zaradi 

nestrinjanja strank z višino kupnine. 

 

Večja odstopanja med sprejetim in realiziranim proračunom so bila tudi na drugi, odhodkovni 

strani, in sicer pri tekočih odhodkih in investicijskih odhodkih. 

Najbolj so od sprejetega proračuna tako v absolutnem kot v relativnem merilu odstopali 

realizirani investicijski odhodki. Njihova realizacija je znašala 1.023.703,17 €, kar je bilo manj 

za 323.520,61 € oziroma 24,0 %. Razlogov za odstopanje je več, med katerimi je 

najpomembnejši manjši obseg izvedenih oziroma realiziranih novogradenj v primerjavi z  

načrtovanim (zgrajen je bil le manjši del načrtovanega sekundarnega kanalizacijskega omrežja, 

poleg tega se zaradi razširitve projekta ni realizirala izgradnja komunalne infrastrukture na 

območju OPPN Šmartno jug). Med pomembnejše razloge sodi tudi manjši obseg izvedenih 

nakupov zemljišč glede na načrtovano višino, in sicer zaradi dolgotrajnih postopkov v zvezi s 

pridobivanjem zemljišč ter nestrinjanja strank s ponudbeno odkupno ceno. Razlog za 

odstopanje je tudi nižja realizacija odhodkov za projektno dokumentacijo (manj potrebnih 

sredstev za dokumentacijo na področju cestne infrastrukture ter za potrebe vodovodov, ni prišlo 

do izdelave dokumentacije za ureditev središča Šmartna ter mrliške vežice v Veliki Štangi) ter 
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odhodkov za investicijsko vzdrževanje in obnove (v letu 2016 se ni v večji meri obnovil 

poslovni prostor na Staretovem trgu 25, manj je bilo tudi realiziranih del pri obnovi javne 

razsvetljave ter vzdrževanja vodovodov). 

Večje odstopanje od sprejetega proračuna pa je bilo tudi pri tekočih odhodkih, ki so se 

realizirali v višini 1.512.636,02 €. To je bilo glede na veljavni proračun manj za 233.546,31 € 

oziroma 13,4 %. Znotraj tekočih odhodkov so najbolj odstopali izdatki za blago in storitve. 

Precej nižja realizacija od načrtovane višine je bila pri odhodkih za posebni material in storitve 

(nedokončani vsi naročeni postopki geodetskih storitev ter nedokončanje vseh postopkov v 

zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev OPN) ter drugih operativnih odhodkih (ni še bil 

dokončan načrtovan elaborat kanalizacije v Šmartnem, poleg tega pa ni bilo potreb po 

refundiranju stroškov plač članom CZ). Nekoliko večje odstopanje pa je bilo tudi med odhodki 

za kazni on odškodnine, in sicer zaradi še nerealiziranih vseh odškodnin za potrebe obvoznice v 

Šmartnem. Znotraj tekočih odhodkov so nekoliko bolj odstopali tudi odhodki za plače in druge 

izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost. Razlog za odstopanje je 

manj dejansko opravljenih urah zaposlenih občinske uprave, kot je bilo načrtovano na podlagi 

sprejete sistemizacije in načrta delovnih mest (nekaj mesecev nezasedeno delovno mesto zaradi 

upokojitve, en zaposleni dela za polovični delovni čas). Nižje od načrtovane višine pa so se 

realizirali tudi odhodki za plačila domačih obresti, predvsem, ker je občina s postopkom 

refinanciranja kreditov uspela pridobiti cenejša kredita, zaradi česar so bila tudi plačila obresti 

nižja. 

 

2.4 Poročilo o opravljenih prerazporeditvah finančnih sredstev v letu 2016 
 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe za leto 2016 je bila dana v 5. členu sprejetega Odloka 

o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 ter Odloka o rebalansu proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2016. V tem členu je bilo določeno, da se prerazporeditve opravljajo 

med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe, o prerazporeditvah v 

posebnem delu proračuna pa je odločal župan na predlog neposrednega uporabnika. Prav tako 

je bilo določeno, da o izvedenih prerazporeditvah župan s poročilom o izvrševanju proračuna 

za 1. polletje leta 2016 v mesecu juliju in s tem zaključnim računom proračuna občine za leto 

2016 poroča občinskemu svetu.  

 

Na podlagi Odloka je možno prerazporejanje proračunskih sredstev med proračunskimi 

postavkami v okviru področja proračunske porabe. Ker pa 3. člen Odloka določa, da se 

proračun izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta, je potrebno tudi znotraj 

posamezne proračunske postavke na ustreznem podkontu zagotoviti zadostno višino finančnih 

sredstev, potrebnih za izvedbo plačil. Tako je župan v prvem polletju leta 2016 znotraj 

proračuna izvedel prerazporeditve tako med proračunskimi postavkami kot tudi med podkonti 

znotraj posamezne proračunske postavke. 

 

Župan je pri izvrševanju občinskega proračuna v celotnem letu 2016 s sklepi izvedel 205 

prerazporeditev proračunskih sredstev. Med vsemi izvedenimi prerazporeditvami sredstev je 

bilo: 

• 26 prerazporeditev med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske 

porabe, katere višina je znašala 29.634,58 €, 

• 26 prerazporeditev na posamezno proračunsko postavko iz proračunske rezervacije 

(podrobneje so opisane v poročilu o porabi proračunske rezervacije - podpoglavje 2.9), 

katerih skupna višina prerazporejenih sredstev je znašala 16.265,59 € in 

• 153 prerazporeditev med podkonti znotraj posamezne proračunske postavke. Na ta način 

se je skupno prerazporedilo za 50.130,58 € sredstev. 
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Župan je s prerazporeditvami, izvedenimi v prvi polovici leta 2016, seznanil občinski svet v 

mesecu juliju skupaj s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji v 1. 

polletju leta 2016. S preostalimi prerazporeditvami do konca leta 2016 je občinski svet 

seznanjen z Zaključnim računom proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2016. Natančnejši 

pregled oziroma prikaz izvedenih prerazporeditev proračunskih sredstev v celotnem letu 2016 

(skupaj s prerazporeditvami, ki so bile izvedene v prvi polovici leta 2016) je v dveh tabelah v 

Prilogi 1, kjer se prva nanaša na izvedene prerazporeditve med proračunskimi postavkami in iz 

proračunske rezervacije, druga tabela pa na izvedene prerazporeditve med podkonti znotraj 

proračunske postavke. 

 

2.5 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi 

realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 
 

Župan v sprejeti proračun za leto 2016 ni vključeval novih obveznosti in s tem povezanimi 

izdatki za ta namen (v okviru večjih pričakovanih prejemkov ali prerazporeditvijo sredstev v 

okviru možnih prihrankov sredstev), zaradi sprejetja zakona ali občinskega odloka v skladu z 

41. členom ZJF. 

 

Glede na doseženo realizacijo in predvidevanja o prihodkih in odhodkih do konca leta 2016, je 

bil tekom leta 2016 za uravnoteženje proračuna sprejet rebalans proračuna Občine Šmartno pri 

Litiji za leto 2016. Rebalans proračuna za leto 2016 je Občinski svet sprejel na svoji 11. redni 

seji, dne 5.7.2016. Med ukrepe za uravnoteženje proračuna poleg rebalansa proračuna spadajo 

tudi sklepi župana o prerazporeditvah proračunskih sredstev v Odloku o proračunu Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2016 oziroma rebalansu proračuna za leto 2016, in sicer v skladu z 38. 

in 42. členom ZJF ter 5. členom Odloka o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 s 

spremembami. Z vsemi sklepi o prerazporeditvah finančnih sredstev, ki so bile izvedene v prvi 

polovici leta 2016, je bil Občinski svet skladno s sprejetim odlokom seznanjen v polletnem 

poročilu v mesecu juliju. O vseh (nadaljnjih) prerazporeditvah je Občinski svet seznanjen s tem 

Zaključnim računom proračuna za leto 2016. 

 

2.6 Poročilo prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v 

skladu s 44. členom ZJF 
 

Zakon o javnih financah določa namenske prejemke proračuna, to so prejemki, ki se vplačujejo 

v proračun in morajo biti porabljeni za točno določene namene. V 43. členu zakona je 

določeno, kateri so namenski prejemki proračuna, in sicer so to donacije, namenski prejemki 

proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od 

okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od 

okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali 

zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova 

zavarovanj. Prav tako je določeno, da se lahko z odlokom, s katerim se sprejme občinski 

proračun, določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov in izdatkov proračuna. Tako so bili v 

sprejetem Odloku o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 (Uradni list RS, št. 

106/2015 in 50/2016) določeni še nekateri drugi namenski prihodki proračuna, in sicer prihodki 

požarne takse, prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture, prihodki od koncesijske 

dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, prihodki od koncesijske dajatve za posekan in 

prodan les, prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog 

oziroma projektov ter prihodki od komunalnih prispevkov. 

 

Občina je v letu 2016 prejemala različna namenska sredstva, kot je prihodek okoljske dajatve 

za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, odškodnin od zavarovanja, prihodki 
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od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, požarne takse, prihodki od 

najemnin gospodarske javne infrastrukture, sredstva državne proračuna in proračuna EU za 

sofinanciranje investicij,… Večino teh sredstev je občina porabila namensko, torej za tiste 

namene, za katere so ta sredstva tudi bila oblikovana oziroma prejeta. Kljub temu je ostal en del 

prejetih namenskih sredstev (vključno s prenesenimi namenskimi sredstvi iz preteklih let) 

neporabljen oziroma ni bil porabljen za točno določene namene. Tako Zakon o javnih financah 

v 44. členu določa, da se namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen 

sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, prenesejo v proračun za 

tekoče leto.  

 

V preteklem letu, to je letu 2016, so ostala določena prejeta namenska sredstva proračuna, ki so 

bila določena s predpisi (zakonom in občinskim odlokom) neporabljena, zato se prenesejo v 

proračun za leto 2017. Skupno je v letu 2016 ostalo neporabljenih namenskih sredstev za 

142.563,86 €, ki bodo v celoti vključena v finančni načrt uporabnika, na katerega se nanašajo, 

in proračun za leto 2017. Omenjena sredstva bodo namenjena za tiste namene, za katera so tudi 

določena oziroma prejeta. Med celotnimi neporabljeni namenskimi sredstvi proračuna v letu 

2016 so: 

• sredstva rezervnega sklada, ki bodo namenjena odpravi posledic naravnih nesreč, v višini 

11.894,32 €. Sredstva se vsako leto v sklad odvajajo iz sprejetega proračuna (podrobnejša 

obrazložitev je podana v poročilu o porabi sredstev proračunske rezerve - podpoglavje 

2.8), 

• prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v 

višini 21.663,98 €, ki bodo namenjena v skladu z določilom 7. člena Zakona o 

financiranju občin ter na podlagi tega zakona sprejetim določilom občinskega odloka o 

proračunu, 

• prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 

57,12 €, ki bodo namenjena investicijam v infrastrukturo na področju zbiranja in ravnanja 

z odpadki, 

• prihodki požarne takse v višini 892,00 €, ki jih je občina prejela zadnje dni leta 2016 in 

bodo nakazana Gasilski zvezi v prvi polovici leta 2017, 

• prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture (kanalizacija) v višini 

84.103,40 €, ki bodo namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju komunalne 

infrastrukture in  

• prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture (odpadki) v višini 23.953,04 €, ki 

bodo namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju komunalne infrastrukture. 

 

2.7 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede 

na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z 

obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu 

s 47. členom ZJF 
 

V letu 2016 ni prišlo do sprememb pri delovanju in pristojnosti neposrednih uporabnikov 

zaradi sprejetja zakonov, občinskih odlokov ter drugih predpisov, prav tako zaradi ustanovitve 

novih ali ukinitve obstoječih neposrednih uporabnikov. Med letom tudi ni prišlo do sprememb 

pristojnosti in delovnih področjih pri obstoječih neposrednih proračunskih uporabnikih v skladu 

s 47. členom ZJF. 
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2.8 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve 
 

V skladu z 49. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 

popr.), 101/2013, 55/2015 – ZFisP in 96/2015 – ZIPRS1617) se v proračunu zagotavljajo 

sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad (rezervni sklad). V 

proračunski sklad se izloči del skupno doseženih (načrtovanih) letnih prejemkov proračuna 

(določenih s proračunom), največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva 

proračunskega oziroma rezervnega sklada občine se izkazujejo na kontu 910000 in se smejo 

uporabljati le za predpisane namene, določene v 2. odstavku 49. člena tega zakona. O uporabi 

sredstev proračunskega sklada do višine, ki jo določa odlok, odloča župan in o tem s pisnimi 

poročili obvešča občinski cest. 

 

Promet sredstev rezervnega sklada občine v letu 2016 je prikazan v naslednji tabeli: 

Konto Vrsta prometa rezervnega sklada znesek v EUR 

910000 

Prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let 21.759,07 

Priliv sredstev v rezervni sklad občine v letu 2016 40.000,00 

Črpanje sredstev iz rezervnega sklada občine v letu 2016 49.864,75 

SKUPAJ stanje sredstev rezervnega sklada 11.894,32 

 

Rezervni sklad Občine Šmartno pri Litiji 

Zgornja tabela prikazuje promet rezervnega sklada občine v letu 2016. Kot je iz tabele 

razvidno, so se v leto 2016 prenesla neporabljena sredstva rezervnega sklada iz preteklih let v 

višini 21.759,07 €. Občina je v letu 2016 iz občinskega proračuna v rezervni sklad občine 

izločila 40.000,00 €. Poraba sredstev rezervnega sklada občine pa je v istem letu skupno 

znašala 49.864,75 €, in sicer: 

• 72,32 € za investicijski nadzor pri zamenjavi mostne konstrukcije v Štangarskih Poljanah, 

• 499,96 € za zasilno sanacijo plazu v Zavrstniku, 

• 26.974,94 € za sanacijo plazu Rekar - Gojzdar, 

• 1.830,00 € za projektno dokumentacijo sanacije plazu Regali, 

• 19.997,59 € za sanacijo škode na cestah po neurju poleti 2016, 

• 489,94 € za strokovni nadzor pri sanaciji škode na cestah po neurju poleti 2016. 

 

Ob upoštevanju prenesenih sredstev sklada iz preteklih let, ki so se prenesla v leto 2016, priliva 

sredstev iz občinskega proračuna in porabi sredstev v letu 2016, je stanje sredstev rezervnega 

sklada Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2016 znašalo 11.894,32 €, ki se v celoti 

prenesejo v leto 2017. 

 

2.9 Poročilo o porabi proračunske rezervacije 
 

Zakon o javnih financah v 42. členu določa, da »se del predvidenih proračunskih prejemkov 

vnaprej ne razporedi«, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu 

posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 

niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ali se med letom izkaže, da niso zagotovljena 

sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

Proračunska rezervacija se lahko oblikuje do največ 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in 

odhodkov, o njeni uporabi pa odloča župan. V proračunu za leto 2016 je bila proračunska 

rezervacija načrtovana v višini 15.000,00 € (z rebalansom proračuna v višini 10.000,00 €), ki so 

se tekom leta prerazporejala znotraj proračuna. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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V celotnem letu 2016 je bilo znotraj proračuna občine iz proračunske rezervacije opravljenih 

26 prerazporeditev sredstev. Skupno se je s temi prerazporeditvami prerazporedilo za 

16.265,59 € sredstev.  

 

V prvi polovici leta 2016 je bilo iz proračunske rezervacije na posamezno proračunsko 

postavko opravljenih 11 prerazporeditev, v skupni višini 9.381,44 €. Ta sredstva so bila 

zagotovljena za naslednje proračunske postavke (p.p.) oziroma namene:  

• p.p. 16338101 – »Tekoče vzdrževanje športnih objektov« v višini 1.431,42 €  

 (zaradi višjih stroškov tekočega vzdrževanja – servis klimata na bazenu) 

• p.p. 04331116 – »Vzdrževanje drugih objektov v lasti občine« (2x) v skupni višini 

457,48 €  
(zaradi višjih stroškov, ki so nastali do konca leta 2015 in zapadli v 

plačilo v letu 2016) 

• p.p. 16338101 – »Tekoče vzdrževanje športnih objektov« v višini 826,05 €  

(zaradi višjih stroškov, ki so nastali do konca leta 2015 in zapadli v 

plačilo v letu 2016) 

• p.p. 15215100 – »Subvencije cen GJS - infrastruktura za ravnanje z odpadki (v najemu 

KSP)« v višini 123,89 €  
(zaradi več stroškov obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov do 

konca leta 2015) 

• p.p. 19319254 – »Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Šmartno« v višini 

3.825,72 €  
(za kritje stroškov sanacije strehe na OŠ Šmartno ob postavitvi sončne 

elektrarne) 

• p.p. 16339151 – »Tekoče vzdrževanje zelenic in javnih površin« v višini 1.800,00 €  

(za potrebno obnovo mostu Cvinger in izgradnjo temeljne tuljave za 

mlaj) 

• p.p. 10311017 – »Sredstva za izvajanje javnih del« (3x) v skupni višini 878,68 €  

(zaradi zaposlitve dodatne osebe preko programov javnih del) 

• p.p. 16316381 – »Širitev in obnova vodovodnega sistema Šmartno« v višini 38,20 €  

(za plačilo davka na promet nepremičnin na podlagi prodajne pogodbe) 

 

Nekoliko več prerazporeditev iz proračunske rezervacije pa je bilo opravljenih v drugi polovici 

leta. V tem obdobju je bilo 15 prerazporeditev, katerih skupna višina prerazporejenih sredstev 

je znašala 6.884,15 €. Sredstva so bila zagotovljena za naslednje proračunske postavke (p.p.) 

oziroma namene: 

• p.p. 10311017 – »Sredstva za izvajanje javnih del« (8x) v skupni višini 1.306,39 €  

 (zaradi zaposlitve dodatne osebe preko programov javnih del) 

• p.p. 16316373 – »Tekoče vzdrževanje vodovodov« v višini 1.078,99 €  

 (za plačilo nenačrtovanih zadev na vodovodih, ki še niso v upravljanju 

javnega podjetja, npr. dezinfekcija pitne vode,…) 

• p.p. 02211116 – »Stroški plačilnega prometa« v višini 200,00 €  

 (zaradi višjih stroškov obresti Banke Slovenije) 

• p.p. 17217151 – »Investicijske obnove in vzdrževanje zdravstvenega doma Litija« v 

višini 1.000,00 €  

 (za nakup terminalov za reševalne postaje, po uspešni kandidaturi na 

javnem razpisu) 

• p.p. 04311113 – »Objava občinskih predpisov« v višini 1.984,67 €  

 (zaradi večjega števila in obsega objav različnih aktov v Uradnem listu) 

• p.p. 17727101 – »Mrliško ogledna služba in druge zdravstvene storitve« v višini 

1.171,27 €  
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 (za plačilo občutno večjega števila obdukcij in mrliških ogledov) 

• p.p. 02211116 – »Stroški plačilnega prometa« v višini 2,53 €  

 (zaradi višjih stroškov obresti Banke Slovenije) 

• p.p. 20211016 – »Obdaritev novorojencev« v višini 140,30 €  

 (zaradi odpisa preveč nakazanih sredstev občanu za rojstvo otroka po 

neuspešni izvršbi) 

 

Omenjene prerazporeditve sredstev proračunske rezervacije so zajete tudi v prvi tabeli Priloge 

1, v kateri je pregled prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami in iz proračunske 

rezervacije. 

 

2.10 Poročilo o višinah izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih 

zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika 
 

Občina Šmartno pri Litiji v letu 2016 ni izdajala ali unovčevala poroštev, prav tako ni prišlo do 

izterjave regresnih zahtevkov iz naslova izdanih poroštev iz pristojnosti neposrednega 

uporabnika. 

 

2.11 Kazalnik možnega zadolževanja občine 
 

Na podlagi zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 ter že najetih dolgoročnih 

kreditov občine (skupaj z načrtovanimi odplačili glavnic in obresti, ki izhajajo iz 

amortizacijskih načrtov in so vključena v sprejetem proračunu za leto 2017) je možno podati 

tudi grobo oceno možnega dodatnega zadolževanja občine. Sama natančnejša pravila in 

omejitve zadolževanja za občine so natančno določene z Zakonom o javnih financah in 

Zakonom o financiranju občin. 

 

Skupna zadolženost občine Šmartno pri Litiji je na dan 31.12.2016 znašala 2.907.643,99 €. Od 

tega zneska je potrebno odšteti dolgoročni kredit, najet pri državnem proračunu v letu 2016 v 

višini 121.743,24 €, ker se omenjeni kredit na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za 

leti 2016 in 2017 ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 

10.b člena ZFO-1. Tako je znašala skupna zadolženost občine na zadnji dan leta 2016 (ki je 

pomembna z vidika možnega obsega zadolževanja občine) 2.785.900,75 €. Glede na doseženo 

realizacijo proračuna v letu 2016, največji obseg možnega zadolževanja občine (kreditni 

potencial), merjen kot znesek odplačil glavnic in obresti, v letu 2017 znaša 363.934,67 €. Od 

tega zneska se za leto 2017 načrtuje (skupaj z že dejansko realizacijo odplačil v prvih dveh 

mesecih leta) za odplačilo glavnic in obresti od vseh že najetih kreditov občine (iz zadnjih 

amortizacijskih načrtov) 252.991,81 €. Iz tega sledi, da znaša preostali kreditni potencial občine 

za morebitno odplačilo glavnic in obresti od najetega novega kredita 110.942,86 €. Ta znesek 

torej predstavlja sredstva, ki jih lahko občina v skladu z veljavno zakonodajo v letu 2017 (poleg 

že realiziranih in načrtovanih odplačil) še nameni za odplačila glavnic in obresti. 

 

Koliko se dejansko lahko občina še zadolži je odvisno od ročnosti kredita in obrestne mere. 

Glede na predhodno navedeno realizacijo prihodkov predhodnega leta, to je leta 2016, znašajo 

ocenjene višine še možnega najema dolgoročnega kredita, ki ga lahko občina najame v letu 

2017 (ob predpostavki trenutno negativnih vrednosti referenčne obrestne mere EURIBOR) pri 

različnih letih odplačevanja ter višine pribitka na obrestno mero: 
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leta / OM 1,10 % 1,50 % 1,70 % 

20 1.800.000,00 1.720.000,00 1.660.000,00 

15 1.430.000,00 1.360.000,00 1.330.000,00 

10 1.000.000,00 970.000,00 950.000,00 

5 520.000,00 520.000,00 510.000,00 

 

Pripravil: 

Matej Adamič 
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3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA ZA LETO 2016 
 

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 je razdeljena na 

dva glavna dela oziroma dve glavni poročili, in sicer: 

• poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih 

programov in podprogramov, 

• poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega proračunskega uporabnika. 

Poleg tega so v tem delu podrobneje predstavljene še obrazložitve ter tabelarni prikaz 

realiziranih in nerealiziranih pridobitev in razpolaganj s stvarnim premoženjem občine za leto 

2016. 

 

3.1 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske 

porabe, glavnih programov in podprogramov 
 

To poročilo obsega obrazložitve ciljev in rezultatov na nivoju področja proračunske porabe, 

glavnih programov in podprogramov, in sicer na enem mestu, torej neodvisno od neposrednih 

uporabnikov pri katerih se morebiti pojavljajo različna področja proračunske porabe, glavni 

programi in podprogrami.  

 

A – Bilanca odhodkov 

 

01 – POLITIČNI SISTEM  

 

Opis področja proračunske porabe 

Politični sistem zajema dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, 

podžupan). V to področje spada poraba sredstev, ki služi delovanju politike na lokalni ravni, ki 

se udejanja skozi odločitve občinskega sveta. Le-ta, skupaj z odbori in komisijami, predstavlja 

najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Delo občinskega 

sveta vodi župan, ki predstavlja in zastopa občino. Poleg tega predlaga in izvaja sprejete odloke 

in druge akte, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, ter 

sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Znotraj tega področja se izvajajo in nadzorujejo 

volitve in referendumi ter zagotavljajo materialne osnove za delovanje političnih strank, ki so 

na zadnjih lokalnih volitvah prišle v občinski svet. Preko političnega sistema se izražajo in 

uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih 

občanov. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja ni, saj se naloge v zvezi s političnim 

sistemom prilagajajo spremembam zakonodaje in nujnosti in potrebnosti po opravljanju nalog 

in zadev občine. 

 

0101 – Politični sistem  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje institucij političnega sistema, in sicer 

zagotavljanje materialnih podlag za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, 

delovanje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu, ter dejavnost župana in 

podžupana. Poleg tega vsebuje tudi sredstva za izvedbo in nadzor referendumov ter volitev 

predstavnikov občine v organe lokalne skupnosti. 
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Dolgoročni cilj glavnega programa 

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog občinskega sveta 

kot najvišjega občinskega organa odločanja ter župana kot izvršitelja in odgovornega za 

delovanje občine, v okviru zakonodaje, strategij, programov in drugih aktov, sprejetih v skladu 

z zakonom in Statutom. Tako je cilj glavnega programa sprejem (občinski svet) in izvajanje 

(župan) novih predpisov, ki jih nalaga zakonodaja, za razvoj in nemoteno delovanje lokalne 

skupnosti ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Cilj glavnega programa je tudi 

kvalitetna in zakonita izvedba in nadzor potrebnih volitev in referendumov na lokalni ravni. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občinski svet je opravljal strokovne naloge ter skupaj s svojimi delovnimi telesi zagotavljal 

nemoteno delovanje v skladu z obstoječimi predpisi in zakonodajo. Občinski svet je skupaj s 

svojimi odbori sprejel vse najpomembnejše predpise občine na predlog župana. Občinska 

uprava pa je te predpise dosledno izvajala, z namenom nemotenega opravljanja nalog in 

normalnega poslovanja in delovanja lokalne skupnosti. S tem se je zasledovalo doseganje 

dolgoročnih ciljev. 

 

01019001 – Dejavnost občinskega sveta  

 

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 

Njegova glavna dejavnost je obravnava in sprejem aktov, pomembnih za razvoj in delovanje 

občine in drugih aktov, ki so potrebni za izvajanje zakonsko določenih nalog občine. V 

dejavnost občinskega sveta sodi tudi delovanje njegovih delovnih teles (odborov, komisij), ki 

mu pomagajo pri njegovem delu. Podprogram tako vključuje sredstva za sejnine svetnikov 

(plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), materialne stroške delovanja občinskega sveta in 

delovnih teles ter za delovanje financiranje političnih stran, ki so zastopane v občinskem svetu. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o 

referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Statut 

Občine Šmartno pri Litiji, Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, Pravilnik o 

višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin 

članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri Litiji ter o 

povračilih stroškov 

 

Dolgoročni cilj podprograma 

Dolgoročni cilj je izvedba vsakokratnega štiriletnega mandata občinskega sveta, z obravnavo in 

sprejemom vseh potrebnih občinskih aktov za uresničevanje sprejete strategije in razvojnih 

smernic občine na posameznih področjih dela in življenja v občini. Cilj je tudi zagotovitev vseh 

potrebnih materialnih in strokovnih podlag za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih 

delovnih teles. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občinski svet je skupaj s svojimi delovnimi telesi obravnaval in sprejel vse najpomembnejše 

občinske akte, s katerimi se je zagotovilo nemoteno delovanje in poslovanje občine. Prav tako 

so bili zagotovljeni vsi materialni pogoji ter ustrezne strokovne podlage za nemoteno delovanje 

občinskega sveta, njegovih delovnih teles, svetniških skupin in političnih strank. 
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Letni cilj podprograma 

Letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles na 

zakonodajnem področju. Tako je cilj njihovo kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo 

nemoteno delovanje lokalne skupnosti, in sicer pravočasna obravnava in sprejem vseh splošnih 

in posamičnih aktov lokalnega pomena. 

 

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

Občinski svet je uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo v letu 2016 in se sestajal redno skozi vse 

leto. Tako je na svojih sejah pravočasno obravnaval in sprejel vse pomembne splošne in 

posamične akte lokalnega pomena. S tem je bilo zagotovljeno nemoteno poslovanje in 

nadaljevanje delovanja lokalne skupnosti v letu 2016 ter za prihodnja leta. 

 

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva, ki so namenjena za nepoklicno opravljanje funkcije župana in 

podžupana občine. Župan ob pomoči podžupana, ki ga imenuje župan, v okviru danih 

pooblastil gospodari s premoženjem občine, skrbi za izvajanje in uresničevanje sprejetih 

odlokov in aktov. Znotraj tega podprograma so tako zajeta nadomestila za nepoklicno 

upravljanje funkcije, materialni stroški (vključno s stroški reprezentance) ter morebitni drugi 

stroški, povezani z opravljanjem omenjenih dveh funkcij (tiskovne konference, sporočila za 

javnost). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o 

javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Šmartno pri Litiji, 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, Pravilnik o višini in načinu določanja 

plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles 

občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zakonito in kvalitetno opravljanje vseh funkcij župana in podžupana, in sicer 

skrb za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, izvajanje sprejetih 

občinskih aktov, zakonito izvrševanje sprejetega proračuna, vodenje, predstavljanje in 

zastopanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi, reševanje pereče 

problematike v občini in usklajevanje oziroma koordinacija interesov pri posameznih rešitvah v 

lokalni skupnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Kljub nepoklicnemu opravljanju funkcije župana in podžupana, sta oba s svojim delovanjem 

uspešno opravljala svojo funkcijo in skrbela za nadaljnji razvoj občine. Predvsem župan je 

opravljal usmerjanje občinske uprave. Skupaj s podžupanom je predstavljal in zastopal interese 

lokalne skupnosti in reševal pereča vprašanja, ki se nanašajo na življenje v občini. V mesecu 

decembru je svoje delo pričel tudi poklicni podžupan, ki pomaga županu pri opravljanju 

funkcije. 

 

Letni cilj podprograma 

Letni izvedbeni cilji podprograma se bistveno ne razlikujejo od dolgoročnih ciljev, saj je tudi 

na letni ravni cilj opravljanje vseh prej omenjenih nalog in zadev. Poleg tega je letni cilj 

podprograma tudi sodelovanje župana z občinskim svetom in občinsko upravo za ustrezno 

izvajanje zakonskih nalog. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

Zagotovljeni so bili materialni pogoji za opravljanje nepoklicne funkcije tako župana kot 

podžupana in tudi na novo zaposlenega poklicnega podžupana. S svojim delovanjem so skrbeli 

za nadaljnji razvoj občine ter sodelovali z občinskim svetom in občinsko upravo za ustrezno 

izvajanje zakonskih nalog. 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  

 

Opis področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev (stroški, ki 

so povezani z izvajanjem plačilnega prometa občine, upravljanjem z javnimi sredstvi in 

morebitnimi davčnimi obveznostmi občine) ter fiskalni nadzor nad porabo javnofinančnih 

sredstev občine s strani nadzornega odbora, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 

Poslanstvo občine je zakonito ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje 

ustreznega nadzora nad porabo. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje proračunske porabe ni. Edini 

dokument načrtovanja, ki se nanaša na fiskalni nadzor nad porabo javnih sredstev, je 

vsakokratni program dela oziroma letni načrt Nadzornega odbora občine. 

 

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program "Urejanje na področju fiskalne politike" zajema vse stroške, ki so povezani z 

izvajanjem plačilnega prometa občine in pobiranje občinskih dajatev. 

 

Dolgoročni cilj glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno izvajanje fiskalne politike občine. To pomeni 

nemoten potek finančnih transakcij in pretok finančnih sredstev v okviru občinskega proračuna, 

preko organizacij, ki so pooblaščene za plačilni promet. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Fiskalna politika občine, to je potek finančnih transakcij in pretok finančnih sredstev v okviru 

občinskega proračuna, se je izvajala nemoteno in v ustreznem obsegu za omogočanje 

nemotenega poslovanja občine. 

 

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike  

 

Opis podprograma 

Podprogram "Urejanje na področju fiskalne politike" vključuje stroške, povezane z izvajanjem 

plačilnega prometa občine. Sem spadajo predvsem plačila storitev organizacijam pooblaščenim 

za plačilni promet - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, plačila bančnih 

storitev - provizijo Banke Slovenije ter stroški za vodenje računa. V tem okviru tega so zajeta 

tudi plačila za opravljanje storitev pobiranja občinskih dajatev (nadomestila  za uporabo 

stavbnega zemljišča, občinskih taks, okoljskih dajatev,...). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o Banki Slovenije. 
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Dolgoročni cilj podprograma 

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje in nemoteno delovanje plačilnega prometa v občini, kar 

pomeni nemoten potek finančnih transakcij proračuna. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi 

doseganje čim nižjih stroškov opravljanja storitev plačilnega prometa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Plačilni promet v občini ter potek vseh finančnih transakcij je potekal nemoteno, gospodarno in 

učinkovito, v skladu z zastavljeni cilji. 

 

Letni cilj podprograma 

Letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem, to je redno plačevanje provizij v skladu s 

tarifo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, tarifo poslovnih bank in drugimi pravnimi 

podlagami za nemoteno in delovanje in izvajanje plačilnega prometa občine. 

 

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

Vse obveznosti s področja plačilnega prometa občine so se redno poravnavale, kar pomeni, da 

je bilo omogočeno nemoteno delovanje in izvajanje plačilnega prometa občine. 

 

0203 – Fiskalni nadzor  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema fiskalni nadzor nad finančnim poslovanjem oziroma namensko in 

smotrno porabo proračunskih sredstev občine. Omenjeni nadzor v skladu z zakonom opravlja 

poseben organ občine, to je nadzorni odbor, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. 

 

Dolgoročni cilj glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti fiskalni nadzor nad finančnim poslovanjem 

občine. Tako se zasleduje cilj izboljšanja finančnega poslovanja proračunskih uporabnikov ter 

zagotavljanja namenske, smotrne in zakonite porabe proračunskih oziroma javnih sredstev 

občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov 

sredstev občinskega proračuna. Z izvajanjem nadzora se poskuša prispevati k zmanjšanju 

nepravilnosti in nesmotrnosti pri porabi javnih sredstev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Nadzorni odbor je v skladu s sprejetim programom dela izvajal različne preglede 

dokumentacije in nadzore nad finančnim poslovanjem ter namensko, smotrno in zakonito 

porabo proračunskih sredstev proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Pri izvedbi 

nadzorov je v skladu s sprejetim poslovnikom in zakonodajo pravočasno sprejel poročila z 

ugotovitvami in priporočili za izboljšanje poslovanja proračunskih uporabnikov. S tem se je 

zasledovalo doseganje dolgoročnih ciljev. 

 

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora  

 

Opis podprograma 

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti 

opravlja naloge nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in 

smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 

proračunskih sredstev. Nadzorni odbor v skladu s poslovnikom sprejema letni program dela in 

izvaja naloge, ki mu jih nalaga zakonodaja in si jih zada v letnem programu dela. V tem 

podprogramu so zajeti vsi stroški za izvajanje nalog nadzornega odbora, kot so sejnine in ostala 
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povračila stroškov za nepoklicno opravljanje funkcije, stroški izobraževanj članov ter ostale 

izdatke, povezane z dejavnostjo nadzornega odbora. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Šmartno pri Litiji, 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, Poslovnik Nadzornega odbora Občine 

Šmartno pri Litiji, Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje 

funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov 

Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  

Osnovni dolgoročni cilj nadzornega odbora je, da pri danih pogojih in razpoložljivem času 

nepoklicnega organa občine čim bolj izpolni obveznosti, ki jih ima kot organ občine na podlagi 

zakona in statuta občine, ter s tem prispeva k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu 

upravljanju in porabi javnih financ v občini. Dolgoročni cilj je tudi kvalitetno poročanje 

Občinskemu svetu in županu o svojih ugotovitvah glede smotrne in pravilne porabe 

proračunskih sredstev občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Nadzorni odbor se redno sestaja in z izvajanjem nadzorov in pregledov ter pripravljenimi 

poročili o porabi proračunskih sredstev. V svojih poročilih s svojimi ugotovitvami, predlogi in 

sklepi prispeval k učinkovitemu, preglednemu in racionalnemu upravljanju javnih financ v 

občini ter prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju  proračunskih 

uporabnikov. Nadzorni odbor opravlja svoje delo v skladu z zastavljenim letnim načrtom dela 

nadzornega odbora. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni izvedbeni cilji izhajajo iz dolgoročnih ciljev podprograma ter sprejetega letnega načrta 

nadzornega odbora. Tako je letni cilj, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju 

nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju uporabnikov proračunskih oziroma javnih finančnih 

sredstev. Poleg tega je tudi cilj podprograma zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije 

nadzornega odbora. 

 

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

Zagotovljeni so bili vsi materialni in drugi pogoji za nemoteno delovanje in opravljanje 

funkcije nadzornega odbora. S tem je nadzorni odbor v večjem delu tudi realiziral svoj letni 

program dela v letu 2016 z opravljenimi pregledi in nadzori, s katerimi je prispeval k 

zmanjšanju nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju proračunskih uporabnikov. 

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

 

Opis področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema vse tiste storitve, ki jih centralni uradi oziroma občinska 

uprava opravlja skupno za vse ali večino proračunskih uporabnikov, in sicer področje 

informacijske infrastrukture, obveščanja domače in tuje javnosti, izvedba protokolarnih 

dogodkov in razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem in drugih skupnih zadev. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Za skupne administrativne službe in splošne javne storitve ni dokumentov dolgoročnega 

razvoja načrtovanja. Vsebina in obseg porabe proračunskih sredstev je odvisna od vsakokratnih 

potreb, ki se pojavljajo za opravljanje teh storitev. 
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0402 – Informatizacija uprave  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema vzpostavitev in zagotavljanje delovanja ustrezne in sodobne lokalne 

informacijsko-komunikacijske infrastrukture (tako strojne kot programske), njeno 

posodabljanje in vzdrževanje ter delovanje elektronskih storitev. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj informatizacije uprave je zagotavljanje primerne, ustrezne in sodobne 

informacijske infrastrukture (programske in strojne računalniške opreme) za nemoteno in 

kakovostno opravljanje nalog občinske uprave, tudi za potrebe ostalih proračunskih 

uporabnikov. S tem se zasleduje cilj zagotavljanja sodobnih načine uporabe informacijske 

infrastrukture v občinski upravi in hkrati omogoča nove rešitve za bolj učinkovito občinsko 

upravo. Dolgoročni cilj je tudi načrtovanje, uvajanje in zagotavljanje elektronskega poslovanja 

občine v čim večjem obsegu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  

Za doseganje dolgoročnih ciljev se je zagotavljalo redno vzdrževanje in v manjšem obsegu tudi 

posodabljanje uporabljene programske opreme. Poleg tega se je zagotavljala primerna ter 

sodobna informacijska infrastruktura, skupaj z zamenjavo oziroma posodobitvijo nekatere 

zastarele programske in strojne računalniške opreme. Vse to je bilo opravljeno z namenom 

nemotenega poslovanja občinske uprave ter povečanje varnosti informacijskega sistema občine. 

 

04029001 – Informacijska infrastruktura  

 

Opis podprograma 

Zagotavljanje delovanja lokalne informacijske in komunikacijske tehnologije ter njeno 

posodabljanje. V okviru podprograma se zagotavlja ustreznih kapacitet strežnika, uporabo in 

vzdrževanje skupnega komunikacijskega omrežja državnih organov, vzdrževanje lokalne 

programske opreme in aplikacij ter strojen opreme in zagotavljanje splošnih pogojev za 

nemoteno delovanje informacijske infrastrukture. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje primerne in sodobne informacijske infrastrukture 

(programske in strojne računalniške opreme), ki je nujno potrebna za delovanje lokalne 

skupnosti. Med dolgoročne cilje podprograma sodi tudi večja usmerjenost javne uprave k 

uporabnikom, kakovostno in učinkovito poslovanje, odprto in pregledno delovanje javne 

uprave ter racionalizacija poslovanja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev programa 

Z zagotavljanjem najrazličnejših storitev vzdrževanja informacijske infrastrukture, kot so 

računalniške storitve, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov, strojne 

opreme ter licenčne programske opreme, prav tako z rednim najnujnejšim posodabljanjem 

programske opreme s sodobno in primernejšo opremo se dosega primerna raven informacijske 

opremljenosti občinske uprave ter s tem doseganje dolgoročnih ciljev na tem področju. 
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Letni cilj podprograma 

Letni cilj podprograma je predvsem zagotavljanje nujnega in potrebnega vzdrževanja obstoječe 

strojne in programske opreme občinske uprave. S tem se poskuša doseči cilj nemotenega 

poslovanja in opravljanja nalog občinske uprave. 

 

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

Zagotovljeno je bilo nujno in potrebno vzdrževanje obstoječe strojne in programske opreme 

občinske uprave. 

 

0403 – Druge skupne administrativne službe  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program zajema aktivnosti skupnih administrativnih služb, ki se nanašajo na več 

proračunskih uporabnikov. Sem sodi obveščanje javnosti o delu proračunskih uporabnikov ter 

izvajanje celostne podobe občine, izvedba protokolarnih dogodkov, kot je participacija občine 

pri različnih kulturnih in družabnih dogodkih in prireditvah v občini, pravno zastopanje občine, 

poravnava obveznosti po končanih sodnih postopkih, v katerih je kot ena stranka nastopala 

občina, ter ravnanje in upravljanje z občinskim premoženjem (vzdrževanje poslovnih prostorov 

občine). 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Med glavnimi dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje javnosti dela občinskih in 

drugih organov občine, celovito obveščanja javnosti o delu občine, občinskih organov in drugih 

javnih služb, strokovna podpora in izvedba protokolarnih in drugih promocijskih dogodkov v 

občini in uporaba celostne podobe občine, transparentno, učinkovito in strokovno upravljanje z 

občinskim premoženjem, vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine (brez stavbe občinske 

uprave) skladno s potrebami, strokovna podpora upravljanja občinskega premoženja, kjer gre 

predvsem za zagotavljanje pravne pomoči in pravnega zastopanja občine v odprtih pravdnih in 

nepravdnih postopkih pred sodišči, ter poravnava morebitnih obveznosti po končanih sodnih 

postopkih pred sodišči. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina Šmartno pri Litiji je zagotavljala sprotno in redno obveščanje javnosti z delovanjem 

občinskih organov ter predpisi in dejavnostmi lokalne skupnosti preko spletne strani, 

objavljanje najrazličnejših dogodkov v občini na spletnem portalu ter redno objavljanje 

sprejetih predpisov v uradnem glasilu občine. Prav tako je zagotavljala izvajanje vsakoletnih 

protokolarnih dogodkov ter ostalih družbenih dogodkov v občini. Izvajalo se je tudi redno in 

tekoče (najnujnejše) vzdrževanje objektov v lasti občine (poslovnih prostorov), v katerih se 

opravljajo določene družbeno pomembne dejavnosti. K doseganju dolgoročnih ciljev je bilo 

usmerjeno tudi uspešno zastopaje pravnih interesov občine v postopkih pred različnimi sodišči 

ter redne in strokovne pravne pomoči pri vsakodnevnih nalogah in zadevah občine. 

 

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja širše javnosti o delu župana, občinskega 

sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske uprave ter krajevnih skupnosti 

preko spletne strani občine. Poleg tega sodi v ta sklop tudi obveščanje širše javnosti o vseh 

dogodkih in aktualnih zadevah na območju občine. Zajema tudi aktivnosti za objavo vseh 

občinskih predpisov v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v drugih uradnih glasilih 

občine ter izvajanje strategije celostne podobe občine (zastave, pozdravne table,). 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o 

dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij 

javnega značaja. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je skrb za ažurirano in pravočasno objavo sprejetih občinskih 

predpisov v uradnem glasilu ter ažurirano seznanjanje oziroma obveščanje javnosti o delu 

občinskih organov in institucij preko sodobnih komunikacijskih poti (spletna stran) ter 

aktualnih novicah in dogodkih na območju občine (portal). Prav tako je dolgoročni cilj 

zagotavljanje ustrezne in primerne celostne podobe občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Sprejeti občinski predpisi in akti se ažurno in pravočasno objavljajo v uradnem glasilu občine, 

prav tako se izvaja redno in pravočasno obveščanje javnosti o delu občinskih organov, občinske 

uprave, institucij ter o drugih pomembnih dogodkih in novicah na območju občine.  

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je redno in ažurno objavljanje sprejetih občinskih predpisov v uradnih glasilih ter 

posodabljanje in ažuriranje spletne strani občine z obvestili o delu občinskih organov in drugih 

institucij, ki so namenjeni seznanjanju in obveščanju obče javnosti. Prav tako je cilj obveščanje 

javnosti o aktualnih zadevah in dogodkih v občini preko posebnega portala občine. Letni cilj je 

tudi vzdrževanje celostne podobe občine na primerni ravni v skladu z morebitnimi izkazanimi 

potrebami. 

 

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

Letni cilji so bili doseženi, saj se je izvajalo ažurno objavljanje sprejetih občinskih predpisov in 

aktov v Uradnem listu ter redno in sprotno obveščanje javnosti ter predvsem občanov o 

delovanju občinske uprave, organov občine ter o drugih pomembnih dogodkih v občini preko 

uradne spletne strani občine in spletnega portala, ki je namenjen obveščanju občanov. 

 

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov  

 

Opis podprograma  
Izvedba protokolarnih dogodkov zajema aktivnosti na področju protokolarnih zadev občine 

(praznovanja občinskega praznika in državnih praznikov izvedba vpisa učencev v Zlato knjigo, 

stroški občine za priznanja in nagrade) in posameznih prireditvah, ki so v interesu občine, kot 

so pokroviteljstva župana pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, 

medletna in letna srečanja, sofinanciranje stroškov pri raznih dogodkih in aktivnosti društev v 

občini. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je z izvajanjem protokolarnih dogodkov ohranjati spominske in tradicionalne 

vrednote, obeleževanje obletnic zavodov, društev in neprofitnih organizacij, zagotavljati in 

omogočati družabno življenje v občini, povečanje prepoznavnosti občine, izvedba slovesnosti 

in delovanje oziroma promocija večjih ter pomembnejših organizacij in društev. 
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Ocena upeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
V Občini Šmartno pri Litiji je vsako leto veliko kakovostnih dogodkov (protokolarnih in 

ostalih), s katerimi se obeležujejo obletnice različnih društev, zavodov in organizacij, omogoča 

in spodbuja družbeno življenje, ohranja kulturna dediščina območja ter povečuje prepoznavnost 

celotne občine.  

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj je sodelovanje pri izvedbi prireditev in drugih aktivnosti društev, zavodov in 

organizacij v občini, ki se letno izvajajo, v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev. Prav 

tako je letni cilj sodelovanje pri izvedbi občinskega praznika in drugih praznikov slovesnosti v 

občini ter izvedba slavnostnega dogodka vpisa najboljših učencev v Zlato knjigo in knjigo 

najboljših dosežkov. 

 

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

Izvedeni so bili vsi načrtovani protokolarni dogodki ter načrtovani kulturni in družabni dogodki 

ob obeleževanju občinskega praznika. 

 

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

 

Opis podprograma  
Podprogram "Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem" zajema upravljanje in 

tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in so pomembni z vidika delovanja 

občine. V ta podprogram sodi tudi pravno zastopanje občine v odprtih postopkih pred sodišči 

ter v drugih sodnih postopkih, ki se nanašajo na premoženje občine ter poravnava vseh 

morebitnih obveznosti občine, ki nastanejo v različnih sodnih postopkih, v katerih je občina kot 

ena izmed strank. 

  

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o 

poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Obligacijski zakonik, Zakon o odvetniški tarifi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je, da občina skrbi za svoje premoženje čim bolj racionalno in 

gospodarno. To pomeni, da skrbi za gospodarno upravljanje in vzdrževanje 

občinskih poslovnih prostorov s ciljem normalne in nemotene uporabe ter ohranjanja vrednosti 

teh prostorov. Prav tako med dolgoročne cilje tega podprograma sodi kakovostno in uspešno 

pravno zastopanje občine pred sodnimi in drugimi organi ter za občino čim bolj ugodna 

zaključitev vseh pravnih postopkov, v katerih nastopa občina. V primeru nastanka določenih 

obveznosti iz omenjenih pravnih postopkih, v katerih sodeluje občina, pa je cilj tudi pravočasna 

izpolnitev vseh morebitnih nastalih obveznosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Zagotovljeno je bilo upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov, s čimer je bilo omogočeno 

njihovo normalno funkcioniranje ter nemotena uporaba vseh prostorov, v katerih se je 

opravljala najrazličnejša dejavnost. Poleg tega je bilo zagotovljeno uspešno nadaljevanje 

pravnega zastopanja občine, pri čemer so bili vsi pravni interesi občine primerno zastopani, 

prav tako se je doseglo precej ugodnih rešitev za občino. Obveznosti občine, ki so nastale v 

sodnih postopkih in sodnih poravnavah, so se pravočasno in v celoti poravnavale. Tako se 

ocenjuje, da se z izvajanjem teh aktivnosti zasleduje doseganje dolgoročnih ciljev. 
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Letni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem podprograma in se nanašajo na izvedbo 

najnujnejšega tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti občine za njihovo ohranjanje in 

normalno uporabo. Prav tako je letni cilj zagotavljanje kakovostne strokovne pravne podpore 

občini ter uspešno in strokovno zastopanje občine v sodnih in pravdnih postopkih ter 

pravočasno plačilo vseh nastalih obveznosti iz že končanih sodnih postopkov, v katerih je 

nastopala občina kot ena izmed strank. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev  
Z opravljanjem vseh aktivnosti na področju vzdrževanja poslovnih prostorov v lasti občine ter 

zastopanja občine v pravdnih postopkih in zavarovanjem njenih interesov preko odvetniške 

družbe, se ocenjuje da so bili zastavljeni letni cilji na tem področju ustrezno doseženi. Prav 

tako so bili letni cilji doseženi s pravočasnim in celovitim poplačilu vseh obveznosti občine, ki 

so nastali v zaključenih sodnih postopkih. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA  

 

Opis področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe zajema aktivnosti občine, ki jih občina opravlja za skupno za vse 

ali večino proračunskih uporabnikov. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih 

uporabnikov, izvaja administrativne storitve in izvaja naloge, ki so v njeni pristojnosti na 

podlagi zakonov. Poleg tega področje zajema tudi aktivnosti za delovanje ožjih delov občine, 

povezovanje občine v združenja občin in druge oblike povezovanja občine na regijskem in 

nacionalnem nivoju ter ustanavljanje in delovanje enega ali več organov skupne občinske 

uprave z drugimi občinami. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020, Razvojni program 

Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije 2007-2013, Državni razvojni program 

za obdobje 2014 - 2020, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski 

upravi občine Šmartno pri Litiji s katalogom delovnih mest z opisi del in nalog po delovnih 

mestih, sprejet kadrovski načrt občine. 

 

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

ravni 

 

Opis glavnega programa  

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 

regionalnega razvoja zajema procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in 

državni ravni. Prav tako zajema združevanje lokalne skupnosti v organizacije in združenja, kjer 

se zasledujejo skupni interesi občin, ter v zveze občin. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je članstvo občine v interesnih združenjih, s katerimi se 

poskuša zagotoviti doseganje interesov občine (sodelovanje pri oblikovanju predlogov 

predpisov, ki vplivajo na delovanje občin, izmenjava izkušenj, pridobivanje informacij ipd.). 

Poleg tega je cilj glavnega programa tudi transparentno, strokovno in učinkovito izvajanje 

načrtovanih razvojni nalog in projektov, ki jih izvaja regionalna razvojna agencija. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Kljub aktivnemu sodelovanjem Občine Šmartno pri Litiji v regionalnih povezavah (Svet regije 

LUR in skupni regijski projekti) je Občina Šmartno omejena pri doseganju zastavljenih 

dolgoročnih ciljev, kar je povezano predvsem s finančnimi viri, s katerimi razpolaga najbolj 

razvita regija v Sloveniji. Po drugi strani se dolgoročni cilji dosegajo s sodelovanjem v 

združenju lokalnih skupnosti, kjer se predvsem izmenjujejo izkušnje na področju delovanja 

lokalne skupnosti, pridobivajo različne koristne informacije,… 

 

06019002 – Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema aktivnosti za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave, v katere je 

Občina Šmartno pri Litiji včlanjena, to sta Združenje občin Slovenije in Skupnosti občin 

Slovenije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Skupnosti občin Slovenije, Statut združenja občin 

Slovenije. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zastopanje interesov Občine Šmartno pri Litiji skozi različne 

organizacije in interesna združenja, pridobivanje potrebnih informacij in izmenjava izkušenj pri 

delovanju lokalne samouprave ter izvedba revizije poslovanja občine na različnih področjih s 

strani notranje revizijske službe. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z vključevanjem Občine Šmartno pri Litiji v interesna združenja se dosega dolgoročni silj 

pridobivanja ustreznih informacij in izmenjavi izkušenj pri delovanju lokalne samouprave. S 

pomočjo izvedene notranje revizije pa je zagotovljeno tudi strokovno izvajanje nalog občine. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je uspešna izmenjava izkušenj, mnenj med občinami vključenih v obe 

združenji, zastopanje interesov občine, izkoriščanje ugodnosti, ki jih ponuja članstvo 

ter uspešna in kvalitetna izvedba notranje revizije poslovanja občine skladno s programom dela 

notranje revizijske službe enega od združenj, v katerega je vključena Občina Šmartno pri Litiji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.  
Uslužbenci občinske uprave so se redno udeleževali izobraževanj in seminarjev organiziranih s 

strani obeh interesnih združenj ter s tem pridobivali nova znanja in izkušnje za kvalitetno 

opravljanje upravnih nalog. Poleg tega je bila uspešno izvedena notranja revizija poslovanja 

občine za leto 2015, ki jo je opravila skupna notranjerevizijska služba na podlagi svojega 

letnega načrta. S tem so bile podane tudi smernice in priporočila za pravilnost poslovanja 

občine v prihodnje.  

 

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti  

 

Opis podprograma  
Povezovanje lokalnih skupnosti zajema aktivnosti priprave in izvajanja razvojnih projektov 

RRA LUR (podeljen status regionalne razvojne agencije), ki je izbran za subjekt spodbujanja 

skladnega regionalnega razvoja v javnem interesu v Ljubljanski urbani regiji in na podlagi tega 

statusa opravlja razvojne naloge za občine skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju 
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sladnega regionalnega razvoja, in Centra za razvoj Litija, koordinatorja združenja Območnega 

razvojnega partnerstva Središča Slovenije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o 

regionalnih razvojnih programih, Statut Skupnosti občin Slovenije, Statut združenja občin 

Slovenije, Pogodba o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za usklajevanje stališč in skupno 

nastopanje v regionalnem smislu. Cilj tega podprograma pa je tudi doseganje ciljev 

opredeljenih v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 2014-2020 ter 

ciljev zastavljenih v sprejetem razvojnem dokumentu ORP Središča Slovenije. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Sodelovanje Občine Šmartno pri Litiji v regionalnih povezavah ocenjujemo kot delno uspešno, 

saj s sodelovanjem v skupnih regijskih projektih delno dosegamo cilje regionalnega razvojnega 

programa oziroma dokumenta. Se pa uspešno izvaja sodelovanje občine v interesnih 

združenjih, kjer se pridobivajo različne informacije s področja delovanja lokalne skupnosti, 

izmenjava izkušenj ter usklajevanje stališč. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma  
Med letne cilje podprograma sodi izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja 

skladno s 30. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in priprava in 

koordinacija izvedbe regijskih projektov, v katerih sodeluje Občina Šmartno pri Litiji ter 

izdelava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa z upoštevanjem projektov in 

ciljev Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.  
Na tem področju so bili letni cilji doseženi deloma, saj je bila Občina Šmartno pri Litiji v letu 

2016 vključena le v en skupni regijski projekt (Regionalna turistična destinacija), ki je bil 

uvrščen v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa, vendar pa so učinki zaradi nizke 

finančne soudeležbe občine dokaj skromni. Občina sodeluje še v Območnem razvojnem 

partnerstvu Srca Slovenije (nosilec je Razvojni center Srca Slovenije), ki izvaja nekatere 

projekte za spodbujanje razvoja območja znotraj partnerstva. Občina sofinancira delovanje 

RCL oz. ORPSS. Neposrednih učinkov občina še ni zaznala. 

 

0602 – Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema delovanje ožjih delov občin in zvez občin. V Občini Šmartno pri Litiji 

so aktivni le ožji deli občine, in sicer krajevne skupnosti, ki po statutu nimajo statusa pravne 

osebe. Tako se neposredno iz občinskega proračunu za njihovo delovanje oziroma redne 

dejavnosti (izvedba kulturnih, družabnih, športnih, dogodkov) nameni le manjši del finančnih 

sredstev. 

 

Dolgoročni cilj glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je predvsem sodelovanje pri izvedbi različnih družabnih 

srečanj in dogodkov ter s tem povečanje zadovoljstva in socialne vključenosti krajanov v 

posamezni krajevni skupnosti. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Z izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti in različnih družabnih srečanj ter dogodkov v vseh 

krajevnih skupnosti v občini, predvsem ob koncu leta, se je zasledovalo dolgoročne cilje 

glavnega programa. 

 

06029001 – Delovanje ožjih delov občin  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izvajanje redne dejavnosti, kot je izvedba različnih prireditev in dogodkov 

kulturne, športne, družabne narave, v krajevnih skupnostih v Občini Šmartno pri Litiji. 

Posamezna krajevna skupnost je upravičena do finančnih sredstev, ki se ji dodelijo na podlagi 

deleža števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Šmartno pri Litiji, Odlok o ustanovitvi in 

pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj delovanja ožjih delov občin, v našem primeru krajevnih skupnosti, je 

ohranjanje tradicije po izvedbi različnih posebnih dogodkov, ki so v posamezni krajevni 

skupnosti namenjeni različnim skupinam krajanov. Tako je eden izmed ciljev tudi povečanje 

zadovoljstva, socialne vključenosti in pripadnosti krajanov v krajevni skupnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Vsako leto se konec leta uspešno izvedejo različni družabni in drugi dogodki po krajevnih 

skupnostih, predvsem namenjeni otrokom za praznike, s katerimi se povečuje socialna 

vključenost krajanov in družabno dogajanje.  

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilji podprograma je sodelovanje občine pri pripravi in izvedbi različnih dogodkov ob 

posebnih priložnostih v krajevnih skupnostih na območju občine, in sicer v enakem obsegu kot 

v zadnjih nekaj letih. 

 

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

Proti koncu leta so se izvedli številni družabni dogodki v vseh krajevnih skupnostih. Šlo je 

predvsem za različne dogodke v prazničnem času ter obdarovanje najmlajših krajanov 

posamezne krajevne skupnosti. 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program zajema zagotavljanje človeških faktorjev in primernih materialnih in 

prostorskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave, ki opravlja strokovne, upravne, 

organizacijsko tehnične in administrativne naloge. Poleg pogojev za delovanje občinske uprave 

Občine Šmartno pri Litiji glavni program zajema tudi delovanje skupne občinske uprave 

oziroma skupnega organa občin ustanoviteljic za področje inšpektorata in redarske službe. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Med ključne dolgoročne cilje sodi kakovostno izvajanje upravnih, administrativnih in 

strokovnih nalog ter zagotavljanje čim boljše organiziranosti služb in gospodarnejšo porabo 

proračunskih sredstev. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi zakonito, pravočasno in učinkovito 
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uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih ter 

zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji ter v 

skupni občinski upravi. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občinska uprava občine je, skupaj z skupno občinsko upravo (inšpektorat in redarska služba), 

pravočasno in strokovno opravljala vse upravne in administrativne naloge ter zadeve iz svoje 

pristojnosti. Z reorganizacijo občinske uprave iz enovitega organa v organ z notranje 

organizacijskimi enotami je bila dosežena tudi boljša organiziranost služb. Prav tako se je v 

večini primerov uspešno zasledovalo uresničevanje pravic in interesov strank v najrazličnejših 

postopkih. Dolgoročne cilje se je zasledovalo tudi z izvedenimi nekaterimi manjšimi 

varčevalnimi ukrepi ter gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev za delovanje občinske 

uprave. 

 

06039001 – Administracija občinske uprave  

 

Opis podprograma  

Podprogram zajema aktivnosti za administracijo občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji ter 

skupne občinske uprave, ki tudi za Občino Šmartno pri Litiji opravlja dejavnosti inšpektorata in 

redarske službe. Tako se zagotavljajo finančna sredstva za plače in materialne stroške 

zaposlenih v občinski upravi ter skupni občinski upravi. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 

sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 

nekaterih drugih prejemkov, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Kolektivna pogodba za 

javni sektor, Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Šmartno pri 

Litiji, Sistemizacija delovnih mest, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o dostopu do 

informacij javnega značaja, Uredba o upravnem poslovanju, Zakonom o izvrševanju proračuna 

RS, Zakon o javnih financah. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Glavni dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznih in primernih pogojev (skupaj s 

primerno opremljenostjo z delovnimi sredstvi in osvajanjem novih funkcionalnih znanj) za 

kakovostno, strokovno, zakonito in pravočasno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba 

proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. 

Poleg tega je dolgoročni cilj podprograma tudi čim večja poenostavitev in skrajšanje 

postopkov, zmanjšanje različnih birokratskih ovir, povečevanje obsega elektronskega 

poslovanja ter komuniciranja v elektronski obliki. To pomeni, da se zasleduje cilj po 

približevanju občinske uprave občanom. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občinska uprava in skupna občinska uprava imata zagotovljeno ustrezno in primerno delovno 

okolje ter podporo, da lahko kakovostno, strokovno in pravočasno izvajata vse upravne naloge 

in uresničujeta zastavljene cilje. Poleg tega se vseskozi teži k gospodarnejši in učinkoviti porabi 

sredstev za svoje delovanje, pri čemer se poskuša z nižjimi stroški doseči enak učinek. Z 

raznimi manjšimi izboljšavami ter rešitvami pa se postopoma dosega tudi prijaznejše 

poslovanje strank z občinsko upravo. 
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Letni cilji podprograma  
Glavni letni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog občinske uprave in 

skupne občinske uprave, in sicer tako, da se zagotovijo ustrezni materialni pogoji in primerna 

opremljenost z delovnimi sredstvi. Letni cilji so zastavljeni tako, da se poskuša doseči enak 

rezultat kot v preteklem letu z nižjo porabo proračunskih sredstev, skupaj z gospodarno in 

ekonomično porabo teh sredstev. Občinska uprava bo pri svojem delu tudi na letni ravni sledila 

ostalim dolgoročnim ciljem glavnega programa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Prav tako kot se zasleduje doseganje dolgoročnih ciljev, se zasleduje tudi doseganje letnih 

ciljev. Tako je zagotovljeno ustrezno delovno okolje za delovanje obeh občinskih uprav, ki sta 

primerno opremljeni z vsemi sredstvi za opravljanje vseh nalog in zadev ter zakonito in 

pravočasno izvajanje vseh storitev. Prav tako se zasleduje gospodarna in učinkovita poraba 

sredstev za delovanje obeh uprav, kjer se racionalno porabljajo sredstva. 

 

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

uprave  

 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno delovanju občinske uprave. 

Tako so tu zajete aktivnosti investicij in investicijskega vzdrževanja upravne zgradbe oziroma 

prostorov, ki jih za svoje delovanje potrebuje občinska uprava tekočega vzdrževanja objektov 

in opreme, ki je v uporabi občinske uprave ter nakupe najnujnejše in potrebne opreme za 

opravljanje dejavnosti občinske uprave. Podprogram vključuje tudi morebitne nakupe 

poslovnih prostorov ali zgradb za potrebe občinske uprave. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o 

poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. 

 

Dolgoročni cilj podprograma 

Med dolgoročne cilje podprograma sodi ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in 

zgradbami (tekoče in investicijsko vzdrževanje zgradbe in prostorov), v katerih deluje občinska 

uprava. Tako se zasleduje cilj ohranjanje oziroma zviševanje uporabne vrednosti objektov, v 

katerih posluje občinska uprava ter s tem zagotavljanje osnovnih pogojev za kakovostno in 

strokovno delovanje občinske uprave. Iz tega izhaja tudi cilj zagotovitve normalnih in ustreznih 

delovnih pogojev za delo zaposlenih s strankami. Dolgoročni cilj je tudi zagotavljanje ustrezne 

in nujno potrebne opreme za nemoteno delovanje in poslovanje občinske uprave. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V Občini Šmartno pri Litiji so zagotovljeni ustrezni delovni prostori za zaposlene in 

uporabnike storitev občine, prav tako občinska uprava upravlja z razpoložljivim premoženjem 

občine racionalno in učinkovito usmerjeno v ohranitev uporabne vrednosti objektov in opreme. 

Z občasnimi posodobitvami ter popravili se še izboljšuje ustreznost prostorov ter dostopnost 

strank do prostorov občinske uprave. Prav tako je zagotovljeno redno tekoče vzdrževanje 

objektov in vse opreme, ki se uporablja za delovanje občinske uprave. 

 

Letni cilj podprograma 

Letni cilj podprograma je izvedba najnujnejših investicij in investicijskega ter tekočega 

vzdrževanja upravne stavbe in prostorov za ohranitev uporabne vrednosti v primeru izkazanih 
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potreb ter odkup manjšega dela poslovnih prostorov, v katerih posluje občinska uprava, za 

potrebe dokončne ureditve etažne lastnine. Poleg tega je cilj tudi nakup potrebne opreme in s 

tem zamenjava zastarele opreme, ki je v uporabi za delovanje občinske uprave ter vzdrževanje 

opreme, s katero razpolaga občinska uprava. 

 

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

V letu 2016 je bila večina zastavljenih letnih ciljev doseženih, saj se je v odsotnosti nujnih 

vzdrževalnih del na upravni stavbi izvedel odkup manjšega dela poslovnih prostorov v 

mansardi objekta, prav tako pa se je izvajalo redno tekoče vzdrževanje objekta in opreme, ki je 

v uporabi za delovanje občinske uprave. Izvedli so se tudi vsi načrtovani nakupi potrebne 

opreme za poslovanje občinske uprave, med katerimi je bila večina namenjena zamenjavi 

obstoječe računalnike opreme. 

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  

 

Opis področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe zajema eno izmed temeljnih nalog občine, ki se odraža v skrbi za 

posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti. Tako to področje zajema naloge 

občine na področju civilne organizacijske oblike pripravljenosti in delovanja sistema zaščite, 

reševanja, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, Resolucija o nacionalnem 

programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. 

 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program vključuje aktivnosti, ki so povezane z varstvom pred naravnimi in drugimi 

nesrečami in programa varstva pred požarom. Gre tako za pripravljenost kot tudi delovanje 

sistema za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako v preprečevanju nesreč, kot tudi v 

fazi ukrepanja ob nastanku naravnih in drugih nesreč. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje ustreznega varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami ter celovite pokritosti omenjenega varstva na območju celotne občine 

Šmartno pri Litiji. Med dolgoročne cilje sodi tudi primerno in ustrezno usposabljanje, 

opremljanje ter odzivnost prostovoljnih gasilskih enot, enot civilne zaščite ter drugih 

operativnih sestavov v znotraj občine, ki skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. S tem povezanim je tudi cilj zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na 

naravne in druge nesreče ter ravni samih reševalnih storitev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina je tako kot vsako leto zagotavljala usposabljanje in delovanje gasilskih enot in enot ter 

služb civilne zaščite. Poleg tega je občina zagotavljala tudi investiranje v novo prepotrebno 

opremo za opravljanje dejavnosti gasilstva in civilne zaščite. S tem se ocenjuje, da je z 

izvedenimi aktivnostmi občina sledila doseganju dolgoročnim ciljem, in sicer zagotavljanja 

ustreznega in primernega varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 104 

Opis podprograma  
Omenjeni podprogram zajema organiziranje, opremljanje, usposabljanje in delovanje organov, 

enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč za ustrezno 

pripravljenost in delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov. 

Temeljne naloge, ki sodijo v ta podprogram so tako izvajanje preventive, preprečevanje in 

odpravljanje nevarnosti, vzdrževanje pripravljenosti ter pravočasno ukrepanje ob naravnih in 

drugih nesrečah. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 

do 2015, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o odpravi posledic 

naravnih in drugih nesreč, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 

reševanje in pomoč, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zagotoviti organiziranost, 

pripravljenost, opremljenost in delovanje občinskih sil za zaščito in reševanje. Tako je cilj 

podprograma zagotoviti varstvo pred nesrečami, izboljšati spremljanje, odzivnost, racionalnost 

in učinkovitost ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč, zagotoviti pripravljenost, preprečitev 

oziroma zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, reševanje in pomoč ob nesrečah ter 

sanacijo posledic nesreč. Med dolgoročne cilje sodi tudi ureditev primernih in ustreznih 

prostorov za shranjevanje opreme in delovanje služb in enot civilne zaščite. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Pri doseganju dolgoročnih ciljev pripravljenosti sistema zaščite, reševanja in pomoči se izvajajo 

aktivnosti, kot je usposabljanje članov štaba Civilne zaščite ter osnovno opremljanje štaba 

Civilne zaščite. Tako trenutno sistem deluje v smislu osnovne pripravljenosti in interventnosti.  

 

Letni cilji podprograma  
Glavni letni cilji podprograma je vzpostavitev ustrezne pripravljenosti sistema za zaščito, 

reševanje in pomoč, zagotavljanje kadrovskih in materialno-tehničnih možnosti in pogojev za 

delovanje sistema, primerne usposobljenosti pripadnikov ter primerna zaščita (zavarovanje) 

enot pred nevarnostmi. Poleg tega je letni cilj tudi pridobitev ustrezne dokumentacije za 

ureditev ustreznih prostorov za delovanje služb in enot civilne zaščite. 

 

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

Zastavljeni letni cilji so se dosegli le deloma. Tako se je nadaljevali z vzpostavljanjem 

pripravljenosti sistema za zaščito, reševanje in pomoč, zagotovljeni so bili določeni kadrovski 

pogoji za samo delovanje sistema z zagotavljanjem usposobljenosti pripadnikov ter primerno 

zavarovanje enot Civilne zaščite. 

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti za izvajanje lokalnih javnih služb, kamor spada tudi skrb za 

požarno varnost in varnost občanov v primeru naravnih in drugih nesreč. Tako so tu zajete 

dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, občinske gasilske zveze, gradnja in vzdrževanje 

gasilskih domov ter nakupi in vzdrževanje potrebne in ustrezne opreme in vozil (financirane 

tudi s sredstvi požarne takse) za zagotovitev požarnega varstva in splošnega reševanja ob 

nesrečah. 
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Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, Zakon o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, Zakonu o varstvu pred 

požarom, Uredba o požarni taksi, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 

zaščito, reševanje in pomoč, Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne usposobljenosti, opremljenosti in 

primernega delovanja ter samemu razvoju prostovoljnih gasilskih enot na območju občine 

Šmartno pri Litiji za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Dolgoročno se zasleduje cilj 

izboljšanja materialne opremljenosti gasilskih enot v skladu z merili o kategorizaciji in 

opremljenosti požarnih enot, izobraževanja in usposabljanja pripadnikov prostovoljnih 

gasilskih enot, vse v skladu s ciljem zagotoviti skrb za požarno varnost in varnost občanov pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Na področju delovanja sistema za zaščito, reševanje in pomoč se zastavljeni dolgoročni cilji 

dosegajo postopoma. Kljub temu, da se določene aktivnosti izvajajo skozi celotno leto, da se 

zagotovi primerno delovanje sistema (npr. kadrovanje, izobraževanje in usposabljanje gasilcev, 

zavarovanje gasilcev in opreme, vzdrževanje gasilske opreme), je postopnost doseganja ciljev 

prisotna v primeru izboljšanja materialne opremljenosti gasilskih društev. Tako se postopoma 

posodablja in nabavlja nova zaščitna in reševalna oprema za gasilske enote, s katero se jim 

omogoči boljše pogoje delovanja ter zagotavlja primerno delovno okolje in prostore za njihovo 

delovanje. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilji podprograma vključujejo zagotavljanje materialnih virov za nemoteno izvajanje 

dejavnosti gasilske javne službe oziroma gasilskih društev, kjer gre predvsem za tekoče 

vzdrževanje vozil, opreme ter nepremičnin in druge tekoče stroške v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti. Letni cilj je tudi nakup potrebne manjkajoče opreme in vozil za opravljanje 

dejavnosti gasilske javne službe v smislu intervencij in preventivnega delovanja. S tem se 

zasleduje cilj zagotovitve nemotenega delovanja gasilskih društev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Izvedena so bila redna usposabljanja in izobraževanja gasilcev, zagotovljeno je bilo tekoče 

vzdrževanje gasilske in reševalne opreme ter zagotavlja se nemoteno delovanje gasilske zveze 

in prostovoljnih gasilskih društev. Prav tako je bilo omogočeno vsaj delno posodabljanje 

obstoječe in nakup nove opreme za njihovo delovanje ter nadaljnje zagotavljanje ustreznih in 

primernih delovnih prostorov. 

 

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST  

 

Opis področja proračunske porabe 

V to področje proračunske porabe so zajete tiste naloge, ki se nanašajo na prometno varnost v 

občini, predvsem otrok. Gre predvsem za tiste dejavnosti, ki imajo preventiven in vzgojen 

pomen. Dejavnosti se izvajajo na podlagi področne zakonodaje, Nacionalnega programa 

varnosti in programov na področju prometne vzgoje. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022. 
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0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema izvajanje nalog in aktivnosti prometne varnosti, ki jih izvaja Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šmartno pri Litiji. Sem sodijo predvsem 

naloge, ki imajo preventiven in vzgojen pomen, izvajanja programov za dodatno izobraževanje 

in obveščanje udeležencev cestnega prometa, zaradi čim bolj varne udeležbe v prometu ter 

izvajanje preventivnih aktivnosti na tem področju. V aktivnosti so vključeni predvsem 

predšolski otroci in osnovnošolci. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilji so predvsem izboljšanje varnosti udeležencev v cestnem prometu, predvsem 

pešcev, predšolskih in osnovnošolskih otrok, vključitev čim več skupin prebivalstva v 

preventivne aktivnosti in pozitivne spremembe v vedenju udeležencev v cestnem prometu s 

ciljem zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se postopoma uresničujejo, s tem ko se vsako leto izvajajo različne preventivne 

aktivnosti in izobraževanja, v katera so vključeni predvsem predšolski in osnovnošolski otroci 

(kolesarski izpiti, preventiva in varnost v cestnem prometu, spremljanje prvošolčkov na prvi 

šolski dan, varovanje otrok na poti v šolo, izobraževanje učencev osnovnih šol in otrok v 

vrtcih). Doseganje ciljev bi bilo še intenzivnejše v primeru večjega obsega aktivnosti ter 

izvajanja novih preventivnih akcij, kar pa je povezano z višjimi finančnimi sredstvi. 

 

08029001 – Prometna varnost  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki opravlja 

veliko aktivnosti in se nanašajo na redno dejavnost (rumene rutice, kolesarski izpiti, obveščanje 

in osveščanje, zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan,) ter ostale preventivne 

aktivnosti za dvig prometno-varnostne kulture udeležencev v cestnem prometu. Organizirajo se 

predvsem  preventivne aktivnost, izobraževanja in oblikovanje predlogov za izboljšanje 

prometne varnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o cestah, Zakon o lokalni samoupravi, Resolucija o 

nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, Odlok o 

občinskih cestah. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotoviti večjo prometno varnost z dvigom prometno-varnostne kulture z 

izvajanjem preventivnih aktivnosti pri vseh generacijah. Gre za obveščanje in spodbujanje  k 

zagotavljanju večje varnosti v prometu, vključitev čim več skupin prebivalstva v preventivne 

aktivnosti. Ključni cilj je sprememba vedenjskih navad udeležencev v cestnem prometu, tako 

voznikov kot pešcev in kolesarjev in s tem posledično zmanjšanje prometnih nesreč in 

povečanje varnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V preventivne aktivnosti so vključeni predvsem otroci v vrtcih in osnovnih šolah. Potekajo 

izobraževanja in nakup pripomočkov za izobraževanje in tečaje ter v manjši meri druge 
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opreme, ki pripomore k povečanju varnosti v prometu. V okviru finančnih možnosti se sledi 

ciljem podprograma, rezerve pa so predvsem v organizacijskem smislu. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj podprograma je predvsem nadaljevanje organizacije preventivnih aktivnosti, v katere 

bi bili vključeni otroci iz vrtca in osnovne šole ter kritične skupine udeležencev cestnega 

prometa, kot so pešci in kolesarji, ter celostna ureditev prometa v okolici osnovne šole. Poleg 

tega je cilj tudi odkup že delujočega merilnika hitrosti vozil v cestnem prometu. 

 

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

Glavni cilje se dosega, saj se v preventivne aktivnosti in izobraževanja vključuje predšolske in 

osnovnošolske otroke. V manjši meri se je tudi opravil nakup oziroma najem primerne opreme 

za povečanje varnosti v cestnem prometu. Na nivoju občine so se izvajale aktivnosti v zvezi s 

postavitvijo prometne signalizacije (Prometne študije). Cilje pa se ne dosega na področju 

celostne ureditve prometa v okolici osnovne šole, kjer je število in frekvenca udeležencev v 

prometu največja, saj se k temu projektu še ni pristopilo. 

 

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

 

Opis področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe zajema ukrepe na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer 

spodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih in težje zaposljivih 

oseb. Ti ukrepi so na voljo predvsem javnim zavodom, javnim podjetjem ter društvom na 

območju občine. Le-ti ob sofinanciranju lokalne skupnosti zaposlijo različne kategorije 

brezposelnih oseb za določen čas. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020, Program 

ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

 

1003 – Aktivna politika zaposlovanja  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program "Aktivna politika zaposlovanja" je ukrep države, ki preko Zavoda za 

zaposlovanje RS z zagotavljanjem finančnih sredstev in programov spodbuja zaposlovanje 

brezposelnih oseb. Lokalna skupnost je partner, ki zagotavlja del finančnih sredstev. Gre za 

ukrepe za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in ohranjanje zaposljivosti težje 

zaposljivih skupin prebivalcev preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na 

področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, 

kulturnih). 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Glavni dolgoročni cilj glavnega programa je aktiviranje čim večjega števila brezposelnih oseb v 

programe aktivne politike zaposlovanja, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi in razvoju 

njihovih delovnih sposobnosti, da se lahko čim prej vrnejo v zaposlenost. Cilj glavnega 

programa je tudi uvajanje programov za zmanjšanje števila brezposelnih oziroma povečanje 

števila zaposlenih ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina je z omejenimi namenskimi sredstvi sofinancirala lokalne programe javnih del in s tem 

omogoča brezposelnim osebam ter najtežje zaposljivim skupinam brezposelnih oseb 
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vključenost na trgu dela in povečanje razvoja njihovih delovnih sposobnosti in znanj. Z aktivno 

politiko zaposlovanja skozi programe javnih del je občina pripomogla (kljub manjšemu 

obsegu) k zmanjševanju brezposelnosti v občini. 

 

10039001 – Povečanje zaposljivosti  

 

Opis podprograma  
Podprogram "Povečanje zaposljivosti" vključuje podporo in izvajanje ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja za zmanjšanje stopnje brezposelnosti ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu 

dela. Gre za javna dela, ki predstavljajo lokalne zaposlitvene programe, ki so namenjeni 

aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji, socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju 

delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Organizirajo se zaradi 

dopolnitve izvajanja socialno varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, komunalnih in drugih 

programov. Lahko jih organizirajo le neprofitni delodajalci za tiste dejavnosti, katerih cilj ni 

pridobivanje dobička. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o urejanju trga dela, 

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, Pravilnik o izvajanju ukrepov 

aktivne politike zaposlovanja, Pravilnik o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih 

programov - javna dela. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Med glavne dolgoročne cilje podprograma sodi omogočanje brezposelnim osebam, da se 

ponovno vključijo v delo, s tem povečajo svojo konkurenčnost na trgu dela in socialno 

vključenost ter ohranijo in razvijejo svoje delovne navade, odkrivanje novih zaposlitvenih 

možnosti in priložnosti brezposelnih, zmanjšanje deleža brezposelnosti kritičnih skupin 

prebivalstva (starejših, mladih, dolgotrajno brezposelnih,) ter s tem dvig zaposlenosti in 

ustvarjanje pozitivne klime aktivnega vključevanja brezposelnih delavcev v ukrepe aktivne 

politike. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi izboljšanje 

usposobljenosti in spretnosti brezposelnih ljudi ter spodbujanje samozaposlovanja in razvoja 

novih delovnih mest. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z izvajanjem lokalnih zaposlitvenih programov (javnih del) uspešno zasledujemo dolgoročno 

zastavljene cilje in s tem ohranjamo oziroma zmanjšujemo brezposelnost ciljnih skupin 

brezposelnih oseb in njihovo socialno izključenost. S tem se omogoča brezposelnim osebam 

tudi večja vključenost na trgu dela in povečanje razvoja njihovih delovnih sposobnosti.  

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj programa je v skladu z izkazanimi potrebami v občini sofinancirati 1 brezposelno 

osebo preko lokalnih zaposlitvenih programov javnih del, zaradi dopolnitve izvajanja socialno 

varstvenih, izobraževalnih, kulturnih ali turističnih dejavnosti občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili doseženi, saj je bila v letu 2016 izkazana potreba po zaposlitvi ene osebe na 

področju turistične dejavnosti oziroma povezovanju turistične ponudbe v občini. Prav tako se je 

v letu 2016 zaposlila ena oseba za opravljanje javnih del na področju gospodarske 

infrastrukture v okviru občinske uprave. 
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11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

 

Opis področja proračunske porabe  
Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, 

gozdarstva in podeželja na območju občine. Tako področje proračunske porabe zajema 

izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj 

podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ostalih 

splošnih storitev v kmetijstvu. Aktivnosti so usmerjene k podpori sofinanciranju ukrepov za 

prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in uspešnost 

kmetijskih gospodarstev, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih 

danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Program razvoja podeželja Republike Slovenije, Program razvoja gozdov v Sloveniji. 

 

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program zajema aktivnosti za izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu ter 

za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. Program reforme kmetijstva in živilstva obsega 

ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in 

proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni 

dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene 

možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, 

ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja na 

podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne 

strategije (LEADER). 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Glavni dolgoročni cilji glavnega programa so ohranjanje in posodabljanje obstoječih kmetijskih 

gospodarstev, obdelanosti kmetijskih zemljišč in poseljenosti podeželja in krajine, povečana 

konkurenčna sposobnost kmetijskih gospodarstev in njihovo prestrukturiranje, omogočiti 

razvoj živinorejskih in poljedelskih usmeritev v proizvodnjo kakovostnih proizvodov in 

povečati strokovno usposobljenost podeželskega prebivalstva. Poleg teh ciljev so tu še 

spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in 

možnosti, ohranjena dejavnost podeželskih društev, trajno poseljeno podeželje, urejen videz 

kulturne krajine, izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali, ohranjanje 

in/ali ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, ohraniti kulturno in naravno dediščino. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina Šmartno pri Litiji je z uspešno izvedenim javnim razpisom za strukturne ukrepe v 

kmetijstvu in živilstvu ter razvoj in prilagajanje podeželskih območjih z omejenimi sredstvi 

dosegala zasledovanje zastavljenih dolgoročnih ciljev. Tako je omogočila posodabljanje 

obstoječih kmetijskih gospodarstev ter zagotavljala doseganje višje konkurenčnosti in 

učinkovitosti kmetijskega sektorja v občini. V okviru tega programa so se spodbujale naložbe v 

kmetijska gospodarstva, zagotavljala tehnično podporo ter omogočila izvedbo različnih oblik 

izobraževanja in svetovanja. 

 

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  
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Opis podprograma  
Podprogram zajema strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu, in sicer: podpora za 

prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje, posodabljanje in prestrukturiranje 

primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje 

zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini (naložbe v 

kmetijska gospodarstva). Poleg tega so zajete tudi naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev) oziroma podpore za 

prestrukturiranje in prenovo rastlinske in živinorejske proizvodnje z namenom povečanja 

učinkovitosti in konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju državnih 

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Šmartno pri Litiji za 

programsko obdobje 2007-2013. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma se nanašajo na izboljšanje in preusmeritev kmetijske 

proizvodnje, povečanje konkurenčnost kmetijskih gospodarstev s posodobitvijo kmetijskih 

gospodarstev, zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje Kakovosti kmetijske proizvodnje, 

ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za 

dobro počutje živali. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z vsakoletno izvedbo javnega razpisa ter s tem zagotavljanja večje konkurenčnosti in 

učinkovitosti kmetijskih gospodarstev (preko nakupov novih kmetijskih strojev in izboljšanja 

objektov kmetijske proizvodnje) ter zagotavljanja tehnične pomoči preko društev in zavodov 

(preko novih znanj), se postopoma dosegajo zastavljeni dolgoročni cilji. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je nadaljevanje sofinanciranja strukturnih ukrepov v kmetijskih 

gospodarstvih, z namenom izboljšanja konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, preusmerjanje 

kmetijske proizvodnje, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in izboljšanje higienskih 

razmer ali standarda za dobro počutje živali. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Z uspešno izvedbo javnega razpisa se je nadaljevalo izvajanje strukturnih ukrepov v kmetijskih 

gospodarstvih, povečanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, zagotavljala so se nova 

znanja na področju kmetijske pridelave in preusmerjanja kmetijske proizvodnje.  

 

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema aktivnosti za ekonomsko povečanje raznovrstnosti podeželja s podporami 

za doseganje alternativnih virov dohodka in odpiranje novih delovnih mest (dopolnilne 

dejavnosti na kmetijah) ter ohranjanje kulturne dediščine na podeželju. Občina Šmartno pri 

Litiji sofinancira tudi programe razvoja podeželja v programu LEADER, ki jih potrdi LAS Srca 

Slovenije, katere naloga je izvajanje lokalne razvojne strategije in projektov ob aktivni vlogi 

lokalnega prebivalstva. V okviru podprograma se izvajajo tudi aktivnosti za stanovsko in 

interesno združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju (društva, zveze). 
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Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o kmetijstvu, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o dodeljevanju državnih 

pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Šmartno pri Litiji za 

programsko obdobje 2007-2013. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma je podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah kot eni 

glavni razvojni priložnosti v Občini Šmartno pri Litiji. Prav tako je dolgoročni cilj 

podprograma povečati strokovno usposobljenost kmečkega prebivalstva oz. prebivalstva na 

kmetijskih gospodarstvih preko sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jih organizirajo 

društva, zvez in druga stanovska združenja, ki povezujejo kmete. Preko programov LEADER 

se pričakuje uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodarstva tudi na 

območju Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z izvedbo javnega razpisa je bila zagotovljena večja strokovna usposobljenost članov 

kmetijskih gospodarstev preko (strokovnih izobraževanj društev, združenj in ostalih 

organizacij, ki so bila namenjena kmetom), medtem ko je na področju dopolnilnih dejavnosti 

na kmetijah še vedno premalo iniciativ in premalo aktivnosti.  

 

Letni cilji podprograma  
Glavni letni cilj podprograma je omogočiti delovanje in izvajanje programov, projektov in 

ukrepov Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije. Sem sodi predvsem izvajanje lokalne 

razvojne strategije, in sicer priprava javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja in izvajanje prednostnih projektov, opredeljenih v 

lokalni razvojni strategiji, izvedba izobraževanj in usposabljanj za zainteresirane skupine 

prebivalcev,... 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Na podlagi javnega razpisa so bili izvedeni programi in dejavnosti podeželskih združenj in 

društev s področja kmetijstva za izboljšanje in prenos znanj ter izkušenj med kmetovalci na 

območju celotne občine Šmartno pri Litiji. 

 

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program "Splošne storitve v kmetijstvu" vključuje aktivnosti varovanja in 

zdravstvenega varstva ter zaščito rastlin in živali na območju Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti ustrezno varstvo zapuščenih živali v skladu z 

veljavno zakonodajo, njihovo zaščito, zaščito njihovih življenj, zdravja in dobrega počutja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina Šmartno pri Litiji je, v skladu z veljavno zakonodajo, z zagotavljanjem prostorsko 

ustreznega zavetišča in oskrbe vseh zapuščenih in potepuških živali sledila dolgoročnim ciljem 

glavnega programa. 

 

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali  
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Opis podprograma  
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je naloga lokalne skupnosti zagotoviti delovanje zavetišča 

za zapuščene živali ter oskrbo zapuščenih živali na območju občine 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, Zakon o 

gospodarskih javnih službah. 

  

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznega (zdravstvenega) varstva zapuščenih 

živali v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer njihova oskrba ter zmanjšanje števila kotitev 

potepuških živali (sterilizacija). 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina Šmartno pri Litiji z zagotavljanjem ustreznih prostorov in pogojev za oskrbo 

zapuščenih živali ter njihovega primernega varstva v skladu z veljavno zakonodajo sledi ciljem 

podprograma. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem in se nanašajo na potrebe po zagotovitvi 

oskrbe in zdravstvenega varstva vseh zapuščenih živali z območja občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2016 uspešno sledila ciljem zagotavljanja pogojev za oskrbo 

zapuščenih živali na območju občine, saj je izvajala vse predpisane in ustrezne ukrepe za 

oskrbo in zaščito ulovljenih potepuških mačk in psov. 

 

1104 – Gozdarstvo  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje aktivnosti gradnje in vzdrževanja gozdne infrastrukture, kamor spada 

gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture - gozdnih 

vlak. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje rednega vzdrževanja in 

prevoznosti obstoječih gozdnih cest in poti (vlak), ki jih določajo gozdnogospodarski načrti, ter 

s tem omogočiti primerne pogoje dostopnosti. Med dolgoročne cilje sodi tudi ohranitev in 

trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in 

proizvodnih funkcij oziroma izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na 

neškodljiv način. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina Šmartno pri Litiji je skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in Ministrstvom za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotavljala letno vzdrževanje gozdnih cest in poti (v 

zasebnih in državnih gozdovih) ter s tem ohranitev in trajnostni razvoj gozdov. S tem se je 

deloma dosegalo cilje glavnega programa, in sicer v delu vzdrževanja obstoječih gozdnih cest 

in poti. 

 

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  
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Opis podprograma 

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne 

infrastrukture (gozdne vlake). 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Pravilnik o financiranju in 

sofinanciranju vlaganj v gozdove, Pravilnik o gozdnih prometnicah. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj je zagotoviti učinkovito redno vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti 

gozdnih cest in poti v skladu z gozdno gospodarskimi načrti, kar doprinese k odprtosti gozdov 

za boljše izkoriščanje za izvajanje gospodarske dejavnosti in nego gozda, ter znižanje stroškov 

gospodarjenja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Sledi se dolgoročnim ciljem, saj se letno vzdržujejo in rekonstruirajo najbolj problematične in 

poškodovane gozdne ceste in poti, in sicer v skladu z letnim programom vzdrževanja Zavoda 

za gozdove Slovenije. V letu 2016 so se sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in vlak namenila 

tudi iz naslova Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda me 30. januarjem in 10. februarjem 

2014. Z rednimi in dodatnimi sredstvi so bili dolgoročni cilji doseženi, saj so (kategorizirane) 

gozdne ceste zadovoljivo vzdrževane. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je vzdrževanje gozdnih cest in vlak v višini zagotovljenih sredstev, ki se zagotavljajo 

na podlagi Zakona o gozdovih od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo 

lastniki gozdov, ter na podlagi letne pogodbe sklenjene z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje. 

Cilj je izvedba vzdrževanja gozdnih cest in vlak, za katere ZGS (Zavod za gozdove Slovenije) 

pripravi plan vzdrževanja. 

 

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

Zastavljeni cilji so bili doseženi. V letu 2016 je občina realizirala redni letni program 

vzdrževanja gozdnih cest in vlak. Prav tako je bilo zagotovljeno dodatno vzdrževanje gozdnih 

cest in vlak, in sicer v predpisanem deležu na podlagi sprejete zakonodaje o ukrepih za odpravo 

posledic žleda v letu 2014. 

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

 

Opis področja proračunske porabe  

Področje proračunske porabe zajema aktivnosti za urejanje na področju učinkovite rabe 

energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) s ciljem spodbujanja uporabe le-teh. Po eni 

strani zajema ukrepe za uporabo in oskrbo stavb z obnovljivimi viri energije, po drugi strani pa 

ukrepe za učinkovito rabo energije, kot je npr. energetska sanacija stavb, zmanjšanje 

energetskih izgub. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Lokalni energetski koncept Občine Šmartno 

pri Litiji. 

 

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 
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Opis glavnega programa  

Glavni program zajema aktivnosti za urejanje področja učinkovite rabe energije (zmanjšanje 

porabe energije na enoto) in uporabo obnovljivih virov energije. Prav tako zajema 

izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev občine o prednostih izrabe obnovljivih virov energije 

ter o učinkoviti rabi energije. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  

Dolgoročni cilj glavnega programa je zmanjšanje porabe energije ter učinkovita raba energije, s 

tem povezano zmanjšanje onesnaževanja okolja in doseganje prihrankov pri stroških energije. 

Poleg tega je dolgoročni cilj tudi povečanje obsega uporabe obnovljivih virov energije. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  

Z rednim in doslednim izvajanjem energetskega knjigovodstva (energetsko upravljanje javnih 

stavb) se pripravljajo analize, na podlagi katerih se bodo sprejeli ukrepi, ki bodo zagotovili 

učinkovitejšo rabo energije (ugotavljanje možnosti za prihranke). Skupaj z izdelavo nekaterih 

energetskih izkaznic (predvsem za javne stavbe ter nepremičnine, namenjene prodaji) se je v 

manjši meri, toda postopoma zasledovalo doseganje dolgoročnih ciljev.  

 

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

 

Opis podprograma  

Podprogram zajema dejavnosti, ki so opredeljeni v Lokalnem energetskem konceptu občine. 

Gre predvsem za sprotno beleženje in evidentiranje rabe energije v občinskih javnih stavbah 

(t.i. energetsko knjigovodstvo). Hkrati zajema tudi aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja 

prebivalcev občine o prednostih izrabe obnovljivih virov energije ter spodbud občanom o 

učinkoviti rabi energije ter k rabi obnovljivih virov energije. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

Energetski zakon, Zakon o varstvu okolja, Lokalni energetski koncept Občine Šmartno pri 

Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je sledenje in v skladu z opredeljenimi roki uresničevanje ter 

izvajanje Lokalnega energetskega koncepta Občine Šmartno pri Litiji. Pri tem je eden izmed 

glavnih ciljev ažurno pridobivanje podatkov energetskega stanja (predvsem stavb v lasti 

občine) v občini z namenom učinkovitejše rabe in zmanjšanje porabe energije. Hkrati je cilj 

tudi spodbujanje večje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe fosilnih goriv. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Zastavljeni dolgoročni cilji se postopoma dosegajo z izvajanjem sprejetega Lokalnega 

energetskega koncepta Občine Šmartno pri Litiji. Vzpostavljeno je energetsko knjigovodstvo 

za javne objekte, izvaja se ozaveščenost o energetski učinkovitosti prav tako se izvajajo 

projekti in investicije iz področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije 

(OVE). 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj podprograma je nadaljevanje s pridobivanjem potrebnih podatkov za vzpostavitev ter 

urejanje energetske baze podatkov za javne stavbe v občini. S tem postane cilj učinkovitejše 

energetsko upravljanje javnih objektov. Poleg tega je letni cilj tudi postopno vzpostavljanje 

pogojev za razvijanje in rabo obnovljivih virov energije. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 

V letu 2016 je občina nadaljevala z izvajanjem energetskega knjigovodstva javnih stavb, to je 

zbiranje potrebnih podatkov za pripravo energetske baze podatkov. Prav tako so bile 

pridobljene energetske izkaznice za vse javne stavbe v občini, s katerimi so bile pridobljene 

informacije o energetski učinkovitosti teh stavb. 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

 

Opis področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema opravljanje nalog na področju razvoja, gradnje, 

posodabljanja in vzdrževanja prometne infrastrukture in komunikacij. Poleg tega zajema tudi 

aktivnosti na področju urejanja cestnega prometa ter cestne oziroma javne razsvetljave. Te 

aktivnosti so potrebne za tekoče odvijanje prometa in zagotavljanje ustrezne prometne varnosti.  

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije, Resolucija o nacionalnem programu 

varnosti cestnega prometa, Strategija razvoja Slovenije, Nacionalni program razvoja 

telekomunikacij. 

 

1302 – Cestni promet in infrastruktura  

 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se izvajajo aktivnosti upravljanja in tekočega vzdrževanja 

občinskih cest, cestnoprometne signalizacije ter cestnih naprav, investicijskega vzdrževanja in 

gradnje občinskih cest, gradnje pločnikov, urejanja cestnega prometa, cestne razsvetljave, 

upravljanja in tekočega vzdrževanja in gradnje državnih cest. Ustrezna cestna infrastruktura in 

primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotavljanje učinkovite, zmogljive in varne 

prometne infrastrukture v občini. Tako je cilj po eni strani razvoj in gradnja potrebnega 

cestnega omrežja in novih odsekov cest, po drugi strani pa modernizacija, rekonstrukcija in 

ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture in omrežja na ustreznem nivoju, kar je predvsem 

preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti udeležencev v 

prometu in voznih pogojev, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje 

negativnih vplivov prometa na okolje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina poskuša vsako leto zagotavljati tekoče vzdrževanje za vsaj minimalno ustreznost in 

varnost prometne infrastrukture, predvsem na slabših in problematičnih odsekih. Prav tako se v 

zimskem času poskuša zagotavljati pravočasna in kvalitetna očiščenost cest v občini. V skladu 

z vsakoletnimi zmožnostmi se poskuša zagotavljati tudi večja vzdrževalna dela (adaptacije) na 

najbolj problematičnih odsekih cest ter novogradnje cestne infrastrukture. Prav tako se 

postopno izvajajo aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave z namenom izboljšanja 

prometne varnosti ter zamenjavo svetilk javne razsvetljave, s čimer se poskuša zadostiti Uredbi 

o svetlobnem onesnaževanju. Z vsemi temi aktivnostmi se (vsaj v minimalnem obsegu) 

poskuša slediti zastavljenim dolgoročnim ciljem, vendar bi bilo potrebno zaradi precej slabega 

stanja, predvsem cestne infrastrukture, vsako leto zagotoviti občutno višji obseg sredstev za 

reševanje omenjene problematike ter hitrejšega približevanja doseganja dolgoročnih ciljev. 

 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 116 

 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

 

Opis podprograma 

Podprogram "upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest" zajema letno in zimsko redno 

vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in ostalih javnih površin ter upravljanje in tekoče 

vzdrževanje ostale cestne infrastrukture (pločniki, mostovi, varovalne ograje, prometni znaki). 

Redno vzdrževanje cestnega omrežja je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh 

razmerah in ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju 

stroškov vlaganj v cestno omrežje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok 

o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji, Odlok o 

urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski 

službi v Občini Šmartno pri Litiji, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na 

javnih cestah, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 

vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih 

cestah in objektih na njih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma je izvajanje kvalitetnega upravljanje in tekočega vzdrževanja 

(letnega in zimskega) občinskega cestnega omrežja, in sicer v takem obsegu, da se po eni strani 

omogoča varovanje cest pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča 

izvajanje gospodarske dejavnosti ter da je omogočeno čim bolj tekoče in varno odvijanje 

cestnega prometa, predvsem pa varen promet. Poleg tega so dolgoročni cilji tudi ohranjanje in 

izboljšanje prometnih, tehničnih in varnostnih lastnosti cest, povečanje prometne varnosti in 

pretočnosti, omogočanje normalnega dostopa vseh občanov, zaščita cest in okolja pred 

škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranjanje urejenega videza cest. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z izvajanjem potrebnih aktivnosti in ukrepov ter z omejenimi finančnimi sredstvi se poskuša 

vsako leto v maksimalnem možnem obsegu zagotavljati tekoče in redno vzdrževanje vseh cest 

na območju občine, in sicer za nemoteno in normalno prevoznost in dostopnost krajevnih in 

lokalnih cest (tako v letnem kot v zimskem času). Ukrepi so usmerjeni tudi v preprečevanje 

propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti ter pretočnosti in zmanjšanje 

škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje. Glede na precej omejene možnosti letnega 

vzdrževanja cest, ki ne dosega vseh potreb po nujnem vzdrževanju cest v občini, se dolgoročni 

cilji dosegajo zadovoljivo, ne pa optimalno. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je zagotavljanje rednega upravljanja in tekočega vzdrževanja lokalnih cest, poti ter 

ostale cestne infrastrukture. Poleg tega je cilj tudi zagotoviti normalno in nemoteno prevoznost 

občinskih cest v zimskih razmerah. S tem se poskuša zagotoviti primerno prevoznost cest in 

varnost prometa, ter izboljševati dostopnost do gospodarskih subjektov in nastanitvenih 

objektov prebivalcev. 

 

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

Ocenjujemo, da so bili s kvalitetnim in pravočasnim izvajanjem zimskega vzdrževanja cest 

zastavljeni cilji doseženi. Prav tako se je poskušalo cilje dosegati na področju letnega tekočega 
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vzdrževanja cest, kjer se je poskušalo v največjem možnem obsegu zagotavljati normalno 

stanje in prevoznost na lokalnih in krajevnih cestah. 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in cest s 

statusom javnega dobra ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje ostale cestne infrastrukture 

(pločniki, križišča, mostovi, varovalne ograje). Investicije v javne ceste so naložbe, ki ohranjajo 

ali povečujejo premoženje lokalne skupnosti. V ta podprogram sodi po eni strani tako vlaganje 

v nove zmogljivosti kot gradnja javnih cest, ki jih prej ni bilo, po drugi strani pa vlaganja v 

razširitev, rekonstrukcije in posodobitve cest, ki predstavljajo vlaganja za preureditev že 

obstoječih cest in objektov. Stanje občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji zaradi velikega 

števila cest (njihovih dolžin) ni najboljše (stanje voziščnih konstrukcij, nakloni, 

odvodnjavanje). Velik problem je tudi zemljiškoknjižna urejenost cest, saj veliko javnih cest 

poteka po privatnih zemljiščih. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon 

o javnih naročilih, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji 

občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji, Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče 

kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri 

Litiji, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o vrstah 

vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu 

označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je razvoj, gradnja in rekonstrukcije oziroma adaptacije prometne 

infrastrukture ter zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, ki je pogoj za 

tekoče in varno odvijanje prometa, ohranjanje cestnega omrežja z ukrepi obnov in preplastitev 

cest, boljša dostopnost do posameznih naselij in objektov v naseljih, zagotavljanje izboljšanja 

pogojev za bivanje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Z izvajanjem ukrepov se 

izpolnjujejo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu in primerno 

vzdrževanje občinskih cest. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina poizkuša slediti zastavljenim dolgoročnim ciljem, vendar je uspešnost doseganja ciljev 

močno povezana s precej omejenimi sredstvi za ta namen. Kljub temu se s postopno gradnjo in 

adaptacijo najnujnejše prometne infrastrukture na območju občine (adaptacija posameznih 

odsekov cest, izgradnja pločnikov) izboljšuje stanje cestnega omrežja, omogoča varnejše 

odvijanje prometa, zagotavlja boljša notranja povezanost občine, izboljšuje prometna varnost. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj podprograma je izvedba najnujnejših investicij v prenovo in obnovo stare prometne 

infrastrukture (modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest) ter gradnjo nove 

prometne infrastrukture v skladu z izkazanimi potrebami. S tem je cilj izboljšanje prometne 

varnosti ter prevoznosti občinskih cest. 

 

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

Pri doseganju letnih ciljev je bila občina zaradi precej omejenih finančnih sredstev uspešna le 

delno. Tako se je v manjši meri pristopilo k izgradnji najnujnejše prometne infrastrukture, s 
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katero se zagotavlja večja prometna varnost ter boljša dostopnost oziroma notranja povezanost 

občine. 

 

13029003 – Urejanje cestnega prometa  

 

Opis podprograma 

Podprogram "Urejanje cestnega prometa" vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, 

avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, posodobitvi 

kategorizacije cest, ažuriranje in vzdrževanje banke prometnih podatkov. Prav tako zajema 

morebitne gradnje in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne 

signalizacije ter neprometnih znakov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Uredba o 

merilih za kategorizacijo javnih cest, Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v občini 

Šmartno pri Litiji, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji, Pravilnik o 

prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest 

in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilji pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s 

področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanja javnega potniškega prometa, pripravo 

občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih 

podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje 

in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije ter neprometnih 

znakov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Sledi se dolgoročnemu cilju podprograma, to je urejenosti evidenc na področju občinskih cest. 

Dolgoročni cilji podprograma se postopoma uresničujejo. Urejajo se avtobusna postajališča, 

prometna signalizacija, neprometni znaki, posodablja se kategorizacija cest, ažurira in vzdržuje 

se banka cestnih podatkov. 

 

Letni cilji podprograma 

Med letne cilje podprograma sodi priprava oziroma posodobitev kategorizacije občinskih cest, 

ažuriranje in vzdrževanje banke cestnih podatkov, vzpostavitev prometne signalizacije na 

pomembnih mestih in kritičnih točkah ter vzdrževanje problematičnih avtobusnih postajališč. 

Med pomembne letne cilje sodi tudi delna priprava celostne prometne strategije na območju 

občine, ki bo predstavljala osnovo za nadaljnje posodobitve in razvoj cestnega prometa v 

občini. 

 

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

Zastavljeni cilji se postopoma dosegajo. Občina ureja, evidence, pripravlja projektno 

dokumentacijo za ureditev avtobusnih postajališč in prometne ureditve posameznih delov 

občine. 

 

13029004 – Cestna razsvetljava  
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Opis podprograma 

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnjo in 

investicijsko vzdrževanje le te ter zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje 

cestne razsvetljave. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih cestah, Odlok o občinskih cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja, Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji, Zakon o 

varstvu okolja, Zakon o varnosti cestnega prometa. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je zadostiti zahtevam občanov za osvetlitev posameznih področij, 

kjer je osvetljenost potrebna. Poleg tega je cilj podprograma tudi zmanjšanje porabe električne 

energije za javno razsvetljavo z nameščanjem ustreznih in varčnih svetlobnih teles, energetska 

prenova javne razsvetljave ter uskladitev/prilagoditev skladno z Uredbo o mejni vrednosti 

svetlobnega onesnaževanja okolja in zagotavljanje ozirom izboljševanje prometne varnosti z 

izboljšanjem vidljivosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina Šmartno pri Litiji sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja porabe električne energije s 

postopno zamenjavo svetilk (uvedba varnih sijalk), hkrati s povečevanjem osvetlitev področij, 

kjer še ni javne razsvetljave ob upoštevanju Uredbe o preprečevanju svetlobnega 

onesnaževanja. Cilji podprograma se deloma uresničujejo, vendar na nekaterih področjih 

zaostajamo za cilji občine po osvetljenosti območij.  

 

Letni cilji podprograma 

Cilj podprograma je zagotoviti osvetljenost v skladu z usmeritvami o zmanjševanju 

svetlobnega onesnaževanja, posodobitev javne razsvetljave z zamenjavo starih svetilk z novimi 

varčnimi in bolj učinkovitimi, ter izvajanje ukrepov za zmanjševanje porabe električne energije 

ter svetlobne onesnaženosti. 

 

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

Z vzpostavitvijo nove javne razsvetljave, obnovo obstoječe ter zamenjavo svetlobnih teles v 

skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja so se zastavljeni letni 

cilji deloma dosegli. Prav tako so bili izvedeni določeni ukrepi za zmanjšanje porabe električne 

energije in svetlobnega onesnaževanja s tem pa so bili letni cilji delno doseženi. 

 

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  

 

Opis podprograma  
Državne ceste so v upravljanju Republike Slovenije, ki je hkrati tudi investitor v gradnje, 

modernizacije in rekonstrukcije državnih cest. Lokalna skupnost občasno sodeluje pri gradnji in 

modernizaciji državnih cest, ki so strateškega pomena za samo lokalno skupnost (npr. 

obvoznice) s tem, da financira pridobivanje investicijske dokumentacije in zemljišč, ter 

sofinancira izgradnjo pločnikov, kolesarskih stez in infrastrukturnih vodov v skladu z Zakonom 

o javnih cestah. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa. 

 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 120 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je razvoj cestnega prometa in infrastrukture, kamor sodi gradnja 

cestnega omrežja (novih cestnih povezav), s tem tekoče odvijanje cestnega prometa in 

povečanje prometne pretočnosti v občini, izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu 

in kvalitete bivanja občanov ter zagotoviti boljšo povezanost občine s preostalo regijo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
V skladu z načrti in prioritetami države ter dejanske izgradnje infrastrukture državnih cest 

sledimo doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. Gradnja obvoznice Šmartno pri Litiji je bila 

zaključena in predana v uporabo. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je uspešno dokončanje vseh aktivnosti (pridobivanje preostalih 

nepremičnin in zemljišč,) kot sofinancer pri izvedbi investicije v izgradnjo obvoznice v naselju 

Šmartno pri Litiji. S tem je cilj tudi dokončna ureditev celotne obvoznice, s katero se je doseže 

cilj preusmeritve tranzitnega prometa iz središča Šmartna na novo obvoznico, kar pomeni 

boljšo pretočnost prometa v naselju ter povečano varnost občanov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
V letu 2016 nismo izvedli poplačil zemljišč za razlaščence, ker postopke na sodiščih vodi 

Direkcija RS za infrastrukturo in občini ni posredovala zahtevkov za izplačila odškodnin. 

 

1306 – Telekomunikacije in pošta  

 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se izvajajo aktivnosti izgradnje telekomunikacijskih omrežij na 

območju občine. V prvi vrsti gre za investicijska vlaganja v izgradnjo sodobne in osnovne 

 infrastrukture na področju telekomunikacij. Sem sodi predvsem izgradnja širokopasovnih 

omrežij na posameznih območjih občine. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj programa je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na 

povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na 

državni ravni, razvoj družbe, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj. 

Hkrati pa gre tudi za inovativnost in razvoj na področju informacijske družbe v tehnološko 

razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Dolgoročni cilji se postopoma dosegajo. Občina je vključena v konzorcij občin, ki si prizadeva 

pridobiti sredstva in zagotoviti gradnjo širokopasovnih omrežij. Napredek se pričakuje 

predvsem v letu 2017, sama izvedba pa do leta 2020. 

 

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema aktivnosti na področju investicij v izgradnjo sodobnih telekomunikacijskih 

omrežji na območju občine. Tu gre predvsem za pripravo dokumentacije ter samo izgradnjo 

omrežji na tistih območjih, ki niso strateško pomembna s komercialnega vidika. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o telekomunikacijah, Nacionalni program razvoja telekomunikacij. 
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Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj programa je nadaljnji razvoj informacijske družbe, ki bo pomembno vplivala na 

povečanje inovativnosti in konkurenčnosti tako lokalnega gospodarstva kot gospodarstva na 

državni ravni, razvoj družbe, dvig kakovosti življenja in na enakomeren regionalni razvoj. 

Hkrati pa gre tudi za inovativnost in razvoj na področju informacijske družbe v tehnološko 

razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Projekti za nadaljnji razvoj informacijske družbe se v občini pripravljajo (Načrt razvoja 

širokopasovnega omrežja). V prihodnjih letih se načrtuje, da se bo uspešno izvedel načrtovan 

projekt, ki bo omogočal doseganje zastavljenih ciljev. 

 

Letni cilji podprograma 

Glavni letni cilj glavnega programa je priprava načrta razvoja širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij na območju občine, kjer ni komercialnega interesa zasebnih 

operaterjev, s katerim bi občina v okviru konzorcija občine kandidirala na javnem razpisu za 

nepovratna sredstva EU. 

 

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

V letu 2016 so se izvajale aktivnosti v zvezi s pripravo Načrta razvoja širokopasovnega 

omrežja na območju občine. Načrt je osnova za pridobitev sredstev oz. investitorja za izvajanje 

del, ki bodo večini prebivalcev omogočili dostop do odprtih širokopasovnih omrežij.  

 

14 – GOSPODARSTVO  

 

Opis področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe zajema aktivnosti za podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo 

občine in razvoj ter pospeševanje turizma in gostinstva na območju občine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016, Regionalnim razvojnim programom 

Ljubljanske urbane regije, Strategija razvoja turizma na območju Srca Slovenija. 

 

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program vključuje ukrepe, namenjene za izvajanje promocije občine in spodbujanje 

razvoja turizma in gostinstva znotraj občine. Gre za ukrepe za povečanje prepoznavnosti občine 

in njene ponudbe v širšem regionalnem in državnem prostoru, povezovanje turistične ponudbe. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotovitev ustrezne promocije občine (prospekti, info 

table, prireditve in drugi dogodki, ipd.), razvoj turizma in lokalne turistične infrastrukture na 

lokalnem in regionalnem nivoju (povezovanje turističnih ponudnikov, usklajevanje turistične 

ponudbe, ipd.), povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe občine, dopolnjevanje turistične 

ponudbe, vključevanje turistične ponudbe občine v integralne turistične produkte, ki se 

oblikujejo v širši regiji, ter povečanje števila obiska domačih in tujih gostov. Poleg tega je 

dolgoročni cilj tudi spodbujanje razvoja in izvajanja turističnih programov, produktov in 

prireditev v občini. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Z različnimi aktivnostmi ter izvedbo običajnih programov in dogodkov promocijske narave se 

je zasledovalo doseganje dolgoročnih ciljev na tem področju. Glavni poudarek je bil predvsem 

na izvedbi tistih aktivnosti in programov, ki zagotavljajo ustrezno promocijo delovanja občine, 

povečujejo prepoznavnost Občine Šmartno pri Litiji, njene turistične ponudbe ter posledično 

povečanje števila obiska domačih in tujih gostov na različnih območjih občine ter dogodkih v 

občini. 

 

14039001 – Promocija občine  

 

Opis podprograma  
Podprogram promocija občine vključuje vse promocijske aktivnosti občine za povečanje 

prepoznavnosti občine, kamor sodijo karte, zloženke, sodelovanje občine na prireditvah, 

razstavah, oglaševanje ponudbe občine preko različnih medijev, predstavitev naravne in 

kulturne dediščine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje kakovostne promocije občine ter zagotavljanje 

ustreznega promocijskega materiala za povečevanje njene prepoznavnosti zunaj njenih meja, to 

je na širšem regijskem nivoju in v celotni Sloveniji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z različnimi aktivnostmi, med katere sodi predvsem priprava in zagotavljanje ustreznega 

promocijskega materiala ter pojavljanje na različnih prireditvah in dogodkih, se poskuša v 

največji meri dosegati zastavljene dolgoročne cilje. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je zagotavljanje promocijskega materiala občine, promocijskih 

predstavitev preko različnih medijev ter izvedba promocijskih aktivnosti za povečanje 

prepoznavnosti našega območja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Izvedene so bile številne promocijske aktivnosti (prisotnost občine na sejmih in drugih 

prireditvah in dogodkih, priprava ustreznega in primernega promocijskega materiala z vsemi 

potrebnimi informacijami o občini), kar naj bi v bližnji prihodnosti vplivalo na večji turistični 

obisk občine. 

 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

 

Opis podprograma  
Vsebina podprograma je usmerjena v spodbujanje tistih aktivnosti turističnih akterjev 

(turističnih društev ter drugih turističnih organizacij), ki omogočajo izkoriščanje priložnosti, ki 

jih nudi turizem. Te priložnosti so med drugim povečanje prepoznavnosti občine in njene 

turistične ponudbe ter povezanost turistične ponudbe v občini ter v regionalnem prostoru. 

Občina tako sodeluje pri različnih turističnih prireditvah v občini in izdelavi propagandnega 

materiala s področja turizma. 
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Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o spodbujanju razvoja turizma. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Med dolgoročne cilj podprograma vsekakor sodi povečevanje prepoznavnosti območja občine 

kot turističnega območja, zagotavljanje delovanja turističnih društev, povezava celoletne 

turistične ponudbe v občini in regiji, razvoj in uvajanje novih programov ter produktov in 

vključevanje v integralne turistične produkte, povečanje turističnih zmogljivosti v občini (nova 

prenočišča). 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Na področju spodbujanja razvoja turizma se postopoma dosegajo dolgoročni cilji. V največji 

meri se poskuša (tudi preko kandidiranja na razpisih) dosegati razvoj z izvajanjem celovite 

strategije razvoja turizma v občini, ki temelji na obstoječih in novih programih ter produktih, ki 

se  povezujejo v celotno turistično ponudbo občine. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je uspešno dokončati strategijo razvoja turizma v občini, ki bo podala 

neke osnove in temelje ter usmeritve za bolj sistematičen in usmerjen razvoj turistične 

dejavnosti v občini. Poleg tega je cilj tudi uspešna izvedba mednarodnega projekta (v primeru 

uspešne kandidature na razpisu), s katerim bi se povečala promocija ter razvoj turističnega 

produkta občine, in sicer Valvasorjevega središča na gradu Bogenšperk. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Letni cilji so bili deloma doseženi, saj je bil v letu 2016 izdelan osnutek strategije turističnega 

razvoja občini, izvedenih pa je bilo tudi več aktivnosti za povezovanje celotne turistične 

ponudbe v občini. 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

 

Opis področja proračunske porabe 

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne 

dediščine. Gre za varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj 

ter temeljna načela varstva okolja. Poleg tega je zajeto tudi spremljanje stanja okolja ter ukrepi 

varstva okolja, izvajanje javnih služb varstva okolja in druge z varstvom okolja povezane 

ukrepe. Namen varstva okolja in naravne dediščine je spodbujanje in usmerjanje takšnega 

družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost 

njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Nacionalni program varstva okolja, Okoljska politika Evropske unije, Operativni program 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Operativni program odstranjevanja odpadkov s 

ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov. 

 

1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program zajema dejavnosti zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadno vodo in 

izboljšanje stanja okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje 

onesnaževanje okolja, ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo, in sicer predvsem zaradi 

uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta 
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izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad 

stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja 

okoljevarstvenih pogojev in nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je izgradnja in razširitev komunalnih infrastrukturnih 

objektov oziroma lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja skladno 

z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter Operativnim 

programom ravnanja z odpadki. S tem postane dolgoročni cilj preprečitev in zmanjšanje 

obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic 

obremenjevanja okolja, s tem pa tudi prispevanje k visoki ravni kakovosti življenja in socialni 

blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje 

škodljivo na zdravje ljudi in okolja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina sledi Operativnemu programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter 

novo sprejeti Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. V ta namen občina 

nadaljuje z gradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema znotraj aglomeracje 20007, da 

zagotovi možnost priklopa na fekalno kanalizacijo čim več objektom znotraj naselja Šmartno 

pri Litiji. Nadalje je bil sprejet tudi Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode v občini Šmartno pri Litiji. Dolgoročni cilji se dosegajo tudi z ozaveščanjem 

občanov in dejanskim ločevanjem odpadkov ter nadaljnjem zmanjševanju količine vseh 

odloženih odpadkov na deponiji. 

 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema gospodarjenje z odpadki, se pravi ravnanje, preprečevanje in zmanjševanje 

nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje. Ravnanje z odpadki zajema 

zbiranje, prevoz, obdelavo, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega 

ravnanja. Vsi ti procesi morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo zdravje prebivalcev in brez 

uporabe metod, ki bi čezmerno obremenjevale okolje. Aktivnosti podprograma so tako 

usmerjenje v vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki, ki bo prispeval k zmanjševanju količin 

odpadkov ter zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti na področju obvezne občinske 

gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju narav, 

Uredba o odpadkih, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba ravnanju z odpadno 

električno in elektronsko opremo, Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov, Odlok o 

podelitvi  koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in 

prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji, Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne 

službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji, Odlok o 

gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji. 
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Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj  je s programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo 

strategije minimizacije odpadkov vzpostavitev sistema popolnega ločenega zbiranja odpadkov, 

in s tem zagotoviti zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju na odlagališču. 

Med cilje podprograma sodi tudi zmanjševanje in, kolikor je to mogoče, preprečevanje 

nastajanja odpadkov, njihovo ločevanje na izvoru, predelava in ponovna uporaba odpadkov, 

ločevanje bioloških odpadkov ter v nadaljevanju njihovo kompostiranje ter zmanjševanje ali 

celo odprava divjih odlagališč odpadkov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina Šmartno pri Litiji postopoma sledi dolgoročnemu cilju zmanjšanja (predvsem 

odloženih) odpadkov. Količina vseh zbranih odpadkov se bistveno ne spreminja, vztrajno pa 

padajo količine preostanka komunalnih odpadkov na račun povečane količine ločeno zbranih 

frakcij komunalnih odpadkov. Prav tako se izvajajo aktivnosti za nadaljnje povečevanje 

količine ločeno zbranih odpadkov. Občina je s koncesijsko pogodbo podelila podjetju Snaga 

d.o.o. naloge izvajanja obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Odpadki se odvažajo na deponijo Barje. 

Prav tako je občina sledila odločbi okoljske inšpekcije in uredila zbirni center za ločeno 

zbiranje odpadkov na območju občine. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj podprograma je izvajanje aktivnosti in ukrepov skladno z določili državne 

zakonodaje, zakonskimi in podzakonskimi akti ter drugimi predpisi, ki urejajo področje 

zbiranja in ravnanja z odpadki. Med letne cilje sodi tudi skrb za vzdrževanje odlagališč, odvoz 

komunalnih in kosovnih odpadkov ter ločeno zbiranje odpadkov na izvoru. Poleg tega je letni 

cilj v skladu z dolgoročnimi cilji tudi zmanjševanje količin odloženih odpadkov in s tem nižji 

stroški za gospodinjstva. 

 

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

Zastavljeni cilji se dosegajo s tem, ko se nadaljuje z aktivnostmi in ukrepi za zmanjševanje 

količine odloženih odpadkov (povečanje ločevanja), zagotavlja dodatna obdelava odpadkov na 

deponiji ter zagotavlja delovanje zbirnega centra. V letu 2016 je bil zagotovljen lastni zbirni 

center na območju občine. Prav tako smo skupaj z JP KSP Litija, d.o.o. pristopili tudi k 

ločenemu zbiranju elektronskih aparatov in v ta namen zagotovili posebne zabojnike. 

 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo  

 

Opis podprograma 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja občine. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno zbiranje, odvajanje in 

čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Tako podprogram zajema 

ravnanje z odpadno vodo: gradnja, vzdrževanje in posodabljanje kanalizacijskih sistemov in 

čistilnih naprav. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Pravilnik o 

odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Pravilnik o metodologiji za 

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o 

gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji, Odlok o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji. 
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Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilj na področju odvajanja odpadnih voda je optimalna izgradnja kanalizacijske 

infrastrukture na področju občine, ki bo navezana na čistilne naprave. Z izgradnjo 

infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih voda in z dograditvijo sistema odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda se zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in 

padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v 

okolje ima za posledico ohranjanje kvalitete podtalnice in površinskih voda ter zagotavlja 

sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov. S takšno usmeritvijo se prizadeva čim 

prej zagotoviti ustrezen komunalni standard, ki sočasno predstavlja prijaznejši odnos do okolja, 

prebivalstvu pa zagotavlja ustrezno kvaliteto življenja s pomočjo ohranjanja kvalitete in čistosti 

okolja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Velik premik k doseganju dolgoročnih ciljev je bil dosežen z dokončanjem kanalizacijskega 

sistema s priključitvijo na centralno čistilno napravo za največje aglomeracijsko območje 

občine, to je naselje Šmartno. S tem se vsaj za omenjeno območje dosegajo cilji povečanja 

količine odpadne vode, ki se ustrezno očisti pred izpustom v okolje ter s tem zmanjševanje 

škodljivih vplivov na okolje in izboljšanje kvalitete življenja. Nadaljnji koraki k doseganju 

ciljev so bili doseženi tudi s sprejetjem Operativnega program odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode v občini Šmartno pri Litiji v katerem je v skladu z variantnimi rešitvami 

predvidena izgradnja kanalizacijskih sistemov v vseh zahtevanih aglomeracijah.  

 

Letni cilji podprograma  

Letni cilj podprograma je s premišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje 

obstoječega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda, hkrati pa ustvariti pogoje in 

omogočiti izvedbo razširitev obstoječega omrežja, kot tudi pričeti z aktivnostmi za dograditev 

novih omrežji v strnjenih naseljih. 

 

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj se je izvajalo priključevanje objektov na 

fekalno kanalizacijo znotraj aglomeracije 20007. Vendar se je ob tem izkazalo, da bo potrebno 

zgraditi še dodatne sekundarne kanalizacijske sisteme. Zato je občina aktivno pristopila k 

pripravi ustrezne projektne dokumentacije ter pričela tudi z gradnjo. 

 

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave  

 

Opis glavnega programa 

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 

varstvo naravnih vrednot, učinkovito upravljanje z gozdovi ter trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj je izpolniti zahteve domače in EU zakonodaje o ohranjanju in izboljševanju 

biotske raznovrstnosti prostoživečih živali, ohranitev čistega in zdravega naravnega okolja ter 

izvajanje monitoringa stanja okolja z namenom ugotavljati ali se stanje naravnega okolja slabša 

ali izboljšuje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

S prejetimi sredstvi koncesijske dajatve se vsako leto poskuša zagotoviti čim večji obseg 

izvajanja določenih aktivnosti na področju vzdrževanja, ohranjanja in izboljševanja naravnega 

okolja, v katerem živijo prostoživeče živali. 
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15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

 

Opis podprograma 

Podprogram je namenjen izvajanju aktivnosti za dosego učinkovitejšega upravljanja in 

gospodarjenja z gozdovi ter trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v njih. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o ohranjanju narave, Zakona o divjadi in lovstvu, Zakon o gozdovih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  

Dolgoročni cilj podprograma je ohranjanje in upravljanje naravnih vrednot, kamor sodi 

ohranjanje čistoče in varstvo naravnega okolja, povečanje biotske raznovrstnosti v gozdovih ter 

ohranjanje oziroma izboljšanje pogojev za življenje prostoživečih gozdnih živali. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z vsakoletnimi aktivnostmi se sledi dolgoročnim ciljem, predvsem po vzdrževanju, ohranjanju 

in izboljševanju naravnega okolja, v katerem živijo prostoživeče živali. 

 

Letni cilji podprograma  

Letni cilj podprograma je izvajanje najnujnejših ukrepov za ohranjanje naravnega okolja, 

predvsem  gozdov in prostoživečih živali v njih. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
S sredstvi koncesijske dajatve je občina omogočila izvedbo najnujnejših aktivnosti za ohranitev 

in vzdrževanje naravnega okolja, to je gozdov in živali, ki živijo v njih. 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST  

 

Opis področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe zajema prostorsko in urbanistično načrtovanje in urejanje, 

izvajanje najrazličnejše komunalne dejavnosti ter aktivnosti na področju stanovanjske 

dejavnosti. Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v 

prostoru in infrastrukturno opremljenost tega prostora ter spodbujanje stanovanjske gradnje, in 

sicer omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov. Prav tako je dejavnost občine v okviru tega 

področja ter izvajanje zemljiške politike na območju celotne občine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, 

Dolgoročni in družbeni plan občine Litija za obdobje 1986-90-2000, Operativni program 

oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski program, Občinski prostorski načrt občine 

Šmartno pri Litiji. 

 

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

 

Opis glavnega programa  
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje aktivnosti urejanja in nadzora 

geodetskih evidenc, prostorskega načrtovanja, nadzora nad prostorom ter vzpostavitve sistema 

gospodarjenja s prostorom. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji glavnega programa so prilagojeni dolgoročnemu razvojnemu načrtu, to je 

skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, 

zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in 

varstvo okolja, prednost izvajanju razvojnih projektov, enakomernejša razporeditev dejavnosti 

in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, prednostna raba zemljišč za 

projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev, 

ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina je po eni strani nadaljevala z urejanjem in nadzorom na področju geodetskih evidenc, 

po drugi strani pa pričela z nekaterimi aktivnostmi na področju prostorskega načrtovanja in 

administracije. Občina je pristopila k delnim spremembam planskih aktov, predvsem s 

spremembo iz stavbnih območij v kmetijska območja. Trenutno se spreminja prostorska in 

gradbena zakonodaja in smo spremembe v stavbna zemljišča odložili do sprejema nove 

zakonodaje. Prav tako občina sprejema občinske podrobne prostorske načrte ter z različnimi 

aktivnostmi omogoča nadaljevanje racionalne rabe prostora ter razvoja dejavnosti in življenja v 

občini. Tako se postopoma dosegajo zastavljeni dolgoročni cilji. 

 

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

 

Opis podprograma 

Podprogram obsega dejavnosti vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč ter 

objektov ter nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom. 

Podprogram zajema tudi aktivnosti izdelave katastrov komunalnih vodov in programov 

opremljanja stavbnih zemljišč ter urejanje in nadzor geodetskih evidenc in izvedba geodetskih 

posnetkov območij, kjer se načrtujejo posegi. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora in na njegovi podlagi sprejeti 

podzakonski predpisi, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski 

akti, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot in na njegovi 

podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o geodetski dejavnosti. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Med dolgoročne cilje podprograma sodi zagotavljanje ažurnih podatkov potrebnih za 

gospodarjenje s prostorom, urejenih evidenc komunalne infrastrukture in jo predati GURS-u, 

usklajenega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki omogoča načrtovanje komunalne 

opreme in obračun sorazmernih stroškov pri priklapljanju objektov nanjo, uskladitev 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem s predhodno geodetsko odmero na področju 

občinskih javnih cest. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se postopoma dosegajo. V ta namen se postopoma odmerjajo 

zemljišča po katerih potekajo občinske ceste, prav tako se sproti (vsako leto) ažurira evidenca 

zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč. Prav tako se izvajajo tudi drugi ukrepi na področju 

geodetskih evidenc v občini (novelacija programa opremljanja, izdelava katastrov gospodarske 

javne infrastrukture, …). 
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Letni cilji podprograma 

Letni cilji je nadaljevanje rednega vzdrževanja podatkovnih baz, vodenje katastrov 

gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena ter evidenc stavbnih zemljišč. 

 

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

Letni cilji na tem področju so bili delno doseženi. Uspešno se je izvajalo vzdrževanje 

podatkovnih baz, predvsem evidenc stavbnih zemljišč. Prav tako so pričele izvajati aktivnosti 

za izdelavo ustreznih in nujno potrebnih katastrov gospodarske javne infrastrukture, ki pa niso 

bile v celoti dokončane zaradi nejasnosti v povezavah med posameznimi kanalskimi sistemi. 

 

16029003 – Prostorsko načrtovanje  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema izdelavo obveznih in drugih strokovnih podlag v skladu z veljavno 

prostorsko zakonodajo in prostorskim dokumentom občine. Sem tako sodi izdelava prostorskih 

planov, prostorskih izvedbenih aktov ter prilagajanja prostorskih planskih aktov 

spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in 

projektov. S prostorskimi akti občina usmerja prostorski razvoj, ob upoštevanju usmeritev iz 

državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S 

prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo 

prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon 

o ohranjanju narave, Zakon o varstvu okolja, Uredba o prostorskem redu Slovenije. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je priprava in sprejemanje posamičnih prostorskih aktov in pridobivanje 

strokovnih podlag za njihov sprejem z namenom primernega prostorskega načrtovanja in 

utemeljenih odločitev pri posegih v prostor. Med dolgoročne cilje sodi tudi pridobitev 

potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve, kot podlage za izvajanje gradenj in 

drugih posegov v prostor ter določitev pogojev umeščanja objektov v prostor. S temi akti in 

dokumenti se zasleduje cilj zagotavljanja stanja v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen 

razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih 

območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, 

upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Glede na izkazane potrebe se pripravljajo in sprejemajo posamični prostorski akti občine ter 

pridobivajo ustrezni dokumenti v zvezi s poseganji v prostor. Občina snuje prostorski razvoj 

naselja Šmartno tudi na podlagi arhitekturne delavnice.  V zvezi s prostorsko administracijo je 

prav tako zagotovljena ustrezna in nujno potrebna informacijska podpora in aplikacije. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je priprava in sprejem načrtovanih prostorskih aktov. Poleg tega je cilj 

tudi nadaljevanje oziroma dokončanje že začetih postopkov priprave občinskih podrobnih 

prostorskih načrtov kot tudi začetek priprave novih, predvsem za potrebe ureditve prometne 

infrastrukture kakor tudi ostalih dejavnosti (stanovanja, družbene dejavnosti). Cilj je tudi 

priprava sprememb in dopolnitev obstoječih prostorskih izvedbenih aktov. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.  
Občina je glede na potrebe aktivno vodila postopke sprejemanja OPPN-jev. Prav tako se je 

pričelo z aktivnostmi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, in 

sicer v skladu z izkazanimi potrebami in možnostmi. Za nemoteno delovanje in poslovanje 

občine je bila zagotovljena ustrezna informacijska podpora, ki služi kot pripomoček pri 

prostorskem načrtovanju in administraciji. 

 

1603 – Komunalna dejavnost  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program zajema vse aktivnosti na področju oskrbe naselij s čisto pitno vodo, urejanja 

pokopališč in izvajanje pogrebne dejavnosti, gradnje, urejanja in vzdrževanja objektov za 

rekreacijo, skupaj z vsemi drugimi javnimi površinami, prazničnega urejanja naselij ter 

vzdrževanja zapuščenih in nevzdrževanih objektov, ki kazijo izgled posameznega naselja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju 

občine Šmartno pri Litiji in izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb. Med te cilje sodi 

zagotavljanje stalne in primerne oskrbe vseh naselji s kakovostno čisto pitno vodo in s tem 

dolgoročna skrb za zdravje in kvalitetno življenje občanov, primerne in ustrezne infrastrukture 

za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na vseh pokopališčih v občini, izgradnja in 

ureditev potrebnih in primernih objektov za rekreacijo na celotnem območju občine ter 

ustrezno vzdrževanje le-teh in zagotavljati urejenost in čistočo na vseh javnih površinah v 

občini, predvsem ob praznikih. Poleg tega med dolgoročne cilje sodi tudi celotna in primerna 

ureditev samega središča Šmartna, ki naj bi predstavljal središče družbenega in kulturnega 

dogajanja v občini, ter primerna in osnovna ureditev vseh zapuščenih in nevzdrževanih 

objektov v kraju, kar bi pripomoglo k lepši podobi naselja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Z izvajanjem različnih aktivnosti na področju komunalne dejavnosti se na enih področjih hitreje 

na drugih pa nekoliko počasneje zasleduje doseganje dolgoročnih ciljev. Tako se zaradi 

omejenih finančnih sredstev nekoliko počasneje dosega cilj zagotavljanja nove in vzdrževanja 

obstoječe infrastrukture za oskrbo z vodo. Kljub temu se zagotavlja ustrezna infrastruktura za 

oskrbo občanov s čisto pitno vodo. Tudi na drugih področjih komunalne dejavnosti se 

zagotavljajo neke osnovne vzdrževalne dejavnosti, kot je primerna urejenost pokopališč, 

objektov za rekreacijo in drugih javnih površin, predvsem ob različnih praznikih. 

 

16039001 – Oskrba z vodo  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema oskrbo s pitno vodo, ki je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih 

služb občine. V okviru podprograma se opravljajo naloge, ki se nanašajo na izvajanje 

zakonodaje na področju oskrbe s pitno vodo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina 

zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz 

posameznega vodnega vira več kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna 

povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo več kot 10 m3 pitne vode na dan.  Glede na 

navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, ker 

je osnovni predpogoj za nemoteno oskrbo s pitno vodo. 
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Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o varstvu 

pred požarom, Pravilnik o pitni vodi, Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Uredba o oskrbi s pitno 

vodo, Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji, Odlok o gospodarskih javnih 

službah v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je izboljšanje vodooskrbnega sistema ter zagotavljanje ustreznih 

vodnih količin za stalno in varno oskrbo z zdravo pitno vodo na območju celotne občine, tako 

da bo vsem občanom zagotovljena neoporečna pitna voda, kar bi pomenilo tudi izboljšanje 

kakovosti življenja prebivalcev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Glede na velik obseg zastavljenih ukrepov na področju oskrbe z vodo se dolgoročni cilji 

dosegajo postopoma. V manjši meri se izvajajo določene posodobitve posameznih vodovodnih 

sistemov (zamenjava dotrajanih in problematičnih odsekov vodovodov) ter celostne ureditve na 

posameznih vodovodih (obnova objektov, nakup potrebne opreme, ureditev zemljiških 

razmerij). Prav tako se v največji možni meri poskuša začeti s postopki izgradnje novih 

vodovodnih odsekov ter povezovalnih vodov.  

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj je ustrezno vzdrževanje ter ureditev obstoječih javnih vodovodnih sistemov in gradnja 

sekundarnega vodovodnega omrežja ter novih kapacitet za zagotavljanje ustrezne vodooskrbe 

prebivalstva s kvalitetno in neoporečno pitno vodo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili deloma doseženi, predvsem v smislu izvajanja vzdrževanja vodovodnih 

sistemov in ureditve obstoječih vodovodov. Tako je bil v sklopu izgradnje kanalizacijskega 

omrežja zamenjan precej obsežen in dotrajan del vodovoda Šmartno. Poleg tega so bile 

izvedene zamenjave nekaterih odsekov dotrajanih vodovodov, predvsem v smislu zmanjšanja 

vodnih izgub. Prav tako se je nadaljevalo z urejanjem obstoječih vodovodov, pridobivanjem 

projektne dokumentacije, predvsem z nakup opreme ter ureditvami zemljiških razmerij. 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

 

Opis podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti s področja urejanja pokopališč in izvajanja pogrebne dejavnosti. 

Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na 

celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za 

izvajanje te dejavnosti. Sem sodi gradnja in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih objektov 

oziroma mrliških vežic ter vzdrževanje socialnih grobov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, Zakon o gospodarskih 

javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne 

dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je izgradnja in zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne 

obrede, izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti ter primerno ohranjanje, 
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urejenost in širjenje pokopališč in spremljajočih objektov ter njihove okolice, kar prispeva k 

boljšemu izgledu celotne občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo postopoma. Zagotavlja se primerna urejenost, 

obnova in izgled pokopališč, prav tako se na določenih pokopališčih že zagotavljajo ustrezni 

prostori za poslovilne obrede. Občina je tudi že pričela z določenimi postopki v zvezi z 

izgradnjo poslovilnih objektov še na preostalih pokopališčih. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj podprograma je zagotoviti ohranjanje in vzdrževanje obstoječih objektov in površin, 

ki so v sklopu občinskih pokopališč ter pričetek oziroma nadaljevanje s postopki za gradnjo 

potrebne infrastrukture na pokopališčih v občini. 

 

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

Zastavljeni letni cilji so bili delno doseženi, saj se je zagotavljalo primerno tekoče vzdrževanje 

vseh obstoječih objektov in površin v sklopu občinskih pokopališč. Prav tako je občina 

zagotovila izvedbo vseh pogrebnih obredov za pokojne, ki nimajo svojcev, ter pričela oziroma 

nadaljevala s postopki za ureditev mrliških vežic na Primskovem ter v Štangi. V prihodnje bo 

potrebno sredstva nameniti tudi investicijskemu vzdrževanju pokopališč in mrliških vežic. 

 

16039003 – Objekti za rekreacijo  

 

Opis podprograma  
Vsebina podprograma zajema vse aktivnosti v zvezi z objekti za rekreacijo v lasti občine, med 

katere sodijo poleg rekreacijskih površin tudi zelenice, otroška igrišča, parki,... Tako gre v tem 

primeru za upravljanje in vzdrževanje s temi objekti ter gradnjo novih in ureditev ter 

posodobitev obstoječih objektov za rekreacijo na območju celotne občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev ustreznih in urejenih površin in objektov za 

rekreacijo občanov ter igro otrok na območju občine. Cilj je tudi povečanje dostopnosti za 

občane do teh objektov. S tem se poskuša slediti cilju dviga kakovosti bivanja prebivalcev 

občine. Dolgoročni cilj podprograma je tudi primerna in zgledna urejenost in čistost javnih 

površin, ulic, parkov ter drugih površin v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina zagotavlja primerne in vzdrževane površine ter objekte za izvajanje rekreacijskih 

dejavnosti občanov. S postopnim urejanjem rekreacijskih površin občina poskuša dosegati cilje 

po čim večji dostopnosti različnim skupinam občanov do objektov in površin. Dolgoročne cilje 

se dosega tudi z zagotavljanjem rednega in primernega urejanja, čiščenja ter vzdrževanja vseh 

javnih površin in ulic v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje nemotenega izvajanja dejavnosti na vseh objektih za 

rekreacijo, ustrezne urejenosti in primernega vzdrževanja obstoječih objektov in povečanje 

obiskanosti oziroma uporabe vseh rekreacijskih površin v občini. Poleg tega je cilj 

tudi primerna urejenost vseh javnih površin, parkov in ulic v občini. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Z zagotavljanjem rednega in primernega vzdrževanja in urejanja vseh rekreacijskih površin in 

objektov ter javnih površin in zelenic so bili zastavljeni letni cilji doseženi. 

 

16039004 – Praznično urejanje naselij  

 

Opis podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti, ki so povezane s praznično okrasitvijo in urejanjem naselij ter 

izobešanjem zastav ob praznikih, kar prispeva k boljšemu zunanjemu izgledu občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o grbu, zastavi in himni republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, Zakon o 

urejanju prostora, Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji, 

Odlok o grbu, zastavi in štampiljkah Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je zagotovitev izobešanja zastav ob vsakokratnih praznikih v 

počastitev državnih in občinskega praznika ter urejenosti kraja s praznično okrasitvijo kraja in s 

tem pričarati praznično vzdušje v mestnem jedru. Dolgoročni cilj je tudi menjava starih, 

dotrajanih novoletnih lučk z varčnimi, modernejšimi lučkami. Na ta način se zagotovi izkaz 

spoštovanja in ohranjanja pozitivne tradicije in kulture v občini. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

V celoti se sledi zastavljenim dolgoročnim ciljem, in sicer zagotavlja se izobešanje zastav ob 

državnih in občinskih praznikih, prav tako se zagotavlja ustrezna praznična okrasitev središča 

Šmartna. Dolgoročni cilji podprograma se dosegajo. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj je zagotovitev izobešanja zastav ob državnih in občinskem prazniku ter skrb za, 

poskrbeti za primerno in lično praznično okrasitvijo kraja. 

 

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

Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, posebej pri praznični okrasitvi središča naselja Šmartno 

pri Litiji z izvedeno okrasitvijo. 

 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema izvajanje vseh aktivnosti v zvezi z drugimi komunalnimi dejavnostmi, 

ki ne sodijo od eno izmed ostalih kategorij. Tu gre predvsem za ureditev središč naselji, 

vzdrževanje določenih objektov občine, ki kazijo podobo naselij in druge podobne dejavnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Odlok o merilih 

in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v 

Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj podprograma je izvedba vseh potrebnih aktivnosti za izboljšanje kakovosti 

bivanja občanov v občini. Tako se med te cilje uvršča popolna ureditev strogega središča 
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naselja Šmartno, z namenom ponovne oživitve družabnega in kulturnega dogajanja v središču 

Šmartna. Poleg tega med dolgoročne cilje sodi tudi vsaj minimalna ureditev in posodobitev 

vseh nevzdrževanih objektov (predvsem v središču Šmartna), ki kazijo podobo naselja, s ciljem 

izboljšanja celostnega izgleda občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z izvedenimi aktivnostmi se počasi sledi zastavljenim dolgoročnim ciljem v zvezi z ureditvijo 

strogega središča Šmartna. Glede na omejenost finančnih sredstev se vzdrževanje 

nevzdrževanih objektov še ni pričelo izvajati, zato je občina trenutno še neuspešna pri 

doseganju zastavljenega cilja. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj podprograma je priprava geodetskega posnetka območja ter dela projektne 

dokumentacije (na podlagi rezultatov arhitekturne delavnice) za celovito urbano prenovo in 

ureditev središča Šmartna. Poleg tega je cilj podprograma tudi izvedba popisa nevzdrževanih 

objektov v občini ter pričetek vzdrževalnih del na posameznih objektih v skladu z Odlokom o 

merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na 

objektih v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

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

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi, saj popis nevzdrževanih objektov ni bil izveden in 

posledično se tudi ta dela niso izvajala. Po drugi strani pa so se v večji meri dosegli zastavljeni 

cilji glede projekta ureditve središča Šmartna. 

 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program zajema ukrepe za spodbujanje stanovanjske gradnje ter izvajanje drugih 

programov na stanovanjskem področju, ki zajema različne aktivnosti na stanovanjskem 

področju na celotnem območju občine, tako za že obstoječa stanovanja kot tudi za predvidene 

novogradnje stanovanj. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je predvsem zagotavljanje ustreznega fonda stanovanj v 

lasti občine ter ohranjanje oziroma izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem 

fondu z obnovami in posodobitvami. Dolgoročni cilj je tudi zagotavljanje novih neprofitnih 

stanovanj z izgradnjo oziroma nakupi. Poleg tega med te cilje sodi tudi zagotoviti ustrezno 

komunalno infrastrukturo na vseh zemljiščih v občini, ki bodo namenjeni gradnji objektov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  

Deloma se zasleduje doseganje dolgoročnih ciljev s tem, ko se zagotavlja tekoče vzdrževanje 

stanovanj ter v manjši meri nadaljujejo investicijsko vzdrževalna dela v stanovanjih v lasti 

občine. Glede na nedavno dokončano investicijo v izgradnjo kompleksa neprofitnih stanovanj, 

se doseganje cilja povečanje fonda neprofitnih stanovanj trenutno ne dosega. 

 

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema vse druge programe na stanovanjskem področju. Ti programi zajemajo 

vzdrževanje in posodabljanje obstoječega stanovanjskega fonda v lasti občine, vključno z 
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obratovalnimi stroški, stroški zavarovanja stanovanj ter stroški upravljanja, pobiranja in 

izterjave najemnin. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Stanovanjski zakon, Zakon o graditvi objektov, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v 

neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, 

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,  Pravilnik o merilih za določitev 

prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižje vrednosti prispevka. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je zagotoviti vlaganja v občinska stanovanja z namenom ohranjanja obstoječega 

stanovanjska fonda. Gre za izvajanje obveznosti iz stanovanjskega zakona; to je upravljanja in 

vzdrževanja neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe, z namenom 

zagotavljanja ugodnih bivalnih pogojev najemnikov občinskih stanovanj. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Dolgoročni cilji se uspešno zasledujejo, saj se izvajajo tekoča in investicijska vzdrževanja 

stanovanj, ki so v lasti občine Šmartno pri Litiji, s ciljem ohranjanja stanovanjskih stavb in 

stanovanj kot celote v dobrem stanju, njihove vrednosti ter omogočanja njegove nemotene 

uporabe. Z iskanjem boljših načinov gospodarjenja ter optimalno zasedenostjo stanovanj se 

zmanjšujejo stroški povezani z morebitnimi izpraznjenimi stanovanji. Prav tako se v skladu z 

možnostmi občine zagotavljajo neprofitna stanovanja prosilcem, ki na podlagi javnega razpisa, 

izpolnjujejo pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja. Prav tako se zagotavlja ustrezna 

komunalna infrastruktura na območjih oziroma površinah, kjer se načrtuje stanovanjska 

gradnja. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilji podprograma sledijo zastavljenim dolgoročnim ciljem. V skladu z letnim programom 

se določijo prioritetne naloge na področju vzdrževanja in obnov obstoječega stanovanjskega 

fonda. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.  
V preteklem letu se je preko izbranega izvajalca izvajalo upravljanje in tekoče vzdrževanje 

stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine. Prav tako so se v manjši meri izvedla 

najnujnejša investicijsko vzdrževalna dela v teh stanovanjih, z namenom preprečevanja škod in 

ohranjanja vrednosti.  

 

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  

 

Opis glavnega programa  
V sklopu tega glavnega programa se izvajajo ukrepi upravljanja in razpolaganja z zemljišči v 

občini, in sicer gre za opravljanje vseh potrebnih geodetskih in drugih podobnih storitev v zvezi 

s temi zemljišči, urejanje občinskih zemljišč, nakupe zemljišč ter vse aktivnosti, ki so povezane 

s temi dejavnostmi (priprava pogodb, notarske storitve, overitve, plačilo morebitnih davkov). 

Tako gre v tem glavnem programu za reševanje zemljiške problematike občine. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je opravljanje vseh potrebnih aktivnosti, ki so povezane 

tako s pridobitvijo in odtujitvijo zemljišč občine (izvedba vseh potrebnih geodetskih storitev, 
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cenitev, parcelacij, vseh spremljajočih postopkov v zvezi s postopki ravnanja z zemljišči), kot 

tudi sama pridobitev oziroma nakup vseh potrebnih zemljišč. Pri tem gre v prvi vrsti za nakup 

oziroma menjave zemljišč zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, tako da se 

v tem primeru zasleduje cilj ureditve lastništva na vseh zemljiščih pod vsemi lokalnimi cestami 

in javnimi potmi. Dolgoročni cilj je tudi pridobitev oziroma menjava posameznih zemljišč, ki 

bi bila morebiti potrebna za gradnjo poslovnih in drugih objektov v občini. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina postopoma odkupuje ustrezna zemljišča ter opravlja vse potrebne postopke v zvezi s 

temi odkupi. Tako postopoma usklajuje zemljiškoknjižno stanje z dejanskim stanjem v naravi. 

Glede na precejšnjo neusklajenost stanja v naravi (neizvedeni odkupi v daljni preteklosti) je 

potreb po odkupih zemljišč precej, vendar lahko občina ob omejenosti proračunskih virov 

postopoma opravlja odkupe, tako da se postopoma oziroma počasi dosega dolgoročne cilje. 

 

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema izvedbo vseh potrebnih spremljajočih dejanj v zvezi z urejanjem občinskih 

zemljišč in razpolaganjem z zemljišči občine, ki niso zajeta v okviru tekočih investicij. Tu gre 

za izvedbo predhodnih postopkov in končnih faz premoženjsko-pravnih ter drugih postopkov 

(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, cenitve, notarske storitve, overitve). 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o notariatu, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o odvetniški 

tarifi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma sledijo in so usmerjeni k doseganju dolgoročnih ciljev glavnega 

programa. Natančneje je dolgoročni cilj izvedba vseh potrebnih aktivnosti, ki so povezane tako 

s pridobitvijo in odtujitvijo zemljišč občine. Glavni dolgoročni cilj pa je urejeno 

zemljiškoknjižno stanje vseh zemljišč v občinski lasti in zemljišč javnega dobra. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
V zvezi z urejanjem oziroma usklajevanjem zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem v 

naravi, se izvajajo ustrezni postopki za dokončno ureditev tega stanja. Glede na povezanost teh 

postopkov z izvedenimi odkupi zemljišč ter obsežnost problema odkupov, se tudi te aktivnosti 

izvajajo postopoma, kar pomeni, da se tudi dolgoročnim ciljem podprograma sledi postopoma. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilji podprograma so postavljeni v smeri doseganja dolgoročnih ciljev in so skladni z 

letnimi cilji glavnega programa, to je nadaljevanje izvedbe vseh potrebnih postopkov in 

zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z 

letnim načrtom pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.  
V skladu z realizacijo izvedenih postopkov nakupov zemljišč iz Letnega načrta pridobitve in 

razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine so se izvedli ustrezni postopki v 

zvezi s temi nakupi. Glede na to, da vsi načrtovani odkupi zemljišč v letu 2016 niso bili 

izvedeni, se niso izvedli tudi vsi postopki v zvezi z dokončanjem pravnih poslov glede teh 

odkupov. 
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16069002 – Nakup zemljišč  

 

Opis podprograma  
V okviru podprograma se izvajajo aktivnosti nakupov in zamenjav zemljišč, tako kmetijskih in 

gozdnih zemljišč, kot tudi stavbnih zemljišč, ko pridobitev teh zemljišč ni povezano z izvedbo 

konkretnih projektov oziroma investicij občine. Poleg tega so te pridobitve povezane tudi z 

ureditvijo premoženjskopravnih stanj. Omenjeni nakupi pa se opravljajo v skladu z določili 

veljavne zakonodaje in občinsko politiko ter na podlagi potrjenega letnega načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Stvarnopravni zakonik, Zakon o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem 

premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Obligacijski zakonik. 

  

Dolgoročni cilji podprograma  
Glavni dolgoročni cilj je pridobitev vseh potrebnih zemljišč, ki bodo omogočala opravljanje 

vseh nalog lokalne skupnosti. Poleg tega je eden izmed glavnih ciljev tudi ureditev lastništva 

nad zemljišči, ki so v javnem interesu. Dolgoročni cilj tako predstavlja izvedbo čim večjega 

obsega potrebnih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč oziroma 

pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim ugodnejšimi pogoji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina prioritetno izvaja nakupe zemljišč, na katerih se nahaja javna infrastruktura in so 

trenutno še v lasti fizičnih oseb, z namenom, da se uredi zemljiškoknjižno stanje z dejanskim 

stanjem v naravi. Ker je problematika v zvezi s temi zemljišči precej obsežna in ker so postopki 

odvisni tako od finančnega stanja občine (zagotovljena sredstva za odmere, ocenitve, odkupe) 

kot tudi od volje občanov, se postopoma izvajajo odkupi zemljišč, kar pomeni, da se 

postopoma zasleduje doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je nadaljevanje s postopki pridobivanja oziroma nakupov zemljišč za 

potrebe ureditve premoženjskopravnih stanj in uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z 

dejanskim (ureditev lastništva na vseh zemljiščih pod vsemi lokalnimi cestami in javnimi 

potmi). Poleg tega je letni cilj tudi nakup morebitnih drugih zemljišč, ki so potrebni za 

opravljanje dejavnosti in nalog lokalne skupnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti 
Občina je v skladu z Letnim načrtom pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim 

premoženjem občine prioritetno nadaljevala z odkupi zemljišč, na katerih se nahaja javna 

infrastruktura. Glede na dolgotrajnost postopkov ter daljše neaktivnosti občine na tem 

področju, se je v letu 2016 realiziral le manjši del načrtovanih odkupov zemljišč. Tako se je le 

deloma zasledovalo doseganje zastavljenega cilja. 

 

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO  

 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe zajema aktivnosti na področju primarnega in bolnišničnega 

zdravstva ter druge programe na področju zdravstva. Področje se v večji meri nanaša na 

zakonske obveznosti občine, kot sta plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
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občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. Občina je prav tako v skladu z zakonodajo 

in aktom o ustanovitvi javnega zavoda zadolžena za uresničevanje nalog na področju 

zdravstvenega varstva. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu, Resolucija o nacionalnem planu 

zdravstvenega varstva. 

 

1702 – Primarno zdravstvo  

 

Opis glavnega programa  
V okviru glavnega programa se zagotavlja investicijska dejavnost oziroma primerna oprema za 

izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni. Občina je v skladu z zakonom in aktom o 

ustanovitvi javnega zavoda obvezana uresničevati naloge na področju zdravstvenega varstva ter 

izvajati ukrepe potrebnega investiranja na področju primarnega zdravstvenega varstva. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je izvajanje zakonskih obveznosti zagotavljanja ustreznih 

prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni 

ravni. Cilj je tudi neprekinjeno in nemoteno izvajanje kakovostne in dostopne zdravstvene 

dejavnosti na primarni ravni oziroma zdravstvene oskrbe prebivalcev občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Z zagotavljanjem sodobne medicinske opreme (v skladu z načrtom zdravstvenega doma) in 

ustreznih prostorskih pogojev se omogoča neprekinjeno in nemoteno opravljanje osnovne 

zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. S tem se uspešno zasledujejo zastavljeni dolgoročni 

cilji. 

 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  

 

Opis podprograma  
V okviru tega podprograma se izvaja gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma 

ter nakup opreme za zdravstveni dom. Konkretneje gre za nakup medicinske opreme ter za 

posodobitev obstoječih prostorov v zdravstvenem domu. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Odlok o ustanovitvi javnega 

zavoda Zdravstveni dom Litija. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev, investicijskega 

vzdrževanja ter zdravstvene opreme za delovanje zdravstvenega doma. Iz tega sledi, da se 

zasleduje cilj izboljšanja kvalitete zdravstvenega varstva občanov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Zagotavljajo se ustrezni prostorski pogoji za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti za 

zaposlene in uporabnike. Prav tako se vsako leto zagotavlja nakup nujno potrebne nove ali 

posodabljanje obstoječe medicinske in zdravstvene opreme za opravljanje zdravstvene 

dejavnosti. 
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Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je zagotavljanje nemotenega delovanja zdravstvenega doma za nakupi 

potrebne opreme za zdravstveni dom Litija. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili doseženi, saj se z nakupom potrebne medicinske opreme omogočajo ustrezni 

pogoji za opravljanja zdravstvene dejavnosti. 

 

1707 – Drugi programi na področju zdravstva  

 

Opis glavnega programa  
Drugi programi na področju zdravstva zajemajo vse druge zakonske obveznosti in aktivnosti na 

zdravstvenem področju, kamor sodi v prvi vrsti nujno zdravstveno varstvo z zagotavljanjem 

zdravstvenega varstva brezposelnih občanov ter izvajanje mrliško ogledne službe, odrejenih 

sanitarnih obdukcij in materialnih stroškov v povezavi s temi storitvami. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je celovito in nemoteno zagotavljanje nujnega 

zdravstvenega varstva vsem občanom, ki si prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ne 

morejo plačati sami. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi izvedba mrliško ogledne službe v 

zakonsko potrebnem obsegu. Tako med te cilje sodi izvajanje zakonskih obveznosti za pravice 

enakosti do zdravstvenega varstva vseh občanov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina uspešno in v celovito izvaja vse druge programe na področju zdravstva, kot ji nalaga 

področna zakonodaja. S tem skrbi za zagotavljanje socialne varnosti občanov, kar pomeni, da 

sledi doseganju zastavljenih dolgoročnih ciljev. 

 

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo  

 

Opis podprograma  
Nujno zdravstveno varstvo se nanaša na izvajanje zakonsko določenega ukrepa, to je 

zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja nezavarovanih občanov, ki izpolnjujejo 

zakonsko določene kriterije in merila in so na podlagi zakonodaje upravičeni do tega plačila 

(npr. brezposelni občani, ki niso zavarovani iz drugega naslova in nimajo lastnih sredstev za 

preživljanje). 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Pravilnik o merilih za 

ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno 

zavarovanje, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje zakonskih obveznosti za pravice enakosti do 

zdravstvenega varstva, kar pomeni, da mora biti vsem občanom zagotovljeno vsaj osnovno 

zdravstveno varstvo. Tako je cilj občine, da na podlagi zakona zagotavlja obvezno zdravstveno 

zavarovanje tistim občanom, ki so na podlagi zakona in pravilnika upravičeni do tega 

(občanov, ki niso zavarovani iz drugega naslova, ki niso zavarovani iz drugega naslova, 

določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje). 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina pravočasno in redno izvršuje zakonsko obveznost za zagotavljanje sredstev za kritje 

osnovnega zdravstvenega varstva za socialno ogrožene občane, ki so bili upravičeni do te 

pravice na podlagi odločb, oziroma občane, ki niso vključeni v eno izmed oblik zdravstvenega 

zavarovanja. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je v skladu z zakonom zagotavljanje vsem prebivalcem, ki ne 

izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugih naslovov oziroma so upravičeni do te vrste 

pomoči, uveljavljanje določenih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili doseženi, saj je občina skladno z zakonom zagotavljala obvezno zdravstveno 

zavarovanje vsem občanom, ki niso bili vključeni v eno izmed oblik zavarovanja oziroma so 

bili upravičeni do tega zavarovanja. 

 

17079002 – Mrliško ogledna služba  

 

Opis podprograma  
V okviru podprograma se izvajajo zakonske obveznosti občine opravljanja mrliško ogledne 

službe. Mrliški ogledi se opravijo na osnovi odredbe ustreznih organov zaradi določitve vzroka 

smrti, predvsem pri smrtih na domu in ostalih primerih, ko nastopi smrt brez utemeljenega 

vzroka, obstaja sum, da pokojnik ni umrl naravne smrti ali na podlagi nesreč. Mrliški ogledi in 

obdukcije se izvajajo v primeru pokojnikov s stalnim bivališčem v naši občini. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne 

službe. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje, na 

področju zagotavljanja javne službe delovanja mrliško ogledne službe. Tako med cilje sodi 

ohranjanje pogojev za izvajanje mrliško ogledne službe, ter nadaljnje sprotno spremljanje 

nastopa, vzroka in načina smrti občanov v skladu z zakonodajo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina Šmartno pri Litiji dolgoročno zagotavlja pogoje za izvajanje mrliško ogledne službe, 

obenem v skladu z veljavno zakonodajo krije vse stroške mrliških ogledov, eventualnih 

obdukcij in tehničnih pomoči pri obdukciji.  

 

Letni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilji podprograma sledijo dolgoročnim ciljem, in sicer izvajanje obveznosti v 

skladu z zakonskimi določili, to je izvajanje mrliško ogledne službe v potrebnem obsegu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilj je bil dosežen, saj je občina zagotavljala nemoteno izvajanje obdukcij in mrliško 

ogledne službe v potrebnem obsegu. 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
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Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe se poleg kulturnih dejavnosti ter programov in ohranjanja ter 

varovanje kulturne dediščine nanaša še na izvajanje športnih programov in prostočasnih 

aktivnosti, programov za mladino ter posebnih skupin (npr. humanitarnih skupin, veteranskih 

organizacij in drugih posebnih skupin). Poslanstvo občine je predvsem zagotavljati 

uresničevanje javnega interesa za kulturo in skrbeti za ohranjanje kulturne dediščine, 

uresničevanje javnega interesa za programe športa ter zagotoviti spodbudne razmere za 

delovanje in ustvarjanje zainteresiranih izvajalcev, slediti smernicam nacionalnega in lokalnega 

programa kulture in športa. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, Resolucija o Nacionalnem 

programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, Letni programi športa v občini 

Šmartno pri Litiji. 

 

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine  

 

Opis glavnega programa  
V okviru glavnega programa se izvaja skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti 

varstvo, vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine ter objektov kot kulturne 

spomenike lokalnega pomena. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in 

predstavljanjem nepremične kulturne dediščine občine. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Med dolgoročne cilje glavnega programa sodi zagotovitev kakovostnega varovanje kulturne 

dediščine in njene promocije ter povečanje dostopnosti v povezavi s turistično ponudbo in 

izobraževalnimi programi. Tako med te cilje sodi izvajanje potrebnega vzdrževanja in obnov 

kulturne dediščine ter uresničevanje njihove funkcije. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina vsako leto v manjši meri izvaja obnovitvena in vzdrževalna dela na sakralnih, 

večnamenskih objektih in kulturnih spomenikih lokalnega pomena. S tem se postopoma 

zasleduje cilj ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter njene promocije oziroma 

dostopnosti. 

 

18029001 – Nepremična kulturna dediščina  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema varstvo nepremične kulturne dediščine, in sicer ohranjanje materialnih in 

vsebinskih lastnosti objektov ali območij, ki so opredeljeni kot kulturna dediščina, skrb za 

njihovo celovitost in neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot 

bistvena sestavina sodobnega življenja. V okviru tega podprograma se izvajajo aktivnosti 

povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli, zaščito in vzdrževanjem kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov ali predmetov, ki predstavljajo kulturno dediščino lokalne skupnosti 

(spomeniki, kapele, križi, cerkve,..) ter kulturnimi spomeniki lokalnega pomena. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine. 
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Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zaščita in vzdrževanje za preprečitev propadanja in ohranjanje 

vse nepremične kulturne dediščine občine, ki je zaznamovala življenje in kulturno delovanje na 

območju lokalne skupnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina zastavljene dolgoročne cilje zasleduje preko kontinuirane obnove, zaščite in 

vzdrževanja kulturnih spomenikov, vse v skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja 

kulturne dediščine. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilji sledijo doseganju dolgoročnih ciljev podprograma, in sicer se nanašajo na 

zagotavljanje potrebne zaščite in vzdrževanja za ohranitev nekaterih sakralnih in zgodovinskih 

objektov v občini ter kulturnih spomenikov lokalnega pomena. 

 

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

Letni cilji so bili doseženi, saj je občina v lanskem letu nadaljevala s postopnim obnavljanjem 

objektov sakralnega in zgodovinskega pomena ter s tem v določeni meri preprečila propadanje 

kulturne dediščine občine. 

 

1803 – Programi v kulturi  

 

Opis glavnega programa  
Skrb za kulturni razvoj občine izhaja iz zakonodaje. V okviru glavnega programa se tako 

izvajajo aktivnosti za delovanje in razvoj knjižničarstva in založništva v občini, kulturni 

programi in projekti, ki jih izvajajo društva ter samostojni ustvarjalci na področju kulture z 

območja občine. Znotraj tega glavnega programa se preko medijev in avdiovizualne kulture 

skrbi za obveščenost javnosti o delovanju in aktivnostih v občini. Poleg tega se izvajajo tudi 

drugi programi v kulturi, med katere sodi zagotavljanje vzdrževanja in ohranjanja javne 

infrastrukture in objektov na področju kulture, kot tudi razvoj kulture v občini. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je ustvarjanje pogojev za ustvarjanje raznovrstne, 

kakovostne in širokemu spektru obiskovalcev dostopne zanimive kulturne ponudbe v okviru 

lokalne skupnosti. Tako med dolgoročne cilje sodi zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj 

knjižničarske dejavnosti in omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oziroma do 

knjižničnega gradiva in storitev vsem občanom, zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje 

in širjenje ter ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture v občini. Poleg 

teh so dolgoročni cilji občine na tem področju tudi podpiranje kakovostnih in raznolikih 

programov ter dogodkov in prireditev, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine in 

njeno promocijo, zagotoviti ustrezne prostore za obstoj in razvoj javnih zavodov in društev na 

področju kulture ter seznanjanje občanov s pomembnimi novicami iz lokalnega okolja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina konstantno ustvarja pogoje za delovanje in razvoj knjižničarstva, bogatenje knjižnične 

zbirke ter povečanja dostopnosti do knjig in drugega knjižničnega gradiva vsem kategorijam 

prebivalstva. Poleg tega se z izvedbo vsakoletnega javnega razpisa ohranja oziroma povečuje 

interes za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in umetniških programov kulturnih društev. 

Prav tako se izvajajo vse ostale aktivnosti za delovanje medijev in avdiovizualne kulture ter 

drugih programov v kulturi, s katerimi se zagotavljajo ustrezni prostori za obstoj in razvoj 
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kulturne dejavnosti v občini ter izvajajo različni programi in dogodki s področja kulturnega 

ustvarjanja. 

 

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo  

 

Opis podprograma  
V skladu z določili Zakona o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost 

za svoje občane. Knjižnica predstavlja izobraževalno, informacijsko, kulturno in 

komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in 

organizacij. Občanom je tako omogočen dostop do vseh vsebin svojih zbirk, tako da jim 

posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. V okviru 

tega podprograma se zagotavlja delovanje krajevne knjižnice, poučno in sodobno knjižnično 

gradivo ter vzdrževanje objektov in prostorov za nemoteno in prijazno opravljanje dejavnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih 

za izvajanje knjižničnih dejavnosti kot javne službe, Pravilnik o načinu določanja skupnih 

stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov 

krajevnih knjižnic, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 

splošne knjižnice Knjižnica Litija. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustreznih pogojev za kvalitetno opravljanje javne 

službe knjižnične dejavnosti. To pomeni zagotavljanje ustreznih prostorov in opreme doseganje 

normativnih pogojev za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ter zagotavljanje 

primernega obsega in strukture knjižničnega gradiva. Poleg tega med cilje sodi tudi sledenje 

javnemu interesu na področju knjižnične dejavnosti, povečanje včlanjenosti prebivalcev občine 

v knjižnico ter kontinuirano vključevanje knjižnice v kulturno življenje občine v obliki 

spodbujanja literarne dejavnosti in izvajanjem kulturnih prireditev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina vseskozi zagotavlja primerne in ustrezne prostorske in materialne pogoje za opravljanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe. Tako zagotavlja obnovo in posodobitev uporabljenih 

prostorov ter nakup ustreznega knjižničnega gradiva. S pestrim izborom gradiv in strokovnih 

del v izposoji skuša povečati obisk in izposojo gradiva ter spodbuja izvajanje različne literarne 

dejavnosti v občini. 

 

Letni cilji podprograma  
Knjižnična dejavnost je opredeljena z letnim programom, ki ga pripravi javni zavod, v njem pa 

so opredeljene glavne naloge oziroma glavni letni cilji, ki se jih bo poskušalo doseči, to so: 

zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje knjižnice, ohranjanje dotoka knjižničnega 

gradiva v nespremenjenem obsegu, nadaljevanje načrtnega zbiranja in katalogiziranja 

domoznanskega knjižnega gradiva, nadaljevanje z izobraževanjem uporabnikov za uporabo 

knjižnice, izvajanje drugih dejavnosti, kot so: prireditve za spodbujanje in razvijanje 

ustvarjalnosti in bralne kulture otrok in mladine ter odraslih in druge naloge, opredeljene v 

letnem programu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Vsi zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je občina zagotavljala ustrezne prostore za 

opravljanje knjižnične dejavnosti ter zagotovila nakup novega knjižničnega gradiva. Poleg tega 
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je sama knjižnica nadaljevala z zbiranjem najrazličnejšega gradiva in izvedla številne prireditve 

za povečanje literarne dejavnosti in spodbujanje bralne kulture. 

 

18039003 – Ljubiteljska kultura  

 

Opis podprograma  
V okviru tega podprograma se izvajajo aktivnosti in programi na področju kulture, ki jih 

izvajajo kulturna društva na območju občine. Glavni poudarek je na izvajanju tistih programov 

in projektov, ki so lokalnega pomena. Poleg tega se izvajajo tudi aktivnosti za delovanje in 

izvrševanje programa Sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Sklad nudi strokovno in 

organizacijsko pomoč kulturnim društvom ter uresničuje različne kulturne programe (revije, 

srečanja, gledališka in lutkovna dejavnost). 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Uredba o metodologiji za določitev osnov 

za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, Pravilnik o sofinanciranju 

programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Šmartno pri Litiji, Zakon o 

javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zakon o društvih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je ustvarjanje pogojev za uresničevanje javnega interesa za 

kulturo, spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in 

poustvarjalnosti v našem prostor, organizacija kulturnih in družabnih prireditev, ki niso 

vključene v proračun in jih izvajajo društva in drugi izvajalci kulturnih programov in projektov. 

Poleg tega je dolgoročni cilj tudi trajno zagotavljanje delovanja društev in drugih organizacij, 

ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno 

in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina je preko različnih kulturnih društev omogočila izvajanje dejavnosti, kulturnih projektov 

in programov ljubiteljskih kulturnih društev v občini. Z organiziranjem in izvedbo kulturnih in 

družabnih prireditev se zasleduje cilj po povečanju interesa za vključevanje različnih skupin 

ljudi v dejavnosti ljubiteljske kulture, spodbujanju kulturne ustvarjalnosti ter ustvarjalno 

preživljanje prostega časa. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj je zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti ter 

delovanja društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in izvajajo kulturne programe in 

projekte. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Občina je tudi v letu 2016 nadaljevala z zagotavljanjem ustreznih pogojev za delovanje in 

ustvarjanje kulturnih društev in Zveze kulturnih društev v občini. S tem je dosegala zastavljene 

letne cilje. 

 

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema predstavitev občine in njenega delovanja medijih na osnovi sklenjenih 

pogodb ter objave različnih razpisov, povabil, oglasov. Informiranje občanov se izvaja 
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predvsem preko občinskega glasila, ki izhaja v šestil letnih številkah, ter lokalne televizijske 

postaje. Poleg tega se informiranje po potrebi izvaja tudi preko radijske postaje. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o medijih. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma izhaja iz ustavne pravice občanov po informiranosti. Znotraj tega 

se zasleduje cilj po objektivnem in kakovostnem obveščanju javnosti oziroma zadovoljevanju 

potreb po obveščanju in seznanjanju prebivalstva o pomembnih lokalnih dogodkih in 

prireditvah ter o delu in življenju v občini (posamezne obravnave, razprave, slovesnosti, 

prireditve ter drugih aktivnostih občine). 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

S kvalitetnim in rednim obveščanjem občanov ter seznanjanjem širše javnosti o pomembnih 

lokalnih dogodkih in življenju v občini preko tiskanega medija, radijskih postaj ter lokalne 

televizije občina dosega dolgoročne cilje po objektivnem in kakovostnem obveščanju in 

informiranju javnosti. 

 

Letni cilji podprograma  
Med letne izvedbene cilje sodi seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih ter o 

delu in življenju v občini. Cilj je redno informiranje občanov o posameznih obravnavah, 

razpravah, slovesnostih, prireditvah ter drugih aktivnostih občine. Konkretno to pomeni 

kakovostno in redno izdajo občinskega glasila ter objavljanje prispevkov preko lokalne 

televizijske postaje, po potrebi pa tudi preko radijske postaje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Zastavljeni letni cilji so bili v večjem delu doseženi. Tako se je izvajalo redno informiranje 

občanov o različnih dogodkih in aktualnih temah preko lokalne televizije ter o nekaterih 

prireditvah v občini tudi preko radijske postaje. Informiranje občanov je potekalo tudi preko 

izdajanja občinskega glasila (šest številk letno). 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi  

 

Opis podprograma  
V okviru podprograma se izvaja upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov 

(kulturnih domov), morebitne nakupe, gradnjo in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov 

v občini ter zagotavljanje nemotenega delovanja in potrebnega investiranja javnih zavodov s 

področja kulturne dejavnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon 

o zavodih, Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je ustvarjanje pogojev za uresničevanje javnega interesa za 

kulturo ter ohranjanje in zagotavljanje možnosti za izvajanje in razvoj kulturnih programov in 

dejavnosti. Tako se zasleduje cilj omogočanja dostopnosti obstoječe infrastrukture izvajalcem 

in posameznikom s področja kulture, kar pomeni zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev 

za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina kontinuirano zagotavlja prostorske pogoje, namenjene razvoju in izvajanju kulturne 

dejavnosti, s čimer zagotavlja pogoje za delovanje in izvajanje najrazličnejših prireditev in 

dogodkov na področju kulture. Občina v prvi vrsti zagotavlja pogoje za nemoten dostop vseh 

zainteresiranih skupin s področja kulture do prostorov kulturnih domov v občini ter gradu 

Bogenšperk. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je v skladu z odlokom zagotoviti nemoteno delovanje in najnujnejše 

investiranje v javnem zavodu v občini s področja kulturne dejavnosti. Poleg tega je cilj tudi v 

ustreznem in nujno potrebnem obsegu zagotoviti tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih 

domov na območju občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilj je bil dosežen, saj je občina zagotavljala nemoteno delovanje in izvajanje programa 

javnega zavoda, prav tako je zagotavljala ustrezne prostore v kulturnih domovih vsem 

zainteresiranim skupinam s področja kulture. Poleg tega je občina izvedla tudi najnujnejše 

investicijske ter vzdrževalne posege v kulturnih objektih. 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam  

 

Opis glavnega programa  
V okviru tega glavnega programa se izvajajo programi in dejavnosti neprofitnih organizacij in 

ustanov oziroma programi, ki jih izvajajo posebne skupine in združenja občanov, kot so npr. 

društva, registrirana za izvajanje humanitarnih, zdravstvenih in socialnih programov. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Med dolgoročne cilje se vključuje spodbujanje in ustvarjanje pogojev za delovanje in razvoj 

programov posebnih skupin, ki omogočajo celovito integracijo različnih skupin prebivalstva v 

občini, ter ohranjanje doseženega nivoja razvoja programov, ki se izvajajo že vrsto let v občini. 

Z ustvarjanjem pogojev gre za spodbujanje aktivnega in kakovostnega preživljanja prostega 

časa posebnih (socialno ogroženih) skupin, za preprečevanje socialne izključenosti 

posameznikov in organizacijo raznih dogodkov, ki jih izvajajo društva. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina z izvedbo javnega razpisa ter programov posebnih skupin pripomore k izboljšanju 

pogojev delovanja društev, ki izvajajo humanitarne, zdravstvene in socialne programe, v smislu 

povečane integracije posebnih skupin prebivalcev ter aktivnosti in učinkovitosti teh programov. 

S tem se uspešno zasleduje doseganje dolgoročnih ciljev. 

 

18049004 – Programi drugih posebnih skupin  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema izvajanje programov in dejavnosti drugih posebnih skupin občanov, ki se 

organizirajo v obliki društev in organizacij (npr. socialno ogroženih skupin občanov) in s svojo 

dejavnostjo krepijo ugled občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o društvih, Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o sofinanciranju socialnih, 

zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji. 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 147 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročno se zasledujejo cilji po ustvarjanju pogojev za uresničevanje javnega interesa za 

spodbujanje družabnega in aktivnega življenja ter organizacija raznih dogodkov. Poleg tega je 

dolgoročni cilj tudi izboljšati dostop, učinkovitost in kakovost storitev in programov ter hkrati 

povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost. V ta sklop sodi tudi uspešna integracija 

vseh zainteresiranih skupin prebivalstva v občini. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z izvajanjem različnih dejavnosti in programov društev s področja humanitarnih, zdravstvenih 

in socialnih dejavnosti je občina zasledovala dolgoročne cilje za spodbujanje družabnega 

življenja in integracija posebnih skupin občanov v aktivno družbeno življenje. 

 

Letni cilji podprograma  
Glavni letni cilj podprograma je nadaljevanje z izvedbo programov posebnih skupin, kar 

pripomore k izboljšanju pogojev delovanja tovrstnih skupin, v smislu njihove povečane 

aktivnosti in učinkovitosti. S tem se zasleduje izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in 

inovativnosti njihovih programov. Poleg tega se poskuša povečati dostop, ciljno usmerjenost in 

kakovost storitev in programov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2016 omogočila delovanje društev  in neprofitnih organizacij 

s področja humanitarnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti ter izvajanje njihovega programa. 

S tem je omogočila aktivno sodelovanje in delovanje posebnih skupin občanov pri izvedbi 

kakovostnih programov teh društev in organizacij s čimer je zasledovala zastavljene letne cilje. 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti  

 

Opis glavnega programa  
V okviru programa športa in prostočasnih aktivnosti lokalna skupnost uresničuje javni interes v 

športu po realizaciji dela nacionalnega programa, in sicer izvedbo lokalnega programa športa 

ter spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, vključno 

z gradnjo, vzdrževanjem in obnavljanjem športnih objektov v občini. V okviru teh programov 

se izvajajo različni programi športa društev in organizacij, ki izvajajo celoletne programe in 

posamične programe ter aktivnosti mladinske dejavnosti. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je spodbuditi zainteresirana društva in javnost za čim večjo 

vključevanje v redne programe športa in športne dejavnosti ter jih s tem spodbuditi, da aktivno 

preživljajo prosti čas. Le-to prispeva k večji kakovosti življenja in imajo večplastni pomen za 

posameznika in družbo. Med dolgoročne cilje sodi tudi povečanje števila športno aktivnih 

občanov, organiziranje promocijskih športnih prireditev ter povečanje števila otrok, mladine in 

študentov, ki se ukvarjajo s športom. Poleg tega je eden izmed ciljev tudi izgradnja in ureditev 

potrebnih in primernih športnih objektov za izvajanje najrazličnejše športne dejavnosti v občini. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina dolgoročne cilje se zasleduje tako, da ustvarja pogoje za čim večje vključevanje 

občanov (preko različnih športnih društev) v športno rekreacijo oz. spodbujanje k aktivnemu 

preživljanju prostega časa. Poleg tega se v največji možni meri poskuša izvajati tudi 

prostočasne dejavnosti otrok oziroma mladinske dejavnosti. 
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18059001 – Programi športa  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema uresničevanje javnega interesa na področju športa s spodbujanjem in 

zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Med prednostne naloge 

podprograma sodi izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini, saj imajo poleg 

vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. 

Spodbujajo se športni programi za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in 

pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega in vrhunskega športa, 

ki omogočajo predvsem priprave in nastope športnikov in ekip, ki imajo možnosti za visoke 

uvrstitve na različnih ravneh tekmovanja. Podprogram zajema tudi upravljanje in vzdrževanje 

športnih objektov v lasti občine, gradnjo novih in ureditev ter posodobitev obstoječih športnih 

objektov na območju celotne občine. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o športu, Zakon o društvih, Zakon o graditvi objektov, 

Nacionalni program športa v RS, Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki 

Sloveniji za obdobje 2014-2023, Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji, Pravilnik o 

pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v 

občini Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Med dolgoročne cilje podprograma sodi v prvi vrsti soustvarjanje pogojev za čim večjo 

vključenost občanov v športne in rekreativne aktivnosti, spodbujanje društev in ostalih 

izvajalcev športne dejavnosti k dvigovanju kakovosti športnih programov, povečevanje deleža 

otrok in mladine, vključenih v redno vadbo, posebno skrb pa nameniti kakovostni interesni 

športni vzgoji, ki je predpogoj oziroma temelj mladih usmerjenih v vrhunski in kakovostni 

šport. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi zagotovitev ustreznih in urejenih površin in objektov za 

šport na območju občin, s povečanjem dostopnosti za občane do teh objektov. S tem se poskuša 

slediti cilju dviga kakovosti bivanja prebivalcev občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z zagotavljanjem ustreznih in primerno vzdrževanih športnih objektov, razvoja in izvajanja 

športne dejavnosti v občini ter spodbujanja športne, rekreativne in prostočasne dejavnosti otrok 

in odraslih, občina uspešno zasleduje zastavljene dolgoročne cilje. S zagotavljanjem športnih 

objektov občina poskuša dosegati cilje po čim večji dostopnosti različnim skupinam občanov 

do objektov in površin. Predvsem se to poskuša doseči v športni dvorani s skrbnimi 

načrtovanjem in usklajevanjem vseh terminov. Prav tako se zasleduje cilj spodbujanja športnih 

društev in drugih izvajalcev športne dejavnosti k izvajanju najrazličnejših programov športa. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje delovanja in dejavnosti društev oziroma izvajalcev 

športnih programov v občini ter s tem zagotoviti čim večjo podporo izbranim programom, na 

podlagi letnega programa športa, za ciljne skupine, katerim so namenjeni. Poleg tega je letni 

cilj tudi zagotavljanje nemotenega izvajanja dejavnosti v športnih objektih, ustrezne urejenosti 

in primernega vzdrževanja obstoječih objektov ter večja optimalna zasedenosti športnih 

objektov ter doseganje čim večjega števila aktivnih udeležencev v športu. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili doseženi, saj so bili izvedeni programi športa različnih ciljnih skupin (otrok in 

mladine, športne rekreacije odraslih, programi športa invalidov,…). Prav tako so bili doseženi 

cilji po čim večji zasedenosti športnih objektov, kar pomeni, da je bilo v različne športne 

programe vključeni o precejšnje število aktivnih občanov. Z rednim in primernem 

vzdrževanjem športnih objektov pa se je zagotavljala nemotena dostopnost ter izvajanje 

športno-rekreacijske dejavnosti. 

 

18059002 – Programi za mladino  

 

Opis podprograma  
Temeljna usmeritev podprograma je vzpostaviti učinkovito mladinsko politiko, ki bo 

omogočala participacijo mladih in sodelovanje v programih, ki se izvajajo za mladino in 

otroke. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je izvajanje vseh programov za mladino ter jim na ta način omogočiti pogoje za 

razvoj mladinskega dela na vseh področjih, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa ter 

vplivati na to, da se bodo mladi v naši občini počutili sprejeto, da jim bo omogočeno izražanje 

svoje ustvarjalnosti na različnih področjih. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
S podporo občine se razvijajo programi za mladino, ki omogočajo kvalitetno preživljanje 

prostega časa. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je uspešna izvedba javnega razpisa za dejavnosti društev, ki delajo z 

mladimi ter s tem izvedba čim več uporabnih in koristnih programov in aktivnosti, ki so 

namenjene mladim na območju občine (predvsem letovanje otrok v poletnih mesecih). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
S sofinanciranjem programov delovanja društev, ki delajo z mladimi je bil dosežen cilj 

spodbujanja prostočasnih aktivnosti za mlade v občini. 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE  

 

Opis področja proračunske porabe  
Področje izobraževanja zajema široko področje programov, za katere mora občina zagotavljati 

materialne in ostale pogoje za njihovo delovanje oziroma izvajanje. V ta sklop tako sodijo 

programi na področju varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega 

izobraževanja ter druge pomoči šolajočim v različnih oblikah. Poslanstvo občine je zagotoviti 

ustrezne pogoje za nemoteno in kvalitetno izvajanje navedenih dejavnosti oziroma programov. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. 

 

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  
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Opis glavnega programa  
Zagotavljanje varstva in vzgoje predšolskih otrok je ena izmed temeljnih nalog občine in 

predstavlja pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke. Predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v 

osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v 

zgodnjem otroštvu. Poleg tega pripomore k izboljšanju kakovosti življenja družin in otrok ter 

ustvarjanju možnosti za otrokov celostni razvoj. V okviru tega glavnega programa so zajete 

tudi vse druge aktivnosti in zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za nemoteno 

kakovostno izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je v prvi vrsti zagotavljanje pogojev za vključitev vseh 

otrok, ki izpolnjujejo pogoje, v sistem predšolske vzgoje. Med dolgoročni cilj sodi tudi 

zagotavljanje kakovostnega izvajanja predšolske vzgoje, ki bi zagotavljala vsem otrokom enake 

pogoje za vstop v nadaljnje življenje. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi zagotavljanje ustreznih, 

kvalitetnih in zakonsko določenih pogojev ter materialnih in prostorskih standardov za 

izvajanje storitev varstva in vzgoje predšolskih otrok. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina je zagotavljala tako ustrezne prostore in število mest kot tudi primerno in ustrezno 

opremljenost prostorov za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. Poleg tega je občina 

zagotavljala celovito izvedbo programov otroškega varstva glede na izkazan interes staršev po 

vključitvi svojih otrok v vrtec. 

 

19029001 – Vrtci  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok. Občina mora v skladu z 

zakonom za celovito izvedbo omenjenih programov pokrivati razliko med potrjeno ekonomsko 

ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o 

odmeri višine plačila vrtca odredi staršem. Glede na to, da predšolska vzgoja ni obvezna in da 

lahko starši svoje otroke vpišejo kadarkoli in kamorkoli, je občina dolžna pokrivati tudi razliko 

med plačili staršev in veljavno ceno programa za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v 

občini in obiskujejo vrtce izven matične občine. Zakonska obveznost ustanovitelja je 

zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje dejavnosti varstva in vzgoje predšolskih otrok ter 

izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja prostorov in opreme v javnih vrtcih 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o 

plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v 

vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 

prostor in opremo vrtca, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje, Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, Odlok o ustanovitvi 

javnega zavoda OŠ Šmartno. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Med dolgoročne cilje podprograma sodi izvajanje z zakonom predpisane dejavnosti v vrtcih kot 

izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti, zagotavljanje čim višjega odstotka vključenosti 

predšolskih otrok v organizirano obliko varstva, zagotavljanje in širitev mreže javnih vrtcev s 

fleksibilno ponudbo kakovostnih in raznovrstnih programov za otroke, zagotavljati varno, 

zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke ter omogočiti otrokom, da razvijajo svoje 

sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij. 
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Poleg tega med dolgoročne cilje sodi tudi zagotavljanje zadostnih prostih mest v vrtcih ter 

ustreznih prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi za prostor in opremo v vrtcih. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Ocenjujemo, da se dolgoročni cilji uspešno dosegajo, saj se dejavnost varstva in vzgoje 

predšolskih otrok izvaja nemoteno, programi izvajajo skladno s predpisanimi normativi in 

standardi, vseskozi se iščejo rešitve za zagotavljanje ustreznega števila prostorov in mest za 

vključitev vseh otrok v programe vzgoje in izobraževanja. Prav tako občina z nenehnim 

najnujnejšim vlaganjem v infrastrukturo, namenjeno predšolski vzgoji, zagotavlja ustrezne in 

primerne prostorske in materialne pogoje za izvajanje programov varstva in vzgoje. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je vključitev maksimalnega števila predšolskih otrok v programe 

varstva otrok glede na trenutno zagotovljene ustrezne prostore in opremo vrtca. Poleg tega je 

letni cilj tudi zagotavljati varno, zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, 

omogočiti otrokom, da razvijejo svoje sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih 

značilnosti posameznih starostnih obdobij. Cilj je tudi zagotavljanje najnujnejšega 

investicijskega vzdrževanja vrtcev in opreme ter priprava projektne dokumentacije za izgradnjo 

centralnega vrtca v prihodnjih letih. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili uspešno doseženi, saj so se programi varstva in vzgoje predšolskih otrok 

nemoteno izvajali, prav tako je bilo zagotovljeno ustrezno okolje za razvoj otrok v občini. 

Občina je tudi zagotavljala ustrezno število mest za vključitev otrok v programe vzgojno-

varstvene dejavnosti ter najnujnejšega vzdrževanja prostorov in opreme za izvajanje te 

dejavnosti. Nekoliko manj je bila občine uspešna le pri pripravi dokumentacije za izgradnjo 

novega vrtca. 

 

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje  

 

Opis glavnega programa  
Program primarno in sekundarno izobraževanje obsega sistem vzgoje in izobraževanja na ravni 

osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Poleg tega vključuje 

tudi sistem splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in 

sekundarnem izobraževanju v skladu z veljavno zakonodajo. Na ravni osnovnošolskega 

izobraževanja program obsega realizacijo obveznosti lokalnih skupnosti, ki jih določa Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilji programa so povezani s cilji osnovne šole, da se učencem poda temeljno 

znanje in jih pripravi na nadaljnje šolanje, ter usposobi za poklicno in osebno življenje. Tako 

med te cilje sodi postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja, ki vključuje 

razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in državljanske zavesti ter zagotavljanje pogojev za 

izvajanje sprejetih nacionalnih programov, z izvajanjem sodobnih vzgojno-izobraževalnih 

programov. Prav tako je dolgoročni cilj glavnega programa zagotavljanje enakih možnosti 

vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok. Med dolgoročne cilje sodi 

tudi tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme šol, optimizacija šolske mreže 

glede na demografska gibanja in predvidenih selitev ter ohranjati izvedbo dodatnih programov 

oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Dolgoročni cilji se dosegajo z nemotenim delovanjem izvajanjem programov osnovne in 

glasbene šole, zagotavljanjem ustreznih in zakonsko sprejemljivih prostorov za opravljanje 

dejavnosti primarnega izobraževanja ter investiranjem in posodobitvam prostorov in opreme za 

opravljanje omenjene dejavnosti. Za doseganje višje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja 

se izvajajo tudi druge osnovne in družbene dejavnosti v osnovni šoli. 

 

19039001 – Osnovno šolstvo  

 

Opis podprograma  
Osnovno šolstvo je dejavnost, ki je v celoti zakonsko uokvirjena. Pri tem lokalna skupnost 

sodeluje v obsegu zagotavljanja dela materialnih stroškov, in sicer za uporabo prostora in 

opreme in druge materialne stroške, ki so vezani na sam prostor osnovne šole (npr. tehnično 

varovanje, elektrika, ogrevanje, voda, zavarovanje objektov in opreme, vzdrževalna dela,). V 

okviru podprograma se izvajajo tudi druge dejavnosti na področju osnovnošolskega 

izobraževanja. Tako se med letom zagotavlja varstvo vozačev, ki čakajo na organiziran prevoz 

ter razne športne in kulturne ter šola v naravi. Zakonska obveznost ustanovitelja je tudi, da 

zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme za izvajanje 

osnovnošolske dejavnosti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 

zavodih, Zakon o izobraževanju odraslih, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 

programa osnovne šole, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za 

izvajanje dejavnosti in razvoj osnovnošolskega izobraževanja ter izvedbo dodatnih in drugih 

programov in dejavnosti v okviru osnovnošolskega izobraževanja. S tem se poskuša 

šoloobveznim otrokom v občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in 

vsestranski razvoj njihove osebnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Zastavljene dolgoročne cilje uspešno zasledujemo in tako šoli omogočamo kvalitetno in 

nemoteno izvajanje njihovega programa ter razvoj dejavnosti osnovnega šolstva. Zagotavljajo 

se tako materialni, kot tudi prostorski pogoji za izvajanje osnovnošolske dejavnosti ter drugih 

dodatnih oziroma dopolnilnih dejavnosti v šoli. Vseskozi se tudi izvaja najnujnejše 

investicijsko vzdrževanje prostorov in posodabljanje potrebne opreme za izvajanje 

osnovnošolske dejavnosti. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilji podprograma se nanašajo na izvedbo vseh najnujnejših in potrebnih aktivnosti za 

zagotavljanje kakovostnega in nemotenega izvajanja dejavnosti osnovnega šolstva, kamor 

spada zagotavljanje primernega obsega materialnih stroškov za izvedbo dejavnosti, izvedba 

vseh drugih dejavnosti oziroma programov v šolah, tekočega in investicijskega vzdrževanja 

prostorov in objektov ter posodabljanje potrebne opreme za nemoteno izvedbo izobraževanja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni letni cilji v celoti doseženi, saj je občina zagotavljala 

nemoteno in primerno izvajanje osnovnošolske dejavnosti, prav tako je zagotavljala ustrezne in 

primerne prostorske pogoje, skupaj z izvedbo najnujnejšega vzdrževanja prostorov in nabav 
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potrebne opreme za izvajanje te dejavnosti. Poleg tega je zagotavljala tudi izvedbo nekaterih 

drugih, dodatnih dejavnosti v šoli, potrebnih za celovito izvedbo osnovnošolske dejavnosti. 

 

19039002 – Glasbeno šolstvo  

 

Opis podprograma  
Podprogram zagotavlja izvedbo zakonskih obveznosti lokalne skupnosti do glasbenih šol in s 

tem omogoča ustvarjanje pogojev za vključitev otrok v programe osnovnega glasbenega 

izobraževanja. Občina Šmartno pri Litiji je skupaj z Občino Litija soustanoviteljica Javnega 

zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno. Po zakonu mora lokalna skupnost glasbeni šoli 

zagotavljati materialne stroške (obratovalne stroške in stroške prostora, zavarovanje osnovnih 

sredstev,), nadomestila delavcem v skladu s kolektivno pogodbo (prehrano delavcev in prevoz 

na delo) ter zagotavljati investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin in nakup potrebne 

opreme za delovanje in izvajanje programa glasbene šole. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o glasbenih šolah, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 

zavodih, Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah, Odlok o ustanovitvi javnega 

zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Med dolgoročne cilje podprograma se uvršča ustvarjanje in zagotavljanje pogojev ter 

kvalitetnih prostorov za dejavnosti, ki vodijo do kvalitetnih programov glasbenega 

izobraževanja za cim širši krog občanov. V ta sklop ciljev sodi spodbujanje otrok h glasbeni 

dejavnosti, učencem dati temeljno znanje na glasbenem področju ter ohranjanje visoke ravni 

možnosti za vključevanje in dokončanje programov osnovnega glasbenega izobraževanja. Le-to 

zagotavlja možnosti za vključevanje in dokončanje programa osnovnega glasbenega 

izobraževanja in s tem doseganje znanja ter izkušenj za vključitev v ljubiteljske instrumentalne 

skupine, posebej nadarjenim učencem pa pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno 

izobraževanje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Dolgoročne cilje uspešno zasledujemo, saj občina zagotavlja, ohranja in vzdržuje primerne 

prostorske in materialne pogoje za izvajanje osnovne glasbene dejavnosti učencev. S tem se 

tako poskuša izvajati kvalitetne programe glasbenega izobraževanja. Prav tako se spodbuja čim 

večje število otrok k izobraževanju na glasbenem področju. 

 

Letni cilji podprograma  
Glavni letni cilj podprograma je nemoteno in ustrezno zagotavljanje pogojev za potrebe 

izvajanja osnovnega glasbenega izobraževanja. Tako se poskuša doseči cilj zagotavljanja vseh 

potrebnih materialnih stroškov za nemoteno izvajanje glasbenega izobraževanja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili doseženi, saj je občina zagotavljala primerne prostore in ustrezne pogoje za 

izvajanje dogovorjenega obsega dejavnosti osnovne glasbene šole. S tem so bili doseženi 

pogoji za nemoteno delovanje zavoda ter potek pouka v glasbeni šoli. 

 

1906 – Pomoči šolajočim  
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Opis glavnega programa  
V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo različne oblike pomoči, ki jih lokalna 

skupnost (tudi na podlagi zakonodaje) nudi šolajočim osebam. Znotraj tega programa se 

zagotavljajo pomoči tako v osnovnem kot tudi srednjem šolstvu. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je izpolnjevanje obveznosti predvsem na področju 

osnovnega šolstva, ki jih morajo občine izpolnjevati na podlagi zakonodaje. Dolgoročni cilj 

glavnega programa je tudi zmanjševanje razlik med učenci, ki sodijo v kategorijo socialno 

ogroženih ter zagotovitev enakih pogojev za razvoj in izobraževanje učencev in večje kakovosti 

vzgojnega dela. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina na področju pomoči šolajočim zagotavlja izvajanje aktivnosti na podlagi zakonskih 

določil. Poleg tega izvaja tudi druge programe s tega področja, ki prispevajo k zmanjševanju 

razlik med učenci, omogočajo vključenost vseh učencev v izobraževalni sistem in predstavljajo 

določene vrste pomoči različnim skupinam šolajočih oseb. S temi aktivnostmi se, kar se da v 

največji meri, zasleduje doseganje dolgoročnih ciljev.  

 

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu  

 

Opis podprograma  
V okviru podprograma se izpolnjujejo zakonske obveznosti lokalne skupnosti po zagotavljanju 

pravice osnovnošolskih otrok do brezplačnega prevoza v šolo in domov. Poleg tega se za 

otroke iz socialno šibkejših okolji zagotavljajo enake možnosti za obisk šole v naravi ter 

zagotavljajo programi za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi 

potrebami. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon lokalni samoupravi, Pravilnik o povračilu 

stroškov šolskega prevoza za otroke s posebnimi potrebami, Pravilnik o subvencioniranju 

šolske prehrane v osnovnih šolah. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je z upoštevanjem zakonodaje zagotavljanje varnega, kvalitetnega 

ter pravočasnega prevoza vseh učencev-vozačev in s tem izenačevanje pogojev za vse učence k 

pristopu do osnovnošolskega izobraževanja. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi vsem otrokom iz 

socialno šibkejših okolji zagotoviti obisk šole v naravi ter otrokom s posebnimi potrebami 

ustrezno osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Zastavljeni dolgoročni cilji se uspešno dosegajo, saj se v skladu z zakonodajo zagotavlja 

ustrezen prevoz vseh učencev do osnovnošolskega izobraževanja. V skladu s potrebami se 

vsako leto iščejo ustrezne rešitve za zagotavljanje prevoza tistim učencem, ki niso v okviru 

obstoječih linij prevoza. Prav tako se omogoča izvedba vseh programov in dejavnosti, ki na 

ravni osnovnošolskega izobraževanja pripomorejo k zmanjšanju socialnih stisk staršev in otrok 

ter socialnih razlik med učenci. 
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Letni cilji podprograma  
Glavni letni cilj je ohranjanje standarda na področju izvajanja pomoči v osnovnem šolstvu, in 

sicer v skladu z zakonodajo izvajanje varnih in kvalitetnih šolskih prevozov ter zagotavljanje 

enakopravnih možnosti posebnih skupin otrok (socialno ogroženih in otrok s posebnimi 

potrebami) v sistemu osnovnošolskega izobraževanja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je Občina Šmartno pri Litiji omogočila nemoteno 

izvajanje šolskih prevozov za učence, ki so do prevoza do osnovne šole upravičeni. Prav tako je 

izvedla določene programe za zagotavljanje enakopravnih možnosti posebnih skupin otrok ter 

socialno ogroženih učencev. 

 

19069002 – Pomoči v srednjem šolstvu  

 

Opis podprograma 
Podprogram je namenjen zagotavljanju pomočem v srednjem šolstvu oziroma občanom, ki 

obiskujejo sekundarno izobraževanje. Tako občina zagotavlja brezplačen avtobusni prevoz 

srednješolcem iz Šmartnega in okolice do železniške postaje v Litiji oziroma do Gimnazije 

Litija. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje ustrezne pomoči v srednjem šolstvu v obliki 

zagotavljanja prevoza zainteresiranim srednješolcem do drugih oblik javnega prevoza oziroma 

do srednje šole. S tem postane cilj poskušanje doseganja enakopravnosti v dostopu do 

izobraževanja med osnovnošolci in srednješolci. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z vsakoletnim zagotavljanjem avtobusnega prevoza skozi cel dan se omogoča ustrezen in lažji 

dostop otrok in mladostnikov do različnih oblik izobraževanja (razen osnovnošolskega). S tem 

se poskuša dosegati enakopravnost vseh zainteresiranih občanov do različnih oblik 

izobraževanja. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je omogočiti vsem zainteresiranim srednješolcem lažji dostop do 

srednješolskega izobraževanja, s tem ko bo občina nadaljevala z zagotavljanjem prevoza vsem 

zainteresiranim srednješolcem do srednje šole oziroma drugih oblik javnega prevoza. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Zastavljeni letni cilj je bil v celoti dosežen s tem, ko je občina zagotavljala javni prevoz in tako 

vsem zainteresiranim mladostnikom omogočila lažji dostop do srednješolskega izobraževanja 

ter otrokom do osnovnega glasbenega izobraževanja. 

 

19069003 – Štipendije  

 

Opis podprograma  
V okviru podprograma se na podlagi sprejetega pravilnika preko razpisa podeljujejo štipendije 

dijakom, ki se usposabljajo za deficitarne poklice v Občini Šmartno pri Litiji in so upravičeni 

do prejema štipendije na podlagi meril iz pravilnika. 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 156 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov smeri, ki jih v občini Šmartno pri Litiji 

primanjkuje. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje štipendij vsem dijakom, ki se izobražujejo za 

poklice, ki so opredeljeni kot deficitarni poklici v občini. S tem postane cilj ustvarjanja znanja 

za potrebe delodajalcev znotraj občine ter v širšem prostoru ter spodbuditi mladino k 

izobraževanju v poklicih, ki niso privlačni, predstavljajo pa pomemben del življenja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Občina na področju štipendij skuša zasledovati zastavljene dolgoročne cilje s tem, ko dodeljuje 

štipendije dijakom, ki se izobražujejo za deficitarne poklice.  Na ta način prispeva k ustvarjanju 

znanja in izboljšanju možnosti za zaposlitev mladih v manj privlačnih in razširjenih poklicih. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je zagotavljanje štipendij vsem že vključenim dijakom v 

srednješolskem izobraževanju za deficitarne poklice oziroma manj privlačne poklice. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili delno doseženi, saj je občina zagotavljala štipendije vsem že vključenim 

dijakom, ki se izobražujejo za deficitarne poklice. Po drugi strani pa občina ni več objavila 

razpisa, za dodeljevanje štipendij novim dijakom. 

 

20 – SOCIALNO VARSTVO  

 

Opis področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe zajema zagotavljanje socialnega varstva v okviru javne službe, za 

katere je lokalna skupnost zadolžena v skladu z zakonom o socialnem varstvu. Področje zajema 

programe urejanja sistema socialnega varstva in programe pomoči, ki so namenjeni varstvu 

otrok in družine, starejših, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb 

in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti in storitve javnih služb so namenjene preprečevanju in 

reševanju socialne problematike različnim kategorijam prebivalstva, to je posameznikom, 

družinam ter skupina prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020. 

 

2002 – Varstvo otrok in družine  

 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavlja pomoč družinam na lokalnem nivoju, in sicer 

staršem ob rojstvu novorojenčkov, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi 

dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. 

 

Dolgoročni cilj glavnega programa 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči staršem za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom 

otroka. Poleg tega se zasleduje tudi cilj Spodbujanje povečevanja rodnosti na območju lokalne 

skupnosti ter s tem posredno prispevati tudi k dvigu natalitete ter slediti družinski politiki po 

povečevanju rodnosti celotne države. 
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Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  

Z izvajanjem družinske politike v Občini Šmartno pri Litiji ter cilji družinske politike v 

Republiki Sloveniji se ustvarjajo pogoji za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin z 

novorojenčki ter spodbujanje rodnosti na tem področju. Tako se zasleduje cilj po dvigu 

natalitete na ravni občine kot tudi celotne države. 

 

20029001 – Drugi programi v pomoč družini  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema enkratno pomoč oziroma prispevek družini oziroma staršem v občini za 

novorojence, s katero želi občina vsaj delno pomagati družini pri oskrbi novorojenčka, torej 

pokrivanju stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilj podprograma  

Glavni dolgoročni cilj je zagotavljanje pomoči vsem upravičenim družinam ob rojstvu otroka 

pri začetni oskrbi novorojenčka. Posredno se s tem ukrepom želi zasledovati cilj spodbujanja 

rojstev v lokalni skupnosti ter prispevanja k dvigu natalitete in zasledovanja družinske politike 

na ravni celotne države. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Z vsakoletnim proračunom se zagotavlja pomoč družinam ob rojstvu otroka za njihovo začetno 

oskrbo. S tem občina zasleduje tudi dolgoročne cilje spodbujanja rojstev na ravni lokalne 

skupnosti ter tudi države. 

 

Letni cilj podprograma 

Letni cilj podprograma je zagotavljanje enkratne pomoči vsem prosilcem oziroma družinam v 

občini ob rojstvu novorojenčka. 

 

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

Letni cilj je bil v celoti dosežen, saj je občina pri spodbujanju rodnosti vsem vlagateljem, ki so 

izpolnjevali pogoje, dodelila sredstva za pomoč novorojenčkom. 

 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva  

 

Opis glavnega programa  
Glavni program zajema izvajanje različnih programov socialnega varstva na lokalnem nivoju. 

Znotraj tega programa se v skladu z zakonodajo zagotavljajo številni socialno varstveni 

programi in pravice, pomoči družinam na domu, institucionalno varstvo, pomoči materialno 

ogroženim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva. Znotraj tega programa se zagotavlja 

socialno varstvo invalidov, socialno varstvo starih in obnemoglih v obliki domske oskrbe ali 

pomoči na domu ter socialno varstvo materialno ogroženih. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj glavnega programa je uspešno izvajanje programov s področja socialnega 

varstva, to je zagotavljanje nujno potrebnih programov pomoči socialno ogroženim za 

preživetje in izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno 

potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, itd). S tem se skuša zasledovati cilj omogočanja večje 

socialne vključenosti posameznikov, predvsem starejšim osebam in osebam z različnimi 
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oblikami invalidnosti, izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega 

varstva, zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev institucionalnega varstva, torej 

starejšim omogočiti socialno vključenost v stanovanjske skupine, ter zmanjševanje oziroma 

preprečevanje socialnih stisk in težav družin in posameznikov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Občina je uspešno in celovito zagotavljala pogoje ter izvajala vse zakonsko določene programe 

socialnega varstva. Tako je zagotavljala različne oblike pomoči socialno šibkejših skupin 

prebivalcev, katerim se omogoča večja neodvisnost v domačem okolju oziroma bivanje v 

socialno varstvenih zavodih. V celoti so bili izvedeni tudi programi zmanjševanja bivanjskih 

težav socialno šibkejših skupin prebivalcev. 

 

20049002 – Socialno varstvo invalidov  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema zagotavljanje socialnega varstva invalidnih oseb v občini. To socialno 

varstvo se izvaja z zagotavljanjem družinskega pomočnika vsem invalidnim osebam v občini, 

ki izpolnjujejo določene pogoje. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna 

oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč 

pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (invalidna oseba). 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, 

Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati vseh 

osnovnih življenjskih funkcij ali imajo različne oblike invalidnosti, večjo neodvisnost v 

domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko zagotavljanja družinskega pomočnika. 

Med te cilje sodi tudi prispevanje k bolj kakovostnim rešitvam skrbi za invalidne osebe, ki 

potrebujejo pomoč, v obliki nege in oskrbe v domačem okolju ter jim s to obliko pomoči 

oddaljiti odhod v institucionalno varstvo. Poleg tega so cilji tudi zagotavljanje večje avtonomije 

invalidnih oseb, preprečevanje socialne izključenosti in dvig kakovosti njihovega življenja ter 

omogočanje dostojnega življenja invalidnim osebam. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva invalidov z 

zagotavljanjem družinskih pomočnikov vsem osebam, ki so bili do družinskega pomočnika 

upravičene, sledimo dolgoročnim ciljem in s tem prispevamo k bolj kakovostnim rešitvam 

skrbi za invalidne osebe, povečevanju njihove avtonomije ter preprečevanju njihove socialne 

izključenosti. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj je zagotavljanje socialnega varstva invalidov v obliki družinskih pomočnikov vsem 

invalidnim osebam v občini, ki so do njega upravičeni. Tako se tudi pri letnih ciljih poskuša 

zasledovati nego in oskrbo invalidnih oseb v domačem okolju, s čimer se poskuša oddaljiti 

njihov odhod v oblike organiziranega institucionalnega varstva. Prav tako se zasleduje cilj po 

zagotavljanju večje avtonomije invalidnih oseb ter njihovo večjo vključenost v družbo. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilj je bil dosežen, saj je občina zagotavljala socialno varstvo invalidov preko družinskih 

pomočnikov vsem osebam, ki so bili do te oblike varstva upravičene. Tako se je zagotavljala 

večja socialna vključenost ter avtonomija invalidnih oseb. 

 

20049003 – Socialno varstvo starih  

 

Opis podprograma  
Podprogram zajema vse oblike socialnega varstva starejših oseb v občini. Lokalna skupnost je 

v skladu z zakonodajo dolžna zagotavljati oskrbo v obliki institucionalnega varstva starejših 

oseb, ki nimajo svojcev, ki bi skrbeli zanje in jih je potrebno namestiti v zavodu, v drugi 

družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo 

funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter 

zdravstveno varstvo. Poleg tega se v okviru tega podprograma zagotavlja tudi pomoč družini na 

domu, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih 

primerih, ko imajo upravičenci zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem 

bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati 

sami. Gre za različne oblike organizirane praktične gospodinjske pomoči in pomoči pri osebni 

negi, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem 

varstvu. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Uredba o merilih za določanje 

oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih 

socialno varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 

storitev. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji podprograma so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči 

starejšim osebam. Med te cilje tako sodi uspešno izvajanje programov, ki se nanašajo na 

socialno varstvo starih, pri čemer se poskuša omogočiti osebam, ki ne zmorejo same opravljati 

vseh osnovnih življenjskih funkcij človeka dostojno življenje z zagotavljanjem varstva v 

domovih institucionalnega varstva ter različnih oblik pomoči na domu. Poleg tega med cilje 

sodi tudi izboljšanje kvalitete življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj 

strokovnih oblik pomoči, uresničevanje načela socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega 

vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Z izpolnjevanjem zakonsko določenih obveznosti na področju socialnega varstva starih sledimo 

zastavljenim dolgoročnim ciljem in s tem zagotavljamo pogoje za uresničevanje načela 

socialne pravičnosti, solidarnosti, socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov. 

Prav tako se z izvajanjem programov varstva starih prispeva k izboljšanju kvalitete življenja 

starejših oseb, zagotavljanju aktivnih oblik socialnega varstva, razvoju strokovnih oblik pomoči 

ter zmanjševanju socialnih stisk občanov. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se nanašajo na podlagi veljavne zakonodaje celovito 

in v potrebnem obsegu zagotavljanje oskrbe starostnikom in invalidnim osebam skozi 

institucionalno varstvo ali izvajanje pomoči na domu. Tako se poskuša zagotavljati domsko 

varstvo za čim več socialno šibkih občanov in oskrbo preko programa izvajanja pomoči na 
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domu čim več pomoči potrebnim občanom, s čimer se poskuša izboljšati kakovost življenja 

uporabnikom teh storitev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili v celoti realizirani, saj je občina po eni strani zagotavljala tako oskrbo 

starostnikov v domovih za ostarele oziroma institucionalno varstvo, po drugi strani pa vsem 

zainteresiranim osebam zagotovila izvedbo vseh programov pomoči na domu. S tem je sledila 

cilju dviga kakovosti življenja vsem uporabnikom teh storitev. 

 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih  

 

Opis podprograma  
Podprogram je namenjen zagotavljanju socialnega varstva oziroma socialnim pomočem 

materialno ogroženim posameznikom in družinam v občini. Gre za različne oblike pomoči 

občanom pri zmanjševanju njihove socialne izključenosti in revščine (npr. socialne pomoči, 

udeležba pri neprofitnih in tržnih najemninah). Sem sodi tudi izvedba pogrebnega obreda za 

tiste pokojne, katerim je občina po zakonu dolžna poravnati stroške pokopa. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Stanovanjski zakon, Zakon o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v 

neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, 

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje potrebnega socialnega varstva materialno 

ogroženih občanov. To pomeni, da se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam 

prebivalstva - posameznikom in družinam v občini pri zmanjševanju revščine in socialne 

izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Občina z zagotavljanjem socialnega varstva v obliki subvencioniranja stanarin materialno 

ogroženim skupinam prebivalstva – posameznikom in družinam ter plačilom pogrebnih 

stroškov za pokojnike, ki nimajo svojcev zasleduje dolgoročne cilje. S tem ukrepom se vpliva 

na zmanjševanje socialne izključenosti in revščine najbolj ranljivih skupin prebivalcev. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je zagotavljanje podpore občanom z nižjimi dohodki preko 

zagotavljanja pomoči pri plačevanju neprofitnih najemnin ter izvedba pogrebnih obredov za 

tiste pokojne, katerim je občina po zakonu dolžna poravnati stroške pokopa. S tem se poskuša 

zasledovati cilj odprave socialnih stisk in težav materialno ogroženim občanom. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Občina je preko zagotavljanja pomoči (izvedba pogrebnih obredov) oziroma subvencioniranja 

stanarin vsem občanom, ki so bili na podlagi odločb upravičeni do tega ukrepa ter s tem 

odprave socialnih stisk in težav teh občanov v celoti dosegala zastavljene cilje. 

 

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

 

 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 161 

Opis podprograma  
Znotraj podprograma se izvajajo aktivnosti humanitarnih organizacij in ustanov, ki so kot 

prostovoljne in neprofitne organizacije ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske 

in skrbele za premostitev socialne ogroženosti in stiske občanov. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o humanitarnih organizacijah, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu 

Slovenije, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik 

pomoči ranljivim skupinam prebivalstva. Preko različnih organizacij se zagotavlja izvajanje 

socialnih programov, s katerimi se dosega cilj izboljšanja življenja ranljivih skupin ljudi, ter 

zmanjševanja oziroma reševanja socialnih stisk in težav ter potreb posameznikov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  

Z zagotavljanjem pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam prebivalstva, 

se dosega dolgoročni cilj po izboljšanju življenja ranljivih skupin ljudi ter zmanjševanja 

oziroma reševanja socialnih stisk in težav ter potreb posameznikov. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj podprograma je uspešno sodelovanje z nevladno organizacijo, preko katere se bodo 

izvedli različni socialni programi, s katerimi se bo prispevalo k zmanjševanju socialnih stisk in 

razlik ter zagotovila pomoč cim večjemu številu občanov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Kljub zagotovljenim sredstvom nevladni organizaciji, s katerimi občina podpira socialne 

programe, ki naj bi prispevali k zmanjševanju socialnih stisk in razlik, cilj ni bil realiziran, saj 

je RKS sredstva za svoje projekte črpal iz javnega razpisa za humanitarne dejavnosti, zato bi 

lahko prišlo do dvojnega financiranja. 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

 

Opis področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe zajema program servisiranja javnega dolga na občinski ravni. V 

tem področju se zagotavlja odplačevanje obveznosti z naslova financiranja občinskega 

proračuna ter učinkovito in racionalno upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Jih ni, vendar se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in 

prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine. 

 

2201 – Servisiranje javnega dolga  

 

Opis glavnega programa  
Servisiranje javnega dolga zajema zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja 

obveznosti občine iz naslova javnega dolga, to je zagotavljanje finančnih sredstev, namenjenih 

za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna ter za 

upravljanje z javnim dolgom občine. Poleg tega zajema tudi sredstva, ki so potrebna za plačilo 

stroškov financiranja in upravljanja z dolgom (npr. stroški provizij bank, stroške, povezane z 

najemom dolga,...). 
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Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti javnega dolga 

ter plačila vseh potrebnih spremljevalnih stroškov v zvezi z obstoječim in novim načrtovanim 

javnim dolgom ob čim večji predvidljivosti obveznosti oziroma stroškov servisiranja. Poleg 

tega je cilj glavnega programa tudi učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in 

obvladovanje tveganj za zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega 

dolga. Osnovni namen upravljanja je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z 

zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za zagotavljanje 

optimalne likvidnosti občinskega proračuna. V okviru upravljanja z dolgom občinskega 

proračuna se tudi zasleduje cilj predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih 

pogojev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Obveznosti javnega dolga (plačilo obresti dolgoročnih kreditov) se poravnavajo redno in 

pravočasno. S tem, ko je ostala referenčna obrestna mera EURIBOR negativna, so ostala 

plačila obresti dolgoročnih kreditov znotraj načrtovanih meja. Občina je bila uspešna tudi na 

področju konkretnega zniževanja stroškov financiranja javnega dolga, saj je pri enem 

dolgoročnem kreditu dosegla znižanje pribitka na obrestno mero, dva dolgoročna kredita (pri 

katerih v postopkih pogajanj ni prišlo do znižanja pribitka) pa je uspela refinancirati oziroma 

zamenjati s cenejšima kreditoma (z nižjim pribitkom na obrestno mero).  

 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna  

 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v 

okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti najetih in predvidenih dolgoročnih kreditov 

pri poslovni banki na domačem trgu kapitala. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja 

občin, kreditne pogodbe. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je zagotoviti pravočasno, zanesljivo in redno poravnavanje obveznosti iz 

naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna, z dolgoročno čim nižjimi stroški 

servisiranja dolga. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina vse svoje obveznosti z naslova najetega javnega dolga, ki izhajajo iz sklenjenih 

kreditnih pogodb in poslanih mesečnih zahtevkov oziroma obvestil o nakazilu obresti, 

poravnava redno in pravočasno. Razmere na finančnih trgih so tudi povzročile padec 

referenčne obrestne mere EURIBOR in njeno gibanje v negativnem območju, kar pomeni, da 

so tudi stroški obresti v zadnjih letih precej nižji, kot je bilo predvideno z amortizacijskim 

načrtom in v proračunu občine. Prav tako je bila občina uspešna pri zniževanju stroškov 

financiranja, saj je pri enem kreditu uspela izpogajati nižji pribitek na obrestno mero, dva 

obstoječa kredita pa je uspela uspešno refinancirati oziroma zamenjati z občutno cenejšima 

kreditoma. 
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Letni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilj podprograma je odplačilo vseh obveznosti oziroma stroškov, ki dospejo v 

izplačilo v skladu z obstoječimi kreditnimi pogodbami in pripadajočimi amortizacijskimi 

načrti, torej redno in tekoče odplačevanje zapadlih obveznosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Pri doseganju letnega cilja je bila občina uspešna, saj je tekoče in redno poravnavala vse 

mesečne obveznosti (obresti od dolgoročnih kreditov), ki so bile določene v sklenjenih 

kreditnih pogodbah (skupaj z amortizacijskimi načrti), kar pomeni, da ni bilo plačil zamudnih 

obresti z naslova zamud pri plačilih obveznosti s tega naslova. 

 

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema finančna sredstva za plačilo vseh obveznosti oziroma spremljevalnih 

stroškov , ki so nastali z že najetim javnim dolgom in so dogovorjeni v kreditnih pogodbah. 

Prav tako zajema vse načrtovane dodatne stroške, ki so potrebni in bi nastali v zvezi z novim 

zadolževanjem oziroma povečanjem javnega dolga ali upravljanja z javnim dolgom, kamor so 

vključeni morebitni stroški provizij bank, stroški svetovanja pri izbiri najugodnejše ponudbe,... 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja 

občin, kreditne pogodbe. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je s čim nižjimi stroški zagotoviti financiranje občinskega 

proračuna ter upravljanje z javnim dolgom občine. To pomeni, da se zasleduje cilj minimizirati 

razne stroške, ki so povezani z obstoječim javnim dolgom, ter vse spremljajoče stroške, ki so 

potrebni in povezani z novim zadolževanjem oziroma povečanjem javnega dolga občine ali 

upravljanja z javnim dolgom. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina dosega dolgoročne cilje s tem, ko poravnava vse spremljajoče stroške, ki izhajajo iz 

podpisanih kreditnih pogodb (strošek vodenja kredita po veljavnem ceniku banke), brez 

dodatnih stroškov. Poleg tega tudi v primeru morebitnega novega zadolževanja zasleduje cilj 

po doseganju najmanjših možnih stroškov, tako pri sami izvedbi postopka zadolževanja kot 

tudi pri obstoječi zadolžitvi. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh obveznosti v obliki spremljevalnih 

stroškov v zvezi z najetimi krediti občine, ki dospejo v izplačilo v skladu s podpisanimi 

kreditnimi pogodbami. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Občina je bila pri zastavljenem letnem cilju uspešna, saj je poravnala vse dogovorjene 

obveznosti oziroma spremljajoče stroške v zvezi z najetimi dolgoročnimi krediti, brez dodatnih 

stroškov. 

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  
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Opis področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema intervencijske programe, ki se izvajajo v posebnih 

okoliščinah, v primeru da takšne okoliščine nastanejo. V to področje tako sodi ukrepanje in 

odprava posledic morebitnih naravnih nesreč v občini, izvajanje posebnih programov v primeru 

drugih nesreč ter zagotavljanje nemotene in celovite izvedbe nalog, zadev in projektov. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 

do 2015. 

 

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  

 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje izvajanje intervencij in odpravo posledic po posamezni naravni 

nesreči na območju občine. Znotraj tega programa so zajete tudi nekateri programi in oblike 

pomoči prebivalcem občine v primeru nastanka nesreč naravne sile ali drugih nesreč. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih in drugih elementarnih nesreč 

in omogočiti čim hitrejšo odpravo njihovih posledic. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Občina je pravočasno intervenirala v vseh najhujših in najnujnejših primerih naravnih nesreč, s 

tem da je zagotovila odpravo posledic ter sanirala povzročeno škodo, ki je bila posledica 

naravnih oziroma elementarnih nesreč. S tem je bilo zagotovljeno doseganje dolgoročnih ciljev 

na tem področju. 

 

23029001 – Rezerva občine  

 

Opis podprograma 

Podprogram zajema posebno proračunsko rezervo, ki predstavlja obliko pomoči za intervencije 

za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z zakonodajo. Med naravne nesreče sodi potres, 

poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični 

pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo 

naravne sile in ekološke nesreče. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi naravnih nesreč, Zakon o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje 

čim hitrejše odprave njihovih posledic ter sanacije stanja. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Z izvajanjem najnujnejših intervencij v najkrajšem možnem času v primeru naravnih nesreč in 

odprave njihovih posledic se dosega zastavljene dolgoročne cilje podprograma. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni cilj je zagotavljati pogojev in sredstev za pomoč ter omogočeno cim hitrejše 

posredovanje in cim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilji so bili doseženi, saj je bilo zagotovljena in izvedena odprava posledic naravnih 

nesreč na območju občine ter s tem poprava oziroma ublažitev škode, ki je nastala ob 

posamezni naravni nesreči. 

 

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč  

 

Opis podprograma  

Vsebina podprograma je zagotavljanje posebnih programov pomoči v primeru naravnih nesreč, 

predvsem zagotavljanja pitne vode v času morebitne suše, in sicer na območjih občine brez 

ustreznega javnega vodovodnega sistema, ter zagotavljanja minimalne pomoči fizičnim in 

pravnim osebam v primeru naravnih in drugih nesreč. 

 

Zakonske in druge pravne podlage  
Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi 

posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj podprograma je nemoteno in pravočasno zagotavljanje dobave pitne vode v 

sušnih obdobjih za gospodinjstva, ki ležijo na območjih občine, kjer še ni javnega vodovoda. 

Poleg tega je dolgoročni cilj tudi zagotavljanja vsaj minimalne pomoči vsem osebam na 

območju občine, ki bi jih morebiti prizadele nesreče naravne sile ali druge nesreče, pri čemer bi 

bilo oškodovano njihovo premoženje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina vseskozi pravočasno zagotavlja dobavo pitne vode na območja, ki so brez javnega 

vodovoda in jih prizadene sušno obdobje. Na ta način se zasleduje doseganje dolgoročnih 

ciljev. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilj je nemoteno in pravočasno zagotavljanje pitne vode v sušnih obdobjih 

posameznim gospodinjstvom, ki nimajo možnosti priključitve na javni sistem oskrbe s pitno 

vodo v občini. Cilj je tudi zagotavljanje minimalne podpore oziroma pomoči vsem prosilcem 

pomoči, ki bi jih morebiti prizadele nesreče naravne sile ali druge nesreče. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Letni cilj je bil v celoti dosežen, saj je občina v lanskem letu vsem gospodinjstvom zagotavljala 

dovoz pitne vode v primerih pomanjkanja vode zaradi daljšega sušnega obdobja. 

 

2303 – Splošna proračunska rezervacija  

 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavlja nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v 

skladu z veljavno zakonodajo Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom 

namenjena izvajanju nepredvidenih nalog, ki niso bile (v zadostnem obsegu) predvidene v 

sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa 

Dolgoročni cilj glavnega programa je nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna občine. 

Med cilj sodi tudi čim manjša poraba teh sredstev na tem programu, kar pomeni da je 
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načrtovanje proračuna natančnejše oziroma bolj predvidljivo gibanje prihodkov in odhodkov 

občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev 

Glede na omejenost proračunskih sredstev ter najvišjega možnega zneska proračunske rezerve, 

so se znotraj proračunskega leta prerazporejala sredstva le za najnujnejše zadeve ter za namene, 

pri katerih za njihovo nemoteno opravljanje ni bilo načrtovanih zadosti finančnih sredstev. Iz 

načrtovane proračunske rezervacije so se tekom leta opravljale le najnujnejše prerazporeditve 

sredstev, s katerimi se je omogočilo in zagotavljalo nemoteno izvrševanje občinskega 

proračuna. 

 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija  

 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se zagotavlja nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna občine. 

Tako se v skladu z zakonom oblikuje splošna proračunska rezervacija, ki se uporabljajo za 

nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 

katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostni višini, ker jih pri pripravi 

proračuna ni bilo mogoče predvideti. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji. 

 

Dolgoročni cilji podprograma 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega 

proračuna. Poleg tega je dolgoročni cilj tudi zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, 

k čemur bo pripomoglo natančno načrtovanje oziroma večja predvidljivost (pravočasno 

pridobljene informacije in v pravi vrednosti) proračunskih prihodkov in odhodkov občinskega 

proračuna posameznih proračunskih uporabnikov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma 

Občina vseskozi zagotavlja pogoje za prerazporejanje sredstev znotraj proračuna z namenom 

izvajanja zadev in nalog, pri katerih za njihovo nemoteno opravljanje ni bilo zadosti finančnih 

sredstev. Tako občina dosega dolgoročni cilj zagotavljanja nemotenega izvrševanja 

vsakoletnega proračuna občine. 

 

Letni cilji podprograma 

Letni cilj podprograma je zagotavljanje nemotenega, učinkovitega in preglednega izvrševanja 

občinskega proračuna, s tem ko se zagotavljajo sredstva za tiste naloge občine, ki so nujne in 

jih ob pripravi proračuna ni bilo moč načrtovati oziroma so bila sredstva načrtovana v 

nezadostni višini. 

 

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

Občina je v lanskem letu iz proračunske rezervacije v maksimalni možni meri zagotavljala 

nemoteno izvrševanje proračuna. Tako so se izvedle prerazporeditve za tiste naloge in namene, 

ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo moč načrtovati oziroma so bila sredstva 

načrtovana v nezadostni višini. Glede na precej večji obseg takšnih nalog in ker je bila 

proračunska rezervacija omejena, se v celoti ni moglo zagotoviti nemotenega izvrševanja 

proračuna. Tako so se zastavljeni letni cilji dosegli le deloma. 
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C – Račun financiranja 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

 

Opis področja proračunske porabe  
Področje proračunske porabe zajema program servisiranja javnega dolga na občinski ravni. V 

tem področju se zagotavlja odplačevanje obveznosti iz naslova financiranja občinskega 

proračuna. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja  
Jih ni, zato se javni dolg (oziroma zadolževanje) prilagaja načrtovanim odhodkom in 

prihodkom posameznega leta, za financiranje prioritetnih nalog občine. 

 

2201 – Servisiranje javnega dolga  

 

Opis glavnega programa  
V okviru glavnega programa se zagotavlja redno in pravočasno servisiranje obveznosti občine 

iz naslova javnega dolga, kar pomeni, da se izvajajo aktivnosti odplačevanja obveznosti iz 

naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa  
Dolgoročni cilj je zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti javnega dolga 

ob čim večji predvidljivosti obveznosti oziroma stroškov servisiranja. Poleg tega je cilj 

glavnega programa tudi učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in 

obvladovanje tveganj za zagotavljanje dolgoročno čim nižjega stroška servisiranja občinskega 

dolga. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev  
Obveznosti javnega dolga (plačilo glavnic od dolgoročnih kreditov) se poravnavajo redno in 

pravočasno. Glede na to, da ima občina v sklenjenih kreditnih pogodbah določeno 

nespremenljivo višino mesečnih glavnic kreditov, kar je razvidno tudi iz amortizacijskih 

načrtov, se s tem zasleduje tudi cilj popolne predvidljivosti plačila obveznosti iz naslova plačil 

glavnic od najetih dolgoročnih kreditov občine. Tudi v primeru refinanciranja dolga oziroma 

zamenjave obstoječih kreditov s cenejšimi dolgoročnimi krediti, bi še vedno dosegali cilj 

predvidljivosti plačila glavnic, saj bi najverjetneje ostala nespremenljiva višina glavnic (kot je 

običajno v kreditnih poslih pri občinah). 

 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna  

 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in 

zajema odplačila vseh glavnic od najetih dolgoročnih kreditov pri poslovnih bankah na 

domačem trgu kapitala. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja 

občin, kreditne pogodbe. 
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Dolgoročni cilji podprograma  
Dolgoročni cilj je zagotoviti pravočasno, zanesljivo in redno poravnavanje pogodbeno 

določenih obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna, tako od že 

najetih kreditov, kot od morebitno novo najetih dolgoročnih kreditov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma  
Občina vse pogodbene obveznosti (plačilo nespremenljivih glavnic), ki izhajajo iz sklenjenih 

kreditnih pogodb o dolgoročnih kreditih občine in prejetih mesečnih zahtevkov oziroma 

obvestil o nakazilu glavnic, poravnava redno in pravočasno, torej brez zamud. To je možno 

doseči tudi s predvidljivostjo obveznosti plačil glavnic, ki je določena v pogodbah in 

načrtovana v proračunu. 

 

Letni cilji podprograma  
Letni izvedbeni cilj podprograma je odplačilo vseh glavnic dolgoročnih kreditov, ki dospejo v 

izplačilo v tekočem letu v skladu s podpisanimi kreditnimi pogodbami in pripadajočimi 

amortizacijskimi načrti, torej redno in tekoče odplačevanje pogodbenih obveznosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti  
Pri doseganju letnega cilja je bila občina uspešna, saj je tekoče in redno poravnavala mesečne 

obveznosti (v obliki plačil glavnic kreditov), ki so bile določene v vseh sklenjenih kreditnih 

pogodbah. 

 

 

Pripravili: 

Nataša Dobravec 

Karmen Sadar 

Aleš Krže 

Aleš Jurič 

Andreja Leskovšek 

Tanja Kepa Ferlan 

Tatjana Martinčič Poglajen 
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3.2 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega proračunskega 

uporabnika 
 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih se sestavi za vsakega neposrednega proračunskega 

uporabnika posebej – občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in krajevne 

skupnosti –, in sicer se obrazložijo vse proračunske postavke po podprogramih. 

 

A – Bilanca odhodkov 

 

 

 

 

01 – POLITIČNI SISTEM 

0101 – Politični sistem  

01019001 – Dejavnost občinskega sveta  

 

01111111 - NADOMESTILA, SEJNINE IN PREVOZNI  

STROŠKI OBČINSKEGA SVETA 21.328,93 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na tej proračunski postavki so bila sredstva namenjena za izplačilo sejnin in potnih stroškov za 

člane občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odbori, komisije). V letu 2016 je bilo 

sklicanih pet rednih sej občinskega sveta, ena izredna seja in ena korespondenčna seja.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Glede na to, da je bilo delovanje in opravljanje nalog občinskega sveta ter njegovih delovnih 

teles nemoteno, se ocenjuje, da so bili doseženi vsi zastavljeni cilji.  

 

01111113 - MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI OBČINSKEGA SVETA  2.276,65 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Tu so sredstva namenjena za delovanje občinskega sveta. Gre predvsem za pisarniški material 

in storitve, za raznos pošte članom sveta in izdatke za reprezentanco. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2016 so bile uspešno izvedene vse aktivnosti, povezane z nemotenim delovanjem 

občinskega sveta in njegovih organov. S tem se ocenjuje, da so bili doseženi vsi zastavljeni 

cilji. 

 

01118301 - FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK 2.999,89 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je skladno z zakonodajo (Zakon o političnih strankah) dolžna financirati delovanje 

političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu. V letu 2016 je bil vsem političnim 

strankam, ki so zastopane v občinskem svetu in ki so dosegle prag za dodelitev sredstev, poslan 

sklep o odobritvi sredstev. Sredstva so bila dodeljena na podlagi rezultatov lokalnih volitev iz 

leta 2014 in izračuna na podlagi Zakona o političnih strankah. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsem političnim strankam, ki so zastopane v občinskem svetu, so bila izplačana sredstva za 

njihovo delovanje, tako da je bil s tem zastavljen cilj dosežen. 

1. 1000 – OBČINSKI SVET 
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04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 – Druge skupne administrativne službe  

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti  

 

04311113 - OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV 4.484,67 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina objavlja svoje sprejete akte (odloki, pravilniki, sklepi,…) in razne javne razpise, 

zbiranja ponudb, javnih dražb in podobno v svojem uradnem glasilu. Na podlagi statuta občine 

se vse uradne objave vršijo v  Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsi sprejeti akti in drugi dokumenti so se redno in pravočasno objavljali v uradnem glasilu 

občine, torej v Uradnem listu RS. 

 

04311116 - SPLETNA STRAN OBČINE 680,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

S proračunske postavke so bila sredstva namenjena za informiranje občanov preko spletne 

strani občine do konca leta 2015, kjer so računi zapadli v plačilo v letu 2016 (objava gradiv za 

seje občinskega sveta, raznih obvestil, s katerimi morajo biti občani seznanjeni in raznih drugih 

obvestil, kot so različne prireditve občine, informacije o delu občinske uprave,…). Kasneje so 

bila sredstva zagotovljena na novi proračunski postavki v okviru Občinske uprave. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je bilo poskrbljeno za nemoteno informiranje občanov ter 

objavljanje preko uradne spletne strani občine. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 – DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER 

KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI  

06019002– Nacionalno združenje lokalnih skupnosti  

 

06121501 – DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNE  

 SAMOUPRAVE (SOS, ZOS,…) 5.911,63 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se načrtujejo sredstva za plačilo članarin za Skupnost občin 

Slovenije ter Združenje občin Slovenije, ki v okviru Skupne notranje revizijske službe vsako 

leto opravlja notranjo revizijo v občini na različnih področjih delovanja občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S plačilom članarine v obeh združenjih občin je zagotovljeno informiranje o aktualnih temah 

glede delovanja lokalnih skupnosti, pomoč pri izvajanju nalog, cenejše izobraževanje za 

uslužbence občine in izvajanje notranje revizije poslovanja občine.  Zastavljeni cilji so bili s 

tem doseženi. 

 

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti  
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06136204 - POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI 12.266,40 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena za delovanje pooblaščenih organizacij in združenj 

(izdelava razvojnih programov, koordinacija, informiranje,…), v katere je vključena Občina 

Šmartno pri Litiji: 

• Ljubljansko urbano regijo, v okviru katere Regionalna razvojna agencija LUR, ki je 

pooblaščena s strani 23 občin, izvaja regionalni razvojni program programa Ljubljanske 

urbane regije za obdobje 2014-2020, 

• Območno razvojno partnerstvo (ORPS Središča Slovenje) za katerega Razvojni center Srca 

Slovenije izvaja Območni razvojni program za obdobje 2014-2020, 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

S sofinanciranje delovanja RRA LUR in Razvojnega centra Srca Slovenije je Občina Šmartno 

pri Litiji zagotavljala nemoteno izvajanje regionalne in območne razvojne strategije.  

 

 

 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 – Fiskalni nadzor  

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora  

 

02311114 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA  3.054,34 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na proračunski postavki so bila sredstva namenjena za nemoteno delovanje nadzornega odbora 

(udeležba in sodelovanje na sejah) in vseh drugih aktivnosti za njegovo delovanje 

(izobraževanja). Nadzorni odbor se je v letu 2016 sestal na sedmih rednih sejah. V preteklem 

letu je Nadzorni odbor opravili tudi dva nadzora: Nadzor prijavnih postopkov in prijavne 

dokumentacije na razpis norveškega finančnega mehanizma Občine Šmartno pri Litiji ter 

Zaključnega računa proračuna Občine Šmartno za leto 2015. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2016 je bilo zagotovljeno nemoteno delovanje nadzornega odbora občine, in sicer 

sestajanje na sejah ter vseh s tem povezanih aktivnosti. Z njegovim delovanjem je bil dosežen 

namen nadzornega odbora, prav tako so bili doseženi zastavljeni cilji. 

 

 

 

 

01 – POLITIČNI SISTEM 

0101 – Politični sistem  

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov  

 

01131101 - PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV IN NADOMESTIL  

ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJE 31.471,46 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena izplačilom nadomestil za 

nepoklicno opravljanje funkcije župana in za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 

2. 2000 – NADZORNI ODBOR 

3. 3000 – ŽUPAN 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsa nadomestila županu in podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije so se izplačevale 

redno na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov. S tem je bil zastavljen cilj dosežen. 

 

01131112 - MATERIALNI STROŠKI FUNKCIONARJEV 3.189,31 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na tej proračunski postavki so bila sredstva namenjena za delovanje župana, in sicer izvedbo 

različnih pogostitev (delegacije, združenja in druge interesne skupine) ter telefonske storitve. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ocenjujemo, da so bili cilji v okviru omejenega obsega razpoložljivih finančnih sredstev 

doseženi. Omogočeno je bilo primerno in ustrezno opravljanje funkcije župana. 

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  

0403 – Druge skupne administrativne službe  

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov  

 

04321112 - POKROVITELJSTVA OBČINE 225,87 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena izvedbi pokroviteljstev občine do konca leta 2015, in 

sicer plačilu stroškov fotografskega natečaja. Zaradi pozne izdaje računa, je plačilo zapadlo v 

leto 2016. Kasneje so bila sredstva zagotovljena na novi proračunski postavki za izvedbo 

protokolarnih dogodkov in prireditev občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov fotografskega 

natečaja. 

 

04321113 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV IN  

 PRIREDITEV OBČINE 4.260,92 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena in porabljena za izvedbo prireditev ob dnevu državnosti, kulturnem 

prazniku ter prazniku Občine Šmartno pri Litiji. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za 

zahvale društvom oziroma pomembnim občanom ter organizacij srečanj. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je občina organizirala in izvedla proslavo ob dnevu 

državnosti ter vrsto prireditev ob občinskem prazniku. Prav tako pa se je izvedla organizacija 

številnih srečanj in pomoč pri organizaciji drugih protokolarnih dogodkov. 

 

04324701 - IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 400,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena in porabljena za nastop Pihalnega 

orkestra Litija na komemoraciji ob dnevu mrtvih v Šmartnem pri Litiji v letu 2015. Zaradi 

pozne izdaje računa, je bilo plačilo izvedeno v letu 2016. Kasneje so bila sredstva zagotovljena 

na novi proračunski postavki za izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev občine. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj so bila sredstva namenjena za plačilo stroškov komemoracij 

ob dnevu mrtvih. 

 

04324702 - VPIS V ZLATO KNJIGO 2.111,28 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za nakup daril (knjig), izdatke za 

reprezentanco ter izvedbo vseh drugih potrebnih aktivnosti (povezovanje, fotografiranje, 

izdelava diplom ,…) ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov. V letu 

2016 je bilo v obe knjigi vpisanih skupaj 27 učencev. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Vpis v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov je bil v celoti izveden, opravljene so bile vse 

načrtovane aktivnosti v zvezi s tem, tako da je bil zastavljen cilj dosežen. 

 

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  

 

04331116 - VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTIH V LASTI OBČINE 2.084,76 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena tekočemu vzdrževanju in stroškom (ogrevanje, 

elektrika, komunalne storitve, varovanje zgradbe) v objektu na naslovu Staretov trg 12 (prostori 

Knjižnice Litija, JZ Bogenšperk), Staretov trg 25 ter prostorov v POŠ Javorje, in sicer storitev, 

ki so bile opravljene do konca leta 2015. Kasneje so bila sredstva zagotovljena na novi 

proračunski postavki za vzdrževanje poslovnih prostorov v okviru Občinske uprave. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, saj je občina zagotavljala nemoteno izvajanje 

dejavnosti v lastniških objektih in poslovnih prostorih.  

 

04331117 – STROŠKI IZVRŠB, DRUGI SODNI POSTOPKI  

IN PRAVNO ZASTOPANJE  1.037,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za redno opravljanje odvetniških in 

pravnih storitev za potrebe občine do konca leta 2015, kjer so računi zapadli v plačilo v letu 

2016. Kasneje so bila sredstva zagotovljena na novi proračunski postavki v okviru Občinske 

uprave. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Na podlagi opravljenih pravnih storitev, zastopanja občine v sodnih postopkih ter zaščite 

pravnih interesov Občine Šmartno pri Litiji do konca leta 2015 ocenjujemo, da so bili 

zastavljeni cilji doseženi.  

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2303 – Splošna proračunska rezervacija 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 
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23311191 – PRORAČUNSKA REZERVACIJA 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Proračunska rezervacija sama po sebi ne izkazuje porabe finančnih oziroma proračunskih 

sredstev, saj so ta sredstva namenjena prerazporeditvam v finančne načrte neposrednih 

uporabnikov oziroma na proračunske postavke v proračunu. V letu 2016 se je iz sredstev 

proračunske rezervacije opravilo 26 prerazporeditev v skupni višini 16.265,59 €. Sredstva 

proračunske rezervacije so se namenjala za potrebe izvajanja javnih del, investicijsko 

vzdrževanje OŠ Šmartno, objavo občinskih predpisov, tekoče vzdrževanje športnih objektov, 

investicijske obnove in vzdrževanje zdravstvenega doma Litija, tekoče vzdrževanje javnih 

površin,… Natančen namen in višina prerazporeditev sredstev proračunske rezervacije je 

razvidna v obrazložitvi splošnega dela zaključnega računa proračuna občine v letu 2016, in 

sicer v poročilu o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z izvršenimi prerazporeditvami sredstev proračunske rezervacije se je le deloma dosegal cilj 

nemotenega izvrševanja proračuna občine v letu 2016. Zaradi precej višjih stroškov z 

izvajanjem predvsem zakonsko določenih in obveznih nalog ter zadev občine, ki so presegli 

razpoložljivo proračunsko rezervacijo, so se nekatere obveznosti prenesle v leto 2017. 

 

 

 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike  

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike  

 

02211116 - STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 1.122,53 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se izvaja zagotavljanje nemotenega delovanja plačilnega 

prometa občine. Tu gre predvsem za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni 

promet, plačila bančnih storitev ter stroški za vodenje računa občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vse storitve v zvezi z izvajanjem nemotenega plačilnega prometa občine se redno in 

pravočasno izvajajo, tako da so bili zastavljeni cilji doseženi. 

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0402 – Informatizacija uprave  

04029001 – Informacijska infrastruktura  

 

04211116 - INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA 1.510,37 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo ustrezno infrastrukture za delovanje občinske 

uprave do konca leta 2015, kjer so računi zapadli v plačilo v letu 2016. Tu gre za vzdrževanje 

strojne računalniške opreme ter vzdrževanje in posodabljanje obstoječe programske opreme 

(obnova licenc za anitvirusni program, HKOM – državna informacijska mreža, programske 

opreme za evidentiranje poslovnih dogodkov in vhodne pošte). Kasneje so bila sredstva 

4. 4000 – OBČINSKA UPRAVA 
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zagotovljena na novi proračunski postavki v okviru tekočega vzdrževanja upravnih prostorov in 

zgradbe ter opreme. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vse storitve v zvezi z vzdrževanjem informacijske infrastrukture so se do konca leta 2015 

redno in pravočasno izvajale. S tem je zagotovljeno nemoteno delovanje informacijske 

infrastrukture, ki je potrebna za delovanje občinske uprave ter občine. 

 

0403 – Druge skupne administrativne službe  

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti  

 

04311116 - SPLETNA STRAN OBČINE 3.400,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Spletna stan občine je namenjena predvsem informiranju občanov. Tako so se na spletni strani 

objavljala gradiva za seje občinskega sveta, razna obvestila s katerimi morajo biti občani 

seznanjeni in razna druga obvestila, kot so različne prireditve občine, informacije o delu 

občinske uprave,… 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je bilo poskrbljeno za celovito in ažurno objavljanje vseh 

aktualnih zadev, novic in dogodkov na uradni spletni strani občine. 

 

04311502 – CELOSTNA PODOBA OBČINE 991,99 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena postavitvi in vzdrževanju vstopnih tabel v Občino 

Šmartno pri Litiji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Ob vstopu v Občino Šmartno pri Litiji sta bili postavljeni dve novi tabli. S tem so bili 

realizirani zastavljeni cilji.  

 

04311503 – PORTAL MOJAOBČINA.SI 3.744,18 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Spletni portal MojaObčina.si je namenjen obveščanju občanov slovenskih občin z ažurnimi 

novicami, komentarji, mnenji, napovedmi dogodkov, fotografijami, avdio in video vsebinami 

in vsemi tistimi lokalnimi informacijami, ki si jih občanke in občani želijo in iščejo na spletu. 

Spletni portal omogoča enostavno registracijo in brezplačen ogled vseh vsebin ter tudi 

soustvarjanje vsebin vsem zainteresiranim posameznikom, podjetjem in občinskim upravam v 

vseh slovenskih občinah. Sredstva na postavki se namenjajo za najemnino portala. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj je portal deloval nemoteno, s čimer je bilo društvom in 

posameznikom omogočeno brezplačno oglaševanje in promoviranje dejavnosti. 

 

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem  
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04331118 – STROŠKI IZVRŠB, DRUGI SODNI POSTOPKI  

IN PRAVNO ZASTOPANJE  14.308,37 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za redno opravljanje odvetniških in 

pravnih storitev za potrebe občine ter pravno zastopanje in zaščite interesov občine v sodnih 

postopkih ter drugih postopkih. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Na podlagi opravljenih pravnih storitev, zastopanja občine v sodnih postopkih ter zaščite 

pravnih interesov Občine Šmartno pri Litiji v preteklem letu ocenjujemo, da so bili zastavljeni 

cilji doseženi.  

 

04331502 – TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV  

 V LASTI OBČINE 10.875,16 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena tekočemu vzdrževanju in stroškom v objektu na 

naslovu Staretov trg 12 (prostori Knjižnice Litija, JZ Bogenšperk), Staretov trg 25 ter prostorov 

v POŠ Javorje, in sicer stroškom ogrevanja, elektrike, čistil, komunalnih storitev, varovanja 

zgradbe, vzdrževanja ter ostalih storitev.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, saj je občina zagotavljala nemoteno izvajanje 

dejavnosti v lastniških objektih in poslovnih prostorih.  

 

04331503 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV  

 V LASTI OBČINE 988,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena pridobitvi projektne dokumentacije oz. popisa del za 

obnovo poslovnega prostora in sami obnovi na lokaciji Staretov trg 25, Šmartno. Pridobljena je 

bila projektna dokumentacija oz. popis del za izvedbo nujnih obnovitvenih del, sama obnova pa 

se zaradi nezadostnih sredstev ni izvedla preko zunanjega izvajalca, pač pa samo nujna dela, ki 

jih je izvedel občinski vzdrževalec. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil delno dosežen, saj je bila za celotno prenovo oziroma obnovo poslovnega prostora na 

lokaciji Staretov trg 25 pridobljena projektna dokumentacija, sama izvedba pa ni bila izvedena. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0006 – Inv. vzdrž. poslovnih prostorov v lasti občine 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotoviti potrebno investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, ki so v 

lasti občine. S tem postane cilj projekta ohranitev oziroma povečevanje vrednosti ter ohranitev 

poslovnih prostorov v primernem stanju, za nemoteno opravljanje poslovne dejavnosti v njih. 

Projekt je stalen in se izvaja v primeru izkazanih potreb. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta 

V letu 2016 je bila pridobljena projektna dokumentacija oz. popis del za izvedbo nujnih 

obnovitvenih del za poslovni prostor na Staretovem trgu 25, Šmartno. 

 

04334008 – OBVEZNOSTI IZ KONČANIH SODNIH POSTOPKOV 77.425,96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se v letu 2016 izvajala redna dokončna plačila obrokov 

faktorinški družbi (občina je z družbo sklenila dogovor o obročnem odplačilu obveznosti) iz 

naslova končanega sodnega postopka v primeru tožbe s strani občine Litija. Obveznost se je 

nanašala na odškodnino z zamudnimi obrestmi za dve zadevi, zadeva Mihelič – Puc zaradi 

prodaje nepremičnin, ki so bile v postopku denacionalizacije, ter zadeva nepremičninski sklad 

PIZ zaradi ugotovitve lastništva nepremičnin na Jerebovi ulici 3. Obveznost občine se je sredi 

leta poplačala in s tem se je zadeva zaključila. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je v letu 2016 vse mesečne obroke oziroma obveznosti iz končanega sodnega postopka 

v tožbi z občino Litija redno in pravočasno poravnavala faktorinški družbi. S tem je bil 

zastavljen cilj dosežen. 

 

04334009 – OBVEZNOSTI PO POGOJNI SODNI PORAVNAVI  

 (BOGENŠPERK) 51.546,24 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Za potrebe ponovne oživitve okolice gradu Bogenšperk je občina v letu 2016 pristopila k 

nakupu stanovanja na naslovu Bogenšperk 4. Navedeni nakup je pogojevala tudi pogojna sodna 

poravnava z lastnikom nepremičnine. Z nakupom je občina postala lastnik zemljišč in objektov 

okoli gradu. S tem je bila zadeva v letu 2016 zaključena. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je v letu 2016 zagotovila sredstva za nakup nepremičnine. Pravni posel je bil zaključen 

v prvi polovici leta. Z nakupom je bil cilj dosežen. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0007 – Obveznosti iz končanih sodnih postopkov 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je na podlagi sklenjene pogojne sodne poravnave nakup nepremičnine v 

okolici gradu Bogenšperk. Cilj tega projekta je pridobitev vseh nepremičnin v last občine, kar 

bi omogočilo nemoteno investiranje v sam grad in okolico gradu ter revitalizacijo območja 

okrog gradu Bogenšperk. Projekt se izvaja v primeru morebitnih sodnih postopkov, ki bi občini 

nalagali plačilo določenih obveznosti. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta 

Z nakupom je bila dosežena revitalizacija območja gradu Bogenšperk. Dosežen je bil 

pomemben mejnik v smeri zaključevanja lastništva zemljišč okrog gradu. 
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06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 – Dejavnost občinske uprave  

06039001 – Administracija občinske uprave  

 

06311101 - PLAČE DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE 251.754,81 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za plače, dodatke, vse prispevke in 

premije ter povračila in nadomestila plač za vse zaposlene v občinski upravi. Sredstva so bila 

realizirana na podlagi sklenjenih pogodb, veljavne zakonodaje in predpisov, ki so bili v uporabi 

za določitev in obračun plač v letu 2016. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je v letu 2016 realizirala vse svoje obveznosti do zaposlenih v občinski upravi in s tem 

dosegla zastavljene cilje. 

 

06311104 - PLAČE DELAVCEV SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 8.460,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila porabljena  za plače skupne občinske uprave za namene izvajanja javne službe 

inšpektorata in redarstva, ki bremenijo Občino Šmartno pri Litiji v sorazmernem deležu 13%. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je realizirala svoje obveznosti do zaposlenih v medobčinskem inšpektorata in redarstva 

(ena inšpektorica in en redar). 

 

06311105 - MATERIALNI STROŠKI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 3.207,24 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Načrtovana sredstva so bila namenjena za zagotavljanje nemotenega delovanje medobčinskega 

inšpektorata in redarstva.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je v celoti dosegala zastavljeni cilj z zagotavljanjem materialnih pogojev za nemoteno 

delovanje inšpektorata. 

 

06311106 - INVESTICIJE ZA SKUPNO OBČINSKO UPRAVO 43,84 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na proračunski postavki so bila sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, potrebnih za 

delovanje inšpektorata in redarske službe. Tako je bil opravljen nakup navigacijske naprave za 

potrebe izvajanja redarske službe. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z nakupom potrebne opreme v skladu z načrtom skupne občinske uprave je bil zastavljen cilj 

dosežen. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-08-0001 – Investicije za skupno občinsko upravo 
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno opremo in sredstva za učinkovito in nemoteno delovanje 

skupne občinske uprave, torej medobčinskega inšpektorata in redarske službe. Projekt je stalen 

oziroma bo trajal do delovanja skupne občinske uprave. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta 

Za potrebe skupne občinske uprave je bil v letu 2016 realiziran nakup potrebne opreme, in sicer 

navigacijske naprave za potrebe izvajanja redarske službe. 

 

06311116 - OBČINSKA UPRAVA – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITEV 43.874,77 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena za zagotavljanje materialnih 

pogojev za delovanje občinske uprave ter s tem opravljanje nalog občine. Tako se je za 

nemoteno delovanje občinske uprave zagotavljal pisarniški material, čiščenje in varovanje 

poslovnih prostorov, električna energija, ogrevanje, poštne in telefonske storitve, komunalne 

storitve, opravljeni so bili zdravniški pregledi zaposlenih, zagotavljala se je strokovna literatura 

za opravljanje dejavnosti, oblačila za potrebe vzdrževalca, darilni material, opravljene so bile 

svetovalne storitve v zvezi z optimizacijo delovnih mest,… 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z nemotenim zagotavljanjem potrebnih materialnih pogojev za delovanje občinske uprave ter 

nadaljnjo racionalizacijo stroškov (doseganje nižjih cen, zniževanje nekaterih manj nujnih 

stroškov) ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene cilje.  

 

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

uprave  

 

06321150 – TEKOČE VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV IN  

 ZGRADBE TER OPREME 27.601,79 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo ustrezno tekoče vzdrževanje prostorov in 

opreme, ki je uporabljena za delovanje občinske uprave. Tako se je zagotavljalo tekoče 

vzdrževanje poslovnega objekta (ureditev razsvetljave v prostorih občinske uprave, 

zavarovanje odgovornosti), tekoče vzdrževanje opreme (vzdrževanje in zavarovanje službenih 

vozil, vzdrževanje fotokopirnih strojev, invalidske ploščadi,…) ter vzdrževanje strojne 

računalniške opreme ter vzdrževanje in posodabljanje obstoječe programske opreme (obnova 

licenc za anitvirusni program, vzdrževanje HKOM – državna informacijska mreža, programske 

opreme za evidentiranje poslovnih dogodkov in vhodne pošte). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z nemotenim in rednim zagotavljanjem tekočega vzdrževanja prostorov občinske uprave ter 

opreme, ki je v uporabi za delovanje občinske uprave (službena vozila, strojna računalniška in 

programska oprema, invalidske ploščadi,…) se dosegajo ustrezni materialni pogoji za 

delovanje občinske uprave. S tem se ocenjuje, da smo dosegli vse zastavljene cilje na tem 

področju.  
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06321152 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

 UPRAVNIH PROSTOROV IN ZGRADBE TER OPREME 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na tej proračunski postavki so bila denarna sredstva namenjena za morebitno nujno  

investicijsko vzdrževanje upravne stavbe in prostorov občine. V letu 2016 ni bilo najnujnejših 

potreb za izvedbo manjših investicijsko vzdrževalnih del. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Glede na to, da v letu 2016 ni bilo izkazanih potreb po investicijskem vzdrževanju upravne 

zgradbe, je bil cilj v smislu morebitnih potreb po nujnem vzdrževanju upravne zgradbe 

dosežen. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0002 – Upravni prostori in zgradbe 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotoviti primerne prostore za delovanje občinske uprave Občine Šmartno 

pri Litiji (potrebno investiranje v zgradbo, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov,). 

Namen projekta je tudi izvedba selitve poslovnih prostorov občinske uprave na naslov Staretov 

trg 12 v središču Šmartna. Cilj projekta je tako ureditev primernih in ustreznih prostorov za 

opravljanje dejavnosti občinske uprave ter približanje storitev, ki jih izvaja občinska uprava, 

občanom. Projekt je stalen in se izvaja v primeru izkazanih potreb. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta 

V letu 2016 ni bilo potreb po nujnih investicijsko vzdrževalnih delih na stavbi, kjer ima sedež  

občinska uprava. S tega vidika tako ni bilo doseženega napredka na tem projektu. 

 

06321154 – NAKUP OPREME IN INVENTARJA ZA OBČINSKO UPRAVO 11.405,58 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Za potrebe nemotenega poslovanja in delovanja občinske uprave so bili v letu 2016 opravljeni 

nakupi potrebne opreme ter izvedena zamenjava nekatere zastarele opreme. Tako je bil v 

okviru proračunske postavke opravljen predvsem nakup novega strežnika, prenosnega 

računalnika, novih monitorjev, nadgradnja računalnikov, projektorja in platna ter nakup omare 

za shranjevanje prostorskih planov.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z izkazanimi potrebami ter nakupi potrebne opreme za nemoteno delovanje in poslovanje 

občine se dosegajo zastavljeni cilji na tem področju. Glede na omejenost finančnih sredstev, se 

cilji dosegajo počasi.  

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0008 – Nakup opreme in inventarja - občinska uprava 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotovitev potrebne, sodobne in ustrezne opreme in inventarja za primerno 

delovanje in izvrševanje oziroma opravljanje nalog občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji. 

Projekt je trajen. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta 

Z nakupi potrebne opreme za delovanje občinske uprave in nemotenega poslovanja občine, se 

postopoma dosega razvoj na tem področju. Glede na omejenost finančnih sredstev in sprotno 

izkazovanje potreb, se projekt vseskozi izvaja ter se postopoma dosega zastavljene cilje. 

 

06321155 – NAKUP PROSTOROV OBČINSKE UPRAVE  

 (TOMAZINOVA 2) 4.702,02 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je za potrebe nemotenega delovanja pristopila k urejanju etažne lastnine na poslovnem 

objektu. Pristopilo se je k odkupu dela poslovnih prostorov v mansardi objekta na naslovu 

Tomazinova ulica 2, v Šmartnem pri Litiji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je z odkupom preostalega dela poslovnih prostorov zaključila etažno lastnino na 

objektu. Ocenjujemo, da je bil cilj uspešno realiziran. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0009 – Nakup prostorov občinske uprave (Tomazinova 2) 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je ureditev etažne lastnine v objektu kjer se nahaja občinska uprava. V 

postopku urejanja je bilo ugotovljeno, da v prvotnem predlogu rešitve lastniških deležev 

manjka manjši del površin poslovnega prostora v mansardi objekta. Cilj projekta je tako 

dokončna ureditev lastniških deležev ter etažne lastnine v objektu na Tomazinovi 2. Projekt se 

je zaključil z odkupom vseh poslovnih prostorov. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta 

Z odkupom manjšega dela poslovnih prostorov je bil cilj dosežen. 

 

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

 

07312202 - STROŠKI OPERATIVNEGA DELOVANJA ENOT IN  

SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE               855,05 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva v okviru te proračunske postavke so bila namenjena zavarovanju odgovornosti članov 

štaba civilne zaščite in prostovoljnih gasilskih društev občine Šmartno (realizirano) in 

povračilu stroškov članom civilne zaščite ob intervenciji.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Sredstva na proračunski postavki so bila realizirana v delu, ki je bil namenjen zavarovanju 

odgovornosti članov štaba civilne zaščite in prostovoljnih gasilskih društev občine Šmartno, ni 

pa bilo nadomestil plač in stroškov v zvezi z usposabljanji.   

 

 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 182 

07312204 – DEJAVNOST EKIPE PRVE POMOČI               1.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena usposabljanju in delovanju ekipe prve pomoči civilne zaščite, ki 

deluje v okviru Območnega združenja Rdečega križa Litija in Šmartno. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil uspešno dosežen. 

 

07312251 - OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE               846,45 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za nakup gradbene folije in 

protipoplavnih vreč, in sicer za potrebe delovanja enot Civilne zaščite ter zaščite občanov in 

njihovega premoženja ob naravnih nesrečah. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil z nakupom potrebne opreme v celoti dosežen.  

  

Navezava na projekte NRP 

OB194-14-0006 – Oprema enot CZ 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotovitev potrebne in sodobne opreme za občinsko enoto civilne zaščite. 

Cilj projekta je, da se novo formiran štab in enota civilne zaščite v občini ustrezno opremi z 

nujno in potrebno opremo in zagotovi tem enotam ustrezne prostore za njihovo delovanje. S 

tem se omogoči njihovo primerno delovanje v primerih morebitnih potreb. Projekt je trajen 

oziroma se bo izvajal v skladu z izkazanimi potrebami civilne zaščite v občini. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta 

V letu 2016 je bil izpolnjen cilj z nakupom potrebne opreme (protipoplavne vreče, gradbena 

folija). 

 

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč  

 

07323201 – DEJAVNOST OBČINSKE ZVEZE IN OBČINSKIH PGD 57.999,99 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti)za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je predvideno financiranje rednega delovanja občinske gasilske 

zveze ter občinskih prostovoljnih gasilskih društev. Sredstva so bila tako namenjena pokritju 

stroškov, ki jih imajo pri svojem rednem delovanju GZ in PGD-ji (Jablanica, Javorje, 

Kostrevnica, Liberga, Primskovo, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane, Vintarjevec in 

Zavrstnik): izobraževanja gasilcev na podlagi enotnega učnega programa predpisanega s strani 

resornega ministrstva, delo z mladino, delo z veterani, delo s članicami, izvedba tekmovanj za 

vse kategorije, zavarovanja članov, gasilskih domov in gasilskih vozil, vzdrževanje tehničnih 

sredstev v okviru finančnih zmožnosti, osveščanje prebivalstva ob izvajanju gasilskih vaj, 

dnevih odprtih vrat ipd. Obveznost je pogodbeno dogovorjena med Občino Šmartno pri Litiji, 

Gasilsko zvezo Šmartno pri Litiji in posameznimi gasilskimi društvi. V pogodbi je določen 

obseg, vsebina in način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so bila sredstva porabljena za namene, za katere so bila 

tudi načrtovana. 

 

07323202 – NADOMESTILO PLAČE MED OPRAVLJANJEM NALOG 

 ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti)za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena povračilu nadomestila plače prostovoljnim gasilcem 

med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine. Ker ni bilo pobud, to teh 

izplačil nadomestil ni prišlo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Sredstva so bila zagotovljena, usposabljanja pa so bila izvedena brez potreb po nadomestilih 

plač.  

 

07323251 – TRANSFER POŽARNIH TAKS 12.654,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je predvideno prenakazilo sredstev požarne takse, ki je 

nakazana s strani državnega proračuna občini, na račun gasilske zveze in sicer za namen 

nakupa gasilske zaščitne opreme. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je občina večino prejetih sredstev požarnih taks, ki jih je 

prejela v letu 2016, v celoti nakazala gasilski zvezi, s katerimi so bili opravljeni nakupi opreme. 

Občina ni nakazala le požarne takse, ki jo je prejela zadnje dni lanskega leta in se bodo 

izplačala v letu 2017. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0003 - Nabava gasilskih vozil in opreme 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa potrebne zaščitne opreme, 

gasilskih vozil in gasilske opreme ter izgradnje prostorov za uspešno in učinkovito delovanje 

ter izvajanje nalog enot Gasilske zveze ter prostovoljnih gasilskih društev v Šmartnem pri 

Litiji. Poleg tega je cilj projekta tudi redno in pravočasno prenakazilo požarne takse, ki jo 

občina prejme iz državnega proračuna in je namenjena nakup gasilske opreme. Projekt je 

trajen. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil izveden nakup zaščitne opreme za posamezna društva. 

 

07323252 – SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH VOZIL  

IN OPREME  57.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru navedene proračunske postavke so bila sredstva v celoti v namenjena sofinanciranju 

nakupa gasilskega vozila za PGD Jablanica. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se je sledilo načrtu gasilske zveze po prioritetnih nakupih 

gasilskih vozil. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0003 - Nabava gasilskih vozil in opreme 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa potrebne zaščitne opreme, 

gasilskih vozil in gasilske opreme ter izgradnje prostorov za uspešno in učinkovito delovanje 

ter izvajanje nalog enot Gasilske zveze ter prostovoljnih gasilskih društev v Šmartnem pri 

Litiji. Poleg tega je cilj projekta tudi redno in pravočasno prenakazilo požarne takse, ki jo 

občina prejme iz državnega proračuna in je namenjena nakup gasilske opreme. Projekt je 

trajen. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 so bila celotna sredstva realizirana za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za 

PGD Jablanica. 

 

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost  

08029001 – Prometna varnost  

 

08211115 - SVET ZA PREVENTIVO IN VARNOST V CESTNEM  

PROMETU 6.123,41 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V sklopu proračunske postavke se je v letu 2016 izvedla analiza podatkov iz radarske table, ki 

jo je imela občina v najemu, nabavilo se je po 150 kresničk in 50 otroških telovnikov ter 150 

kolesarskih izkaznic in ovitkov, financiral se je oglas in pijača za udeležence prireditve »Varno 

na motorju«, izvedel se je kolesarski izpit, izvedel so se meritve hitrosti na najbolj 

problematičnih lokacijah v občini, po najemu se je financiral odkup preventivne radarska table 

locirane pred OŠ Šmartno, izvedel se je program prometne vzgoje »Kolesarčki«, financirala se 

je malica za prisotne pri varstvu otrok na poti v šolo ob začetku šolskega leta. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili v okviru proračunske postavke doseženi. Sredstva so se namenjala 

preventivi in vzgoji (izobraževanja in nabava materiala) v cestnem prometu, predvsem 

osnovnošolskih in predšolskih otrok. Zaradi neprimernega vremena predvidena prireditev 

»varno na motorju« ni bila izvedena.  

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-07-0029 - Prometna varnost 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Projekt je namenjen za izvajanje preventivno-vzgojnih in varnostnih aktivnosti na območju 

občine. V ta sklop sodijo poleg organizacije tečajev in izvedbe izobraževalnih projektov tudi 

nakup določene opreme za doseganje cilja projekta, ki je povečanje varnosti v cestnem prometu 

v občini in vzgoja predvsem mlajših udeležencev v prometu. Projekt je stalen in se izvaja v 

primeru izkazanih potreb. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Dosežen je določen napredek na področju izobraževanja otrok, kar je cilj, kateremu se 

dolgoročno sledi, s tem pa je povezana tudi večja varnost udeležencev v cestnem prometu. 

Napredek je dosežen tudi pri več let načrtovani postavitvi prikazovalnika hitrosti.   

 

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  

1003 – Aktivna politika zaposlovanja  

10039001 – Povečanje zaposljivosti  

 

10311017 – SREDSTVA ZA IZVAJANJE JAVNIH DEL 12.587,97 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je zagotavljala sredstva za sofinanciranje dveh brezposelnih oseb preko lokalnih 

zaposlitvenih programov javnih del za izvajanje del in sicer pri razvoju turizma v Občini 

Šmartno pri Litiji ter na področju urejanja zelenic in javnih cest v občini. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z izvajanjem javnih del v letu 2016 je občina dosegla zastavljeni letni cilj po zaposlitvi dveh 

brezposelnih oseb. v občini. 

 

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu  

 

11214209 - FINANČNE POMOČI V KMETIJSTVU - RAZPIS 17.358,30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru postavke je bil izveden razpis, na podlagi katerega se je petim nosilcem kmetijskih 

gospodarstev omogočilo investiranje v kmetijska gospodarstva. Na podlagi Pravilnika o 

ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za 

programsko obdobje 2016-2020, je občina sofinancirala tudi izvajanje tehnične pomoči na ter 

finančno podprla delovanje 8 društev s področja kmetijstva. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni letni cilj je bil dosežen, saj je občina uspešno izvedla javni razpis in z razdeljenimi 

sredstvi omogočila nadaljnje investiranje v kmetijska gospodarstva, izvajanje tehnične pomoči 

ter delovanje društev s področja kmetijstva. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-08-0002 – Finančne pomoči kmetijstvu 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen je sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva ter izvajanje tehnične pomoči za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Šmartno pri Litiji. Cilj projekta je 

izboljšanje in povečanje kmetijske pridelave v občini. Projekt je trajen. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Občina je v letu 2016 nadaljevala z zagotavljanjem investicij v kmetijska gospodarstva, saj je z 

izvedenim razpisom omogočila izvedbo investicij 5 nosilcem kmetijske dejavnosti ter s tem 

vplivala na cilj povečanja kmetijske pridelave. 

 

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij  

 

11224252 - SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV  

PODEŽELJA 9.498,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje delovanja LAS Srce Slovenije (upravitelj je 

Razvojni center Srca Slovenije). Sredstva za delovanje LAS Srce Slovenije so bila namenjena 

zagotavljanju delovanja organov LAS, izvajanju lokalne razvojne strategije, informiranju in 

promociji LAS ter izobraževanju in usposabljanju članov LAS. LAS Srce Slovenije je eden 

najuspešnejših LAS-ov v državi tako pri črpanju kot izvedbi projektov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z uspešno izvedenimi aktivnostmi v okviru razvojnih programov podeželja so bili zastavljeni 

letni cilji doseženi. 

 

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu  

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali  

 

11324210 - ZAŠČITA IZGUBLJENIH ŽIVALI 3.422,53 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila porabljena za oskrbo in zaščito izgubljenih in zapuščenih živali. Občina 

Šmartno pri Litiji ima sklenjeno pogodbo z zavetiščem v Trebnjem (Meli center Repče).  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je v letu 2016 z realiziranimi sredstvi zagotovila ustrezno oskrbo in zaščito izgubljenih 

živali. 

 

1104 – Gozdarstvo  

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest  

 

11414251 - VZDRŽEVANJ GOZDNIH CEST IN VLAK 12.683,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove 

Slovenije sklenila pogodbo o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2016. Zavod za gozdove 

Slovenije je izdelal program vzdrževanja. Na osnovi 23. Člena Zakona o ukrepih za odpravo 

posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 je občina  pridobila dodatna sredstva, 

ki so se namenila vzdrževanju gozdnih cest (1/3 dodeljenih sredstev, 2/3 pa so se namenile 

vzdrževanju občinskih cest). V okviru proračunske postavke se je v okviru rednega vzdrževanja 

cest financirala ureditev naslednjih gozdnih cest: Riharjevec in Štangarski Potok. V okviru 

obveznosti iz naslova koncesijske dajatve pa se je financirala ureditev naslednjih gozdnih cest: 

Grmače-Kepovina in Reka-Potok zg. del. Dodatno se je naročila še izvedba del na gozdni cesti 

Rakovnik. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, saj se je, predvsem zaradi dodatnih sredstev, ki jih je 

občina pridobila iz naslova Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 

10. februarjem 2014 uredilo veliko gozdnih cest. Izvedena so bila dela po programu Zavoda za 

gozdove Slovenije. 

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije  

 

12061001 - LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT  

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 1.622,60 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V skladu s sprejetim lokalnim energetskim konceptom je potrebno izvajati aktivnosti za 

učinkovito rabo energije (URE) v občini. V okviru proračunske postavke je bilo izvedeno 

energetsko upravljanje (E-2 manager) ter izdelana energetska izkaznica za stanovanje na 

Grmačah.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Občina izvaja aktivnosti za učinkovito rabo energije. 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  

1302 – Cestni promet in infrastruktura  

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest  

 

13214501 - VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH IN LOKALNIH CEST 287.171,32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na teritoriju občine je glede na število prebivalcev in površino same občine dolžina cest 

nadpovprečna. Prevladujejo makadamske ceste, katerih vzdrževanje je drago, predvsem zaradi 

tega, ker so podvržene vplivom iz okolja. Večina ukrepov za saniranje je bilo izvedenih, za 

popolno sanacijo pa bi bilo potrebnih več proračunskih sredstev. V okviru proračunske 

postavke se je financiralo redno vzdrževanje cest po koncesijski pogodbi, košnja cest, ki je 

izvzeta iz koncesijske pogodbe ter strokovni nadzor nad vzdrževanjem cest. Poleg rednega 

vzdrževanja v okviru koncesijske pogodbe se je iz proračunske postavke financirala 

rekonstrukcija pločnika in nadzor ob gradnji omrežja s strani elektro podjetja, pesek za ureditev 

nekategorizirane ceste Gradišče (Mulh), svetovanje ob podelitvi koncesije in ureditvi priključka 

pri ZD Litija. 

  

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji so bili v veliki meri doseženi. Občinske ceste so bile redno vzdrževane, poskrbljeno je 

bilo, da so normalno prevozne in varne. Vršili so se pregledi cest, vodili so se potrebni in 

zahtevani podatki. V prihodnje bo potrebno zadeve, ki ne sodijo v redno vzdrževanje cest na 

podlagi Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest planirati na ostalih postavkah. 

 

13214502 - ZIMSKA SLUŽBA 112.403,30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Zimska služba je sestavljena iz treh segmentov in sicer pripravljalnih del, same zimske službe 

in končna dela. Pripravljalna dela se začnejo s pripravo strojev, postavitvijo kolov in priprave 
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materiala, sledi zimska služba, in končna dela (skladiščenje kolov, priprava surovin za 

naslednjo sezono). V okviru proračunske postavke so bili izvedeni načrtovani ukrepi, saj je bila 

zimska služba opravljena v skladu s pravilniki, omogočena je bila prevoznost cest in varnost na 

občinskih cestah v zimskem času. V okviru proračunske postavke se je financirala sama zimska 

služba, nadzor nad izvajanjem le-te ter nabava novih snežnih kolov. 

   

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Ceste so bile v prevozne, hujših nesreč in težav v zimskem 

času na občinskih cestah ni bilo. V prihodnje bo potrebno obseg zimske službe omejiti in se 

približati minimalnim standardom, ki jih predvideva Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih 

cest, saj se dejansko opravljajo nadstandardne storitve.  

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest  

 

13224500 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH IN  

 LOKALNIH CEST 49.208,04 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je financiralo asfaltiranje delov javnih poti na Obli Gorici in 

v Kotu. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji z vidika proračunske postavke so bili doseženi, saj asfaltiranje oziroma 

rekonstrukcije cest spadajo k investicijskemu vzdrževanju cest. V prihodnje bi bilo potrebno 

vzpostaviti ločitev med rednim in investicijskim vzdrževanjem cest. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-07-0030 – Investicijsko vzdrževanje cest 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izvedba investicij in investicijskega vzdrževanja na krajevnih in lokalnih 

cestah. V okviru projekta se izvajajo različne oblike in obsegi samega vzdrževanja, predvsem 

na dotrajanih odsekih cest, odsekih, ki so precej nevarni, delih cest, ki so bolj podvrženi 

vremenskim vplivom itd. Cilj projekta je modernizacija delov lokalnih cest in cestne 

infrastrukture, da se zagotovi izboljšanje voznih lastnosti ter predvsem prometne varnosti na 

omenjenih odsekih. Projekt je stalen in se izvaja v primeru izkazanih potreb. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Z asfaltiranjem dveh odsekov javnih poti (na Obli Gorici in v Kotu) je bil dosežen manjši 

napredek na projektu za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, ki so na splošno v slabem 

stanju na območju celotne občine. 

 

13224554 – PLOČNIK DO POKOPALIŠČA ŠMARTNO  2.257,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je izvedel Hidrološko hidravlični elaborat, ki je osnova za 

pridobitev soglasja DRSV k izdelani projektni dokumentaciji. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Doseženi cilji so bili delno doseženi. Občina je nameravala v letu 2016 izdelati novelacijo 

projektne dokumentacije. Ker pa je potrebno k dokumentaciji pridobiti tudi soglasje DRSV, se 

je izvedel Hidrološko hidravlični elaborat. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-07-0004 – Pločnik do pokopališča Šmartno 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen je izgradnja pločnika skozi središče Šmartna do pokopališča v Šmartnem. Cilj projekta 

je izboljšanje varnosti pešcev, ki uporabljajo omenjeno traso, saj je večji del te trase brez 

ustreznega pločnika, tako da pešci za hojo uporabljajo tudi precej ozko cestišče. Projekt bo 

trajal do izgradnje pločnika v središču Šmartna. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil dosežen delni napredek pri projektu, saj se je izdelala osnova za izdelavo 

novelacije projektne dokumentacije. 

 

13224606 – UREDITEV PLOČNIKA OB DRŽAVNI CESTI R2 416/1346  

 LITIJA - ŠMARTNO 680,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V letu 2016 se je nadaljevalo pridobivanje zemljišč, po katerih poteka pločnik. Sredstva so bila 

načrtovana za odkup dveh zemljišč od fizičnih oseb. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljani cilj je bil delno uspešen, saj je občini uspelo realizirati en pravni posel nakupa 

zemljišč. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-07-0033 – Ured. Pločnika ob drž. cesti R2 416/1346 Litija-Šm 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izgradnja pločnika na trasi ceste Šmartno - Jeze, katerega cilj je izboljšanje 

varnosti pešcev, predvsem otrok, ki uporabljajo omenjeno relacijo ceste na poti do šole. Projekt 

se bo zaključil z odkupom vseh zemljišč na trasi pločnika, ki je predviden v prihodnjih letih. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 se je pristopilo k urejanju lastniških razmerij za zemljišča, po katerih poteka 

pločnik. V prihodnjih letih se bodo nadaljevali postopki pridobivanja. Po pridobitvi vseh 

zemljišč bodo vsa prenesena na državo. 

 

13224670 – UREDITEV DELA TOMAZINOVE ULICE 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke v letu 2016 naj bi se izvedla projektna dokumentacija za 

sanacijo opornega zidu in asfaltiranje dela Tomazinove ulice. Aktivnosti so bile sicer izvedene, 

vendar cilji niso bili doseženi, saj projektna dokumentacija še ni bila izdelana. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji niso bili doseženi. Projektna dokumentacija še ni bila izdelana. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-13-0010 – Ureditev dela Tomazinove ulice 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je sanacija dela ceste z ureditvijo odvodnjavanja in gradnjo opornega zidu ter 

tako zaščita naselja Miška pred plazom. Cilj projekta je zaščita naselja pred plazom ter s tem 

povečanje varnosti prebivalcev v samem naselju. Projekt bo trajal do izgradnje opornega zidu. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil dosežen le delni napredek na projektu. Projektna dokumentacija še ni 

izvedena. 

 

13224677 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OPPN ŠM14/3 IN 14/4 10.260,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je izvedla obdelava terenskih podatkov. Izdelan je bil 

elaborat o raziskavi. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je bila komunalna infrastruktura z dovozno potjo na 

območju OPPN ŠM14/3 in 14/4 v naselju Šmartno pri Litiji (dovoz iz obvoznice do poslovnega 

prostora KGZ Litija oziroma zemljišč predvidenih za stanovanjsko gradnjo) v celoti zgrajena.  

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-14-0009 - Komunalna infrastruktura OPPN ŠM14/3 in 14/4 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je ureditev potrebne komunalne infrastrukture ter izgradnja dovoza do 

poslovnih objektov ter zemljišč, na katerih so predvidene novogradnje stanovanjskih objektov. 

Cilj tega projekta je ureditev vse potrebne komunalne in cestne infrastrukture za nemoteno 

opravljanje poslovne dejavnosti ter zagotavljanje opremljenosti zemljišč na območju, kjer so 

načrtovani stanovanjski objekti. Projekt se je v letu 2016 zaključil.  

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2015 je bil projekt v celoti izpeljan ter zaključen z vidika izgradnje ustrezne 

infrastrukture. V okviru projekta v letu 2016 je bilo potrebno obdelati podatke pridobljene pri 

arheoloških izkopavanjih. Cilji so bili doseženi. Projekt je zaključen. 

 

13224681 – ASFALTIRANJE DELA JP 709651  

 (REKA-GOJZDAR-KRMUC) 55.944,34 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je bila izdelana projektna dokumentacija (IZN), izvedeno 

asfaltiranje, opravljen je bil nadzor. Vsi ukrepi za dosega cilja so bili izvedeni. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Doseženi so bil vsi zastavljeni cilji. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-14-0014 - Asfaltiranje dela JP 709651 (Reka-Gojzdar-Krmuc) 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je asfaltiranje dela javne poti na odseku Reka - Gojzdar - Krmuc. S tem 

postane cilj projekta modernizacija dela ceste, da se zagotovi izboljšanje voznih lastnosti ter 

predvsem prometne varnosti na omenjenem odseku. Projekt se je v letu 2016 zaključil.  

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil dosežen zastavljeni cilj, saj se je planirani del javne poti asfaltiral.  

 

13224687 – REKONSTRUKCIJA LITIJSKE CESTE 252.112,13 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se izdelali geodetski posnetki, izdelana je bila projektna 

dokumentacija (projektna naloga, IDZ, IZN, IZN javna razsvetljava), izdelala dokumentacija za 

prijavo za sredstva državnega proračuna na podlagi 21. člena ZFO, izvedena so bila gradbena 

dela na vodovodnem, kanalizacijskem in cestnem omrežju ter investicijski nadzor nad samo 

izgradnjo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Projekt rekonstrukcije Litijske ceste poteka po terminskem 

planu in predvidevanjih. Projekt je dvoleten. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-15-0027 - Rekonstrukcija Litijske ceste 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je kompletna komunalna ureditev in adaptacija zelo poškodovanega in 

dotrajanega cestišča lokalne ceste na odseku Litija - Šmartno. S tem postane cilj projekta 

modernizacija dela ceste, da se zagotovi izboljšanje voznih lastnosti ter predvsem prometne 

varnosti na omenjenem odseku. Projekt se bo v celoti zaključil v letu 2017 z drugo fazo 

rekonstrukcije.  

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Napredek z vidika doseganja ciljev je bil dosežen. Rekonstrukcija lokalne ceste z vgradnjo 

komunalne infrastrukture poteka po načrtih. Izveden je bil obseg del, ki je pred koncem leta 

omogočil odvijanje prometa. 

 

13224693 – UREDITEV NEKATEGOR. POTI V CENTRU ŠMARTN 

 (ŽAGAR – KANTUŽAR) 5.990,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je bila izdelana projektna dokumentacija (IZN) za 

rekonstrukcijo nekategorizirane ceste v Šmartnem. Vsi ukrepi za doseganje ciljev so bili 

izvedeni. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilj za leto 2016 je bil dosežen. Projektna dokumentacije je bila izdelana. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-16-0005 - Ureditev nek. poti v Šmartnem (Žagar - Kantužar) 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je ureditev ter asfaltiranje nekategorizirane poti v Šmartnem (na odseku Žagar 

- Kantužar). S tem postane cilj projekta modernizacija dela ceste, da se zagotovi izboljšanje 

voznih lastnosti ter predvsem prometne varnosti na omenjenem odseku. Projekt se bo zaključil 

v prihodnjih letih z izvedbo asfaltiranja.  

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 so bili cilji dosežene (izdelava projektne dokumentacije). 

 

13224800 – ŠTUDIJE NA PODROČJU CESTNE INFRASTRUKTURE 15.750,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je financiral izvedba projektne dokumentacije IDZ za 

ureditev cestnega omrežja na območju OPPN Šm-jug, projektna dokumentacija IZN za ureditev 

priključka »Bajernik« na regionalno cesto, projektna dokumentacija IZN Prometna ureditev 

kostrevniške doline in Projektna dokumentacija IZN za rekonstrukcijo in asfaltiranje lokalne 

ceste Volčja Jama –Jastrebnik-Obolno. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke so bili doseženi, saj se je izvedla projektna 

dokumentacija za načrtovanje izvedbe posameznih projektov. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-14-0016 - Študije na področju cestne infrastrukture 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izvedba projektne dokumentacije na področju cestne infrastrukture, tako na 

področju investicijskih vzdrževalnih del, kot investicij. Cilj tega projekta je pridobitev ustrezne 

projektne dokumentacije z oceno obsega potrebnih del na posameznih odsekih cest ter oceno 

potrebnih sredstev, ki jih bo potrebno za ureditev teh cest nameniti. Projekt je stalen in se izvaja 

v primeru izkazanih potreb. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Razvoj na projektu je bil dosežen, saj se je vzpostavila osnova za načrtovanje sredstev za 

investicije in investicijska vzdrževalna dela v prihodnjih proračunih. 

 

13029003 – Urejanje cestnega prometa  
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13231501 – UREJANJE CESTNEGA PROMETA 5.287,97 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je izvedlo video snemanje cestnega omrežja in izdelava 

video almanaha zaradi celostne ureditve kategorizacije občinskih cest. Skladno z dogovorom se 

je financiralo 80% vrednosti projekta.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji niso bili v celoti doseženi, saj je bil cilj sprejem odloka o kategorizaciji 

občinskih cest. Izvedeno je bilo video snemanje cest, potekale so dejavnosti za ureditev 

kategorizacije, ki pa še niso zaključile. Projekt in sredstva za zaključek projekta se prenesejo v 

leto 2017. 

 

13231502 – PROMETNA SIGNALIZACIJA 4.846,34 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je vzpostavila prometna signalizacija v Cerkovniku 

(opozorilo, da se je spremenila prometna signalizacija), postavila se je prometna signalizacija 

(vertikalna in horizontalna) v Jablaniški dolini (na podlagi projekta prometne ureditve v 

jablaniški dolini), postavil se je prometni znak v Vintarjevcu, zamenjalo se je prometno 

ogledalo v Veliki Kostrevnici in ponovno so se vzpostavili prometni znaki za omejitev hitrosti 

pri Krznarju. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji, ureditev občinskih cest s prometno signalizacijo, se postopoma dosegajo. 

 

13231503 – AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1.840,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je bila izdelana projektna dokumentacija IZN za ureditev 

avtobusnega postajališča v Gradiških Lazah. Izvedeno je bilo zbiranje ponudb za izdelavo 

projektne dokumentacije. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili le delno doseženi. Cilj v letu 2016 je bila izdelava projektne 

dokumentacije za avtobusna postajališča v Cerovici, Selšku in Gradiških Lazah. Zaradi 

omejenih sredstev v proračunu, se je realizirala le izdelava projektne dokumentacije v 

Gradiških Lazah. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-15-0010 – Avtobusna postajališča 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izgradnja novih in ureditev obstoječih avtobusnih postajališč v občini ter 

ureditev pripadajoče vertikalne in horizontalne signalizacije. Cilj projekta je zagotoviti 

primerno urejenost prostorov za avtobusna postajališča ter s tem izboljšanje prometne varnosti 

ter varnosti udeležencev v prometu, predvsem potnikov, ki potujejo z avtobusi. Projekt se bo 

izvajal glede na izkazane potrebe. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil dosežen le manjši napredek. Stanje projekta je, da imamo izdelano projektno 

dokumentacijo za ureditev enega postajališča. Potrebe po avtobusnih postajališčih pa so precej 

velike na nivoju celotne občine. 

 

13029004 – Cestna razsvetljava  

 

13244903 – TOKOVINA - EL. ENERGIJA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO 24.164,68 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je plačevala električna energija za javno razsvetljavo na 22. 

merilnih mestih. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, saj se je nemoteno zagotavljala električna energija za 

vso obstoječo javno razsvetljavo v občini. 

 

13244904 – TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 8.161,96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se poravnavale obveznosti iz naslova rednega vzdrževanja 

javne razsvetljave (odprava napak na javni razsvetljavi, zamenjava svetilk, varovalk), mesečno 

se je opravljal pregled prižigališč, zamenjalo se je najbolj dotrajana drogove (podstavke 

drogov).  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji z vidika vzdrževanja javne razsvetljave so bili doseženi, napake so bile 

odpravljene, javna razsvetljava je delovala. 

 

13244913 – INVESTICIJE V JAVNO RAZSVETLJAVO - VINTARJEVEC 1.069,47 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je izdelala projektna dokumentacija, poravnani so bili stroški 

priključavanja na elektro omrežje za svetilko pri avtobusni postaji v naselju Vintarjevec. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi. Svetilka je vzpostavljena, ni pa še bila prevzeta zaradi 

zamude izvajalce pri končnih delih. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-15-0012 – Javna razsvetljava Vintarjevec 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je postavitev javne razsvetljave v naselju Vintarjevec (pri avtobusnem 

postajališču), kar bi imelo za posledico večjo razsvetljenost samega območja v nočnem času. 

Cilj projekta je izboljšanje osvetlitve območja pri avtobusnem postajališču ter s tem izboljšanje 

prometne varnosti in varnosti otrok, ki se vozijo z avtobusom. Trajanje projekta je predvideno 

do začetka leta 2017. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil projekt v fizični obliki izveden, vendar še ni zaključen (prevzet). 

 

13244950 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

JAVNE RAZSVETLJAVE 34.591,44 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se izvedla zamenjava svetilke na križišču regionalne ceste in 

javne poti na Leskovici (solarna svetilka), projektna dokumentacija in novelacija projektne 

dokumentacije zaradi potreb pridobitve soglasja s strani DRSI in stroški priključevanja za javno 

razsvetljavo v Zavrstniku, nabava svetilke zaradi poškodovane svetilke na pokopališču v Veliki 

Štangi, projektna dokumentacija za obnovo javne razsvetljave in del obnove javne razsvetljave 

na nivoju celotne občine.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bil delno doseženi. Izveden je bil napredek pri investicijah in investicijskem 

vzdrževanju javne razsvetljave. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-15-0003 – Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izvedba investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v občini, predvsem 

prestavitev javne razsvetljave, vzpostavitev novih svetilk, obnova obstoječe infrastrukture 

javne razsvetljave v smislu zamenjava svetilk z varčnejšimi svetilkami, obnova drogov, itd. Cilj 

projekta je tako ohranjanje zmogljivosti javne razsvetljave ter podaljšanje življenjske dobe 

obstoječe infrastrukture ter s tem nadaljevanje zagotavljanja osvetljenosti na posameznih 

območjih občine ter omogočanje javne razsvetljave na primernih mestih. Projekt je stalen in se 

izvaja v primeru izkazanih potreb. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Napredek v letu 2016 je bil dosežen, saj so bile izvedene aktivnosti, ki sledijo namenom in 

ciljem projekta. V občini pa je še vedno več območij, na katerih je potrebno vzpostaviti javno 

razsvetljavo. 

 

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  

 

13264586 – SOFINANCIRANJE – OBVOZNICA ŠMARTNO PRI LITIJI 3.946,70 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V letu 2016 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za obvoznico in prav tako je promet stekel 

po njej. Naročeni so bili projekti za ureditev priključka na obvoznico ter parkirišča pod OŠ 

Šmartno. Naročen je bil tudi dodaten izvod hidrotehničnega poročila za obvoznico. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsi zastavljeni cilji niso bili doseženi. Gradnja obvoznice je bila sicer uspešno zaključena s 

pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Niso pa bile v celoti poplačane odškodnine v sodnih 

postopkih kot nadaljevanje razlastitvenih postopkov, ker še niso ti postopki v celoti zaključeni. 
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Navezava na projekte NRP 

OB194-09-0003 - Obvoznica Šmartno pri Litiji 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Predmet projekta je gradnja obvoznice naselja Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347. 

Na obvoznici je predvidena ureditev enega krožišča, premostitvenih objektov propust nad 

krožiščem in most, izvedba regulacij, ureditev in prestavitev vodotokov, izvedba rušitev in 

protihrupne zaščite, ureditev in zaščita komunalnih vodov, ureditev odvodnjavanja, ureditev 

kolesarskega in peš prometa, ureditev prometne opreme in signalizacije, krajinska ureditev 

območja obvoznice. Izvedeni bodo trije glavni priključki za navezovanje naselja Šmartno in 

območja usnjarne. V centru Šmartnega je predvideno obojestransko avtobusno postajališče. 

Pričetek gradnje je predviden v letu 2013. Cilj investicije je izboljšanje prehodnosti in 

dostopnosti na relaciji Litija Ivančna Gorica (Zasavje - Dolenjska), povečati prometno varnost, 

predvsem peščev in kolesarjev, ter izboljšati stanje okolja. Trajanje projekta je predvideno do 

konca leta 2014, je pa odvisno od možnosti črpanja EU sredstev. Projekt se je pričel v letu 

2007, dokončen zaključek projekta pa se načrtuje za leto 2017 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in promet po obvoznici je stekel brez 

kakršnih koli omejitev. Z vidika sofinanciranja s strani EU in državnega proračuna je projekt 

zaključen. Formalnosti glede sodnih odškodnin za razlaščence se bodo urejale še v letu 2017.   

 

1306 – Telekomunikacije in pošta  

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje  

 

13611501 – GRADNJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ 10.370,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je bil izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 

elektronskih komunikacij v občini Šmartno pri Litiji. Izvedene so bile vse aktivnosti, katere je 

občina morala izvesti za pridobitev sredstev za gradnjo širokopasovnih omrežij.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
Zastavljeni cilji v okviru proračunske postavke v letu 2016 so bili doseženi. Načrt razvoja 

širokopasovnega omrežja je bil izdelan. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0005 – Gradnja širokopasovnih omrežij 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je priprava projektne dokumentacije oziroma načrta razvoja širokopasovnega 

omrežja, ki bi bil podlaga za prijavo na razpis za gradnjo širokopasovnega omrežja v občini. 

Cilj s tem postane izgradnja širokopasovnega omrežja na posameznih območjih občine, s čimer 

bi se dvignila kakovost življenja prebivalcev teh območij. Projekt se je pričel konec leta 2015, 

zaključil pa se bo v prihodnjih letih, v primeru uspešne kandidature na razpisu. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil napredek dosežen, saj je občina sledila zahtevam pripravljavca. Napredek se 

pričakuje predvsem v letu 2017, ko naj bi bilo znano, ali bo občina uspešna pri kandidiranju za 

sredstva za gradnjo širokopasovnih omrežij. 

 

14 – GOSPODARSTVO  

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

14039001 – Promocija občine  

 

14314701 - PROMOCIJA OBČINE 4.204,03 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila porabljena za organizacijo najrazličnejših dogodkov v občini,  

koncertov in predstavitev javnih zavodov ter lokalnih društev, izvedbe različnih prireditev, 

nakup srebrnikov za mladoporočence. Poleg tega so bila sredstva namenjena tudi za 

sodelovanje v regionalni organizaciji za razvoj in trženje turizma v občini. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z vloženimi finančnimi sredstvi je bila omogočena intenzivnejša promocija občine, ki naj bi  

imela dolgoročne posledice na prepoznavnost območja. 

 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  

 

14328306 – STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA 999,93 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Finančna sredstva so bila porabljena za izdelavo končnega dokumenta, ki je nastal na podlagi 

izvedenih delavnic in preverbe terena. . 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil realiziran, saj je bil izdelan končni dokument o smernicah razvoja turizma v Občini 

Šmartno pri Litiji. 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  

1502 – Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor  

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki  

 

15215100 - SUBVENCIJE CEN GJS - INFRASTRUKTURA ZA RAVNANJE  

Z ODPADKI (V NAJEMU KSP) 2.123,89 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljeno sofinanciranje razlike v ceni storitve 

(razlika med dejansko ceno in zaračunano uporabnikom oziroma občanom) obdelave in 

odlaganja odpadkov na odlagališču na podlagi odločitve občinskega sveta. Subvencionirala se 

je razlika v ceni, ki je nastala do konca leta 2015, v izplačilo pa je zapadla v letu 2016. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji so bili doseženi, saj je bilo v celoti zagotovljeno sofinanciranje razlike v ceni med 

dejansko in zaračunano ceno storitve ravnanja z odpadki. 
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15215102 – RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI –  

DEPONIJA ŠIRJAVA 2.231,77 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena za vzpostavitev kmetijskega zemljišča na katerem se 

danes nahaja pretovorna postaja Širjava. Občina zagotavlja sredstva v deležu 26,4 %. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji so bili doseženi, saj je KSP Litija v okviru zagotovljenih sredstev občin Šmartno pri Litiji 

in Litije pristopila k sanaciji pretovorne postaje Širjava. 

 

15215151 - DEPONIJA ZA ODLAGANJE ODPADKOV 6.968,64 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena zagotavljanju ustrezne prekladalne 

rampe ter uporabe opreme za pretovarjanje frakcij na odlagališču Širjava v Litiji.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z zagotavljanjem prekladalne rampe za pretovarjanje odpadkov z območja občine Šmartno pri 

Litiji so bili zastavljeni cilji v celoti doseženi.   

 

15215154 – ZBIRNI CENTER ZA ZBIRANJE ODPADKOV 24.776,98 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je dolžna na podlagi Uredbe o odpadkih kot tudi inšpekcijskega zapisnika urediti zbirni 

center za zbiranje odpadkov na območju občine. V ta namen je potrebno zagotoviti tudi opremo 

za delovanje zbirnega centra. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zbirni center z vso opremo je bil v celoti urejen, zato so inšpekcijski postopki zoper občino 

ustavljeni. Cilj je dosežen.  

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0013 – Zbirni center za zbiranje odpadkov 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Občina mora v okviru občinske gospodarske javne službe varstva okolja za ravnanje s 

komunalnimi odpadki zagotoviti ureditev zbirnega centra v skladu z veljavno zakonodajo za 

ločeno zbiranje odpadkov. Do sedaj je bilo ločeno zbiranje odpadkov zagotovljeno na območju 

občine Litije v okviru JP KSP Litija d.o.o. Komunalno podjetje je kupilo zemljišče na območju 

občine, katerega se bo koristilo za ureditev zbirnega centra. Cilj je ureditev zbirnega centra na 

območju občine Šmartno pri Litiji. Trajanje projekta je predvideno do leta 2017.  

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Zbirni center je bil v letu 2016 v celoti urejen in je pričel z obratovanjem. 

 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo  
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15225250 – SUBVENCIJE CEN GJS – KANALIZACIJA (V NAJEMU KSP) 50.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je subvencionirala gospodinjstvom ceno omrežnine za odvajanje odpadnih voda in sicer 

v višini 69 % z namenom, da sta ceni omrežnine v občini Šmartno pri Litiji  in v občini Litija 

približno usklajeni.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je v celoti sledila sklepu občinskega sveta glede subvencije omrežnine in je z 

rebalansom proračuna zagotovila dodatna sredstva za subvencijo. 

 

15225251 - INVESTICIJE V KANALIZACIJO 12.772,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru te proračunske postavke smo zagotovili sredstva za prenakazilo okoljske dajatve ter 

sredstva za nakup zemljišča po katerem poteka dovozna pot na CČN. Prav tako je bila občina 

dolžna skrbeti za odvoz blata v času poskusnega obratovanja s CČN. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili uspešno doseženi, saj smo poskrbeli za nemoteno delovanje CČN. 

Dostopna pot na CČN je bila tudi poplačana občini Litija. Občina je od KSP Litija mesečno 

prejela nakazilo okoljske dajatve.   

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0015 – Investicije v kanalizacijo 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Izvedba projekta je vezana na neposredno izvedbo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode 

v porečju srednje Save 2. faza. V okviru izvedbe slednjega projekta je potrebno zagotoviti 

sredstva, ki jih Vloga za dodelitev pomoči iz Kohezijskega sklada ni obravnavala. Predvsem 

gre za najave in dopolnitve zahtevkov "nepredvidljive zmote", ki jih izvajalec ni moral 

predvideti v fazi priprave ponudbe in jih mu jih Inženir priznava tako za sklop 1 (CČN, kjer je 

udeležba občine Šmartno pri Litiji 32%), kot za Sklop 3 (kanalizacija Šmartno pri Litiji). 

Najave so povezane z umestitvijo CČN in dostopne poti glede na projektne pogoje ARSA kot 

tudi na zahteve po dodatnih črpališčih, ki jih idejni projekt iz leta 2003 ni predvidel. Namen 

projekta je poiskati optimalen način zbiranja in čiščenja odpadnih voda iz območja občine na 

čistilni napravi. Z izvedbo tega projekta bi celotno področje centralnega porečja Save dobilo 

ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Cilji projekta so: izboljšanje učinkovitosti 

čiščenja, Zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, izločanja biološko 

razgradljivih in nevarnih odpadkov, varovanje in zaščita vodnih virov, sanacija virov 

onesnaževanja iz naselij, optimizacija porabe vodnih virov, izgradnja celovitih sistemov 

vodooskrbe. Trajanje projekta je predvideno do konca leta 2017.  

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je potekalo poskusno obratovanje CČN, ki je bilo uspešno zaključeno. Zato se je 

pričelo s priklapljanjem objektov na fekalne kanale. 
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15225252 - IZGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE IN  

KOLEKTORSKIH KANALOV-LASTNA SREDSTVA 4.959,19 €     

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V letu 2016  je bilo zaključeno poskusno obratovanje CČN. V fazi poskusnega obratovanja je 

so bile zamenjane grablje, ki predstavljajo dolgoročno boljšo rešitev od prvotno vgrajenih. Prav 

tako smo sredstva namenili poplačilu izvajanja same koordinacije projekta ter poplačilu 

služnosti za zemljišča po katerih poteka fekalni kanal 06020 v občini Litija. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji so bili doseženi. Objekt CČN s kanali je v polnem delovanju.  

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0024 - Čistilna naprava 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je poiskati optimalen način zbiranja in čiščenja odpadnih voda iz območja 

občine na čistilni napravi. Z izvedbo tega projekta bi celotno področje centralnega porečja Save 

dobilo ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Cilji projekta so: izboljšanje 

učinkovitosti čiščenja, Zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja, izločanja 

biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov, varovanje in zaščita vodnih virov, sanacija virov 

onesnaževanja iz naselij, optimizacija porabe vodnih virov, izgradnja celovitih sistemov 

vodooskrbe. Trajanje projekta je predvideno do konca leta 2016. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Objekt CČN s kanalizacijskim sistemom je zgrajen ter je v polnem delovanju. Pogodbene 

obveznosti do države in sredstev EU so zaključene. 

 

15225254 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE  

KANALIZACIJSKIH NAPRAV (V NAJEMU KSP) 5.342,43 €     

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na postavki smo sledili planu JP KSP Litija z investicijskem vzdrževanjem na kanalizacijskem 

sistemu in sicer z izvedbo obnove kanalizacije - kinete Pungrt - Usnjarska cesta, šolska pot v 

skupni dolžini cca. 18 m.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Dela so bila v celoti izvedena. Ob izvedbi se je pokazalo dejansko slabo stanje obstoječe kinete 

ter vrsta priključkov, ki jih je bilo potrebno ustrezno preusmeriti v času gradnje. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-10-0011 - Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih naprav 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotoviti investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskih naprav v 

občini Šmartno, ki jih ima v najemu Javno podjetje KSP Litija. Cilj projekta je tako zagotoviti 

ustrezno primerno stanje kanalizacijskih naprav za čiščenje odpadnih voda. Projekt je stalen in 

se izvaja v primeru izkazanih potreb. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 se je izvedel le del predvidenega vzdrževanja iz posredovanega načrta 

investicijskega vzdrževanja kanalizacije s strani upravljavca JP KSP Litija. Se je pa v letu 2016 

posamezno dogovorjeno in načrtovano investicijsko vzdrževanje dokončalo v celoti. 

 

15225255 – ČISTILNA NAPRAVA GRMAČE 1.782,43 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na tej proračunski postavki so bila sredstva porabljena za plačilo električne energije ter plačila 

rednega letnega servisa. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Mala čistilna naprava še ni polno zasedena, saj je potrebno še priključiti bližnje objekte. Zato 

cilj, da se v celoti preda v upravljanje čistilne naprave na JP KSP Litija in se razbremeni 

občinski proračun, še ni realiziran.  

 

15225259 – ŠTUDIJE NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADNO VODO 4.050,40 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Za potrebe načrtovanja opremljanja aglomeracij s kanalizacijskim omrežjem, je bil sprejet 

operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode s katerim se bo določil 

časovni potek investicij ter finančni okvir za izvedbo komunalne infrastrukture. Operativni 

program temelji na rezultatih variantnih rešitev. Prav tako je bila naročena revizija elaborata 

cen gospodarske javne službe za področje odvajanja odpadnih voda. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen letni cilj je bil v celoti dosežen. 

 

15225260 – GRADNJA SEKUNDARNEGA KANALIZACIJSKEGA  

OMREŽJA 94.760,72 €     

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V skladu z odločbo za dodelitev kohezijskih sredstev je bilo potrebno do 31.8.2016 na 

kanalizacijski sistem v aglomeraciji 20007 (Litija - Šmartno) priklopiti 95 % vseh populacijskih 

enot znotraj aglomeracije. Za zagotovitev tega kazalnika je potrebno v naselju Šmartno zgraditi 

še posamezne sekundarne sisteme (Kulturni dom - vrtec, Staretov trg, Cerkovnik, OŠ - Strelski 

dom, Samski dom, Litijska cesta 17, 19, 25, 27, 29, 33, 35 - Ustje 35, 35a ). V ta namen smo 

pristopili k pripravi ustrezne gradbene dokumentacije in pričeli  z izvajanjem del na območju 

Ustja in Kulturnega doma z vrtcem. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zaradi precej poznega pristopa k izvedbi del ter velikim obsegom same izvedbe se gradnja 

sekundarne kanalizacije nadaljuje tudi v leto 2017. Cilji so bili delno doseženi. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0014 - Sekundarno kanalizacijsko omrežje 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Ob priključevanju na primarni kanalizacijski sistem je ugotovljeno, da se posamezne dele 

naselja Šmartno ne da direktno priključiti na sam sistem. V ta namen je potrebno najprej 
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zgraditi sekundarno kanalizacijsko omrežje, ki bo več objektov skupaj povezalo na primarni 

sistem. Zato so zagotovljena sredstva za projektiranje ter gradnjo in nadzor. Cilj je zagotoviti 

čiste vode reke Save ob čim večji priključenosti objektov v aglomeraciji 20007 na 

kanalizacijski sistem s končnim čiščenjem na centralni čistilni napravi v Litiji. Projekt bo trajal 

predvidoma do konca leta 2017 oziroma dokler ne bo vsa sekundarna kanalizacija na območju 

Šmartna zgrajena. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V okviru gradnje sekundarne kanalizacije smo uspeli urediti ustrezno odvodnjavanje odpadnih 

vod na območju Kulturnega doma z vrtcem in na Ustju. V naselju je še precej objektov, katerim 

bo omogočen priklop šele z izgradnjo sekundarne kanalizacije. Tudi projektiranje na območju 

Staretovega trga ne napreduje v skladu z našimi pričakovanji zaradi nestrinjanja lastnikov 

objektov predlaganimi rešitvami izvedbe kanalizacijskega sistema. 

 

15225261 – UREDITEV KOMUN. INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU  

OPPN ŠMARTNO JUG 2.903,60 €     

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru ureditve fekalne in meteorne kanalizacije za celotno območje Šmartno jug, ki se bo 

navezovala na obstoječo novozgrajeno kanalizacijo, je bilo že v letu 2014 pridobljeno gradbeno 

dovoljenje, vendar se je pojavila težnja s strani vodstva, da se celostno uredi območje z vso 

gospodarsko javno infrastrukturo. Zato se je izdelal geodetski posnetek in projektna 

dokumentacija IDZ in IP za vgradnjo vzporedne komunalne infrastrukture (vodovod, javna 

razsvetljava, elektrovodi, telekomunikacijski vodi). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji niso bili doseženi, saj se gradnja kanalizacije ni začela. Prav tako nismo bili uspešni pri 

pridobitvi potrebnih služnostnih pogodb za celostno gradnjo gospodarske javne infrastrukture. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0015 - Komun. infrastruktura OPPN Šm jug 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je komunalno urejanje in izgradnja komunalne infrastrukture na zazidljivih 

zemljiščih na območju občine Šmartno pri Litiji. Cilj projekta je zagotoviti komunalno 

opremljenost z infrastrukturo na območju zazidalnih površin ter s tem skrb za okolje. S tem se 

nadalje povečuje tudi možnost poselitve na omenjenih območjih. Projekt bo trajal predvidoma 

do konca leta 2017 oziroma dokler ne bo vsa komunalna infrastruktura na dotičnem območju 

zgrajena. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Na projektu je bil v letu 2016 dosežen le manjši napredek, saj se je poleg že pridobljenega 

gradbenega dovoljenja za kanalizaicjo pričelo pridobivati projektno dokumentacijo za ostalo 

komunalno infrastrukturo. 

 

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave  

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  
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15255500 – TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 1.088,96 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva, pridobljena na podlagi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, so 

bila dodeljena Lovski družini Šmartno. S temi sredstvi je lovska družina opravljala vse naloge 

za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov, 

krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv, čistilne akcije, idr.). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z namensko porabljenimi sredstvi je Lovska družina Šmartno zagotavljala ustrezno 

gospodarjenje z divjadjo, s tem pa je bil zastavljen cilj v celoti dosežen. 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST  

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc  

 

16214503 – GEODETSKE STORITVE IN CENITVE  55.192,76 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se izvajali postopki geodetskih storitev ter drugi postopki 

urejanja zemljišč s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in ocenitve zemljišč po sodno 

zapriseženih cenilcih ustrezne stroke, ki so bili naročeni ter še neizvedeni do konca leta 2015. v 

letu 2016 so se omenjene storitve naročevale in izvajale v okviru nove proračunske postavke v 

okviru urejanja občinskih zemljišč. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z realizacijo vseh geodetskih storitev, cenitev in podobnih storitev, ki so bile naročene do 

konca leta 2015 in dokončno izvedene v letu 2016 se ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji 

doseženi. 

 

16216205 - VODENJE EVIDENCE NUSZ 2.440,00 €       

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je dolžna voditi evidence zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč. S pogodbenim 

izvajalcem imamo sklenjeno pogodbo, ki zagotavlja programsko podporo kot tudi skrbi za 

urejanje baze in vnašanja sprememb vanjo. V letu 2016 smo ponovno pripravili bazo za 

odmero NUSZ in jo uspešno tudi izvedli. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil v celoti dosežen. 

 

16216251 – IZDELAVA KOMUNALNEGA KATASTRA IN PROGRAMA 

OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 0,00 €       

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V letu 2016 smo želeli evidentirati v kataster GJI vso zgrajeno komunalno infrastrukturo. V ta 

namen je bilo potrebno vpisati vso obstoječo kanalizacijo kot tudi krajše odcepe posameznih 

vodovodnih sistemov. Načrtovali smo tudi sredstva za vzpostavitev evidence individualnih 

priključkov in načina odvajanja odpadnih voda iz objektov (tako fekalnih kot tudi meteornih 

voda).  
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2016 smo evidentirali vso obstoječo kanalizacijo, vendar do vpisa v kataster GJI ni 

prišlo, zaradi številnih nerešenih vprašanj o povezavah kanalizacijskih vodov, ki bodo terjala 

dodatne preglede s kamero. Cilj je bil delno uresničen. 

 

16029003 – Prostorsko načrtovanje  

 

16236201 - IZDELAVA PROSTORSKIH AKTOV 14.347,20 €               

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

S pogodbenikom Urbania d.o.o. imamo sklenjeno pogodbo o svetovanju na področju 

urbanizma, pripravo lokacijskih informacij, potrdil o namenski rabi prostora, zagotavljanja 

zakonitosti odlokov s področja prostorskega načrtovanja, ipd. Zunanji svetovalec je prisoten 

vsaj enkrat tedensko v prostorih občine, prav tako je po potrebi prisoten na vseh javnih 

obravnavah odlokov in delovnih telesih občinskega sveta. Pogodbenik je izvrševal korektno vse 

svoje obveznosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Svetovanje je zadovoljivo, saj se dogovorjeno pripravijo vsa gradiva in ustrezna tolmačenja 

sprejetih aktov. Prav tako občina nima težav z vodenjem zahtevnejših postopkov priprave 

prostorskih aktov. 

 

16236203 - OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 24.934,44 €        

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena poplačilu izdelave elaborata erozije, elaborata za obravnavo pobud 

za spremembo namenske rabe ter izdelavo sprememb in dopolnitev OPN. Nedokončan je ostal 

elaborat za obravnavo sprememb in dopolnitev namenske rabe, ker ga izdelovalka zaradi težke 

bolezni ni uspela dokončati. V Uradnem listu smo naknadno objavili tabelo v obliki priloge 1 k 

OPN v zvezi s posebnimi s prostorsko izvedbenimi pogoji.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji so bili delno realizirani. Pričeli smo z izdelavo sprememb in dopolnitev obstoječega OPN, 

prat tako je bil dokončan elaborat erozije. 

 

16236204 – INFORMACIJSKA PODPORA PRI PRIKAZU IN  

OBDELAVI PROSTORSKIH PODATKOV 6.241,57 €        

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena prikazu prostorskih podatkov na svetovnem spletu (PISO), 

vsakoletni obnovi podatkov o zemljiščih za gradnjo stavb (ZGS), ki so tudi podlaga za 

dodeljevanje sredstev v okviru socialnih transferov. Za potrebe dela na občinski upravi so bili 

naročeni še splošni katastri z več vsebinami (ceste, kanalizacija, evidenca nepremičnin). Prav 

tako se preko sistema PISO oddajajo podatki o zemljiščih za gradnjo stavb na GURS (evidenca 

REN). Skenirali smo karte namenske rabe iz leta 1993 in naročili geolociranje za lažjo izdelavo 

potrdil o namenski rabi zemljišč za SKZG RS. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni letni cilji so bili v letu 2016 doseženi, saj zagotavljamo občanom ažurne prostorske 

podatke kot tudi delo občinske uprave je bilo olajšano z delom v splošnih katastrih. 
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1603 – Komunalna dejavnost  

16039001 – Oskrba z vodo  

 

16316350 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODOV  

(V NAJEMU KSP) 34.461,04 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena nujnim investicijsko vzdrževalnim delom za javne vodovode, s 

katerimi upravlja KSP Litija d.o.o. in sicer se je v letu 2016 izvedlo plačilo obnove 

sekundarnega cevovoda Litijska cesta, obnova sekundarnega cevovoda Kamni Vrh, Zagrič, 

priklop v VH Primskovo, obnova sekundarnega voda na vodovodu Gradiške Laze - Spodnja 

Jablanica ter izvedba sekundarnega cevovoda Jeze in postavitev nadzemnega hidranta.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V okviru razpoložljivih sredstev za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del so bili 

zastavljeni cilji doseženi, saj se je izvedla obnova v skladu s predvidenim planom.  

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0036 - Vzdrževanje vodovodov 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen in cilj projekta je investicijsko vzdrževanje in izvedba popravil na vodovodnih sistemih, 

ki so v najemu pri Javnemu podjetju KSP Litija. S tem postane cilj zagotavljanje nemotene 

oskrbe prebivalcev s čisto pitno vodo. Projekt je stalen in se izvaja v primeru izkazanih potreb. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bila izvedena obnova sekundarnega cevovoda Litijska cesta dolžine 183 m, 

obnova sekundarnega cevovoda Kamni Vrh, Zagrič, priklop v VH Primskovo v skupni dolžini 

cca. 95 m, obnova sekundarnega voda dolžine cca. 170 m na vodovodu Gradiške Laze - 

Spodnja Jablanica ter izvedba sekundarnega cevovoda Jeze in postavitev nadzemnega hidranta. 

 

16316360 – VODOVOD ŠMARTNO   1.104,66 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Realizirana sredstva so bila namenjena odmeri in odkupu območij zajetij skupnega vodovoda 

na območju Gozd-Reka, in sicer v sofinancerskem deležu 26,4 %, ki odpade na občino Šmartno 

pri Litiji. Ureditev zemljiško knjižnega stanja je bila urejena z enim lastnikom, z drugim pa bo 

v letu 2017. Načrtovana je bila tudi izvedba vgradnje merilne opreme na zajetju Gozd - Reka 

(velika, mala drenaža in vrtina), na podlagi obveznosti iz izdanih vodnih dovoljenj, odmeri in 

odkupu območja zajetij, in sicer v sofinancerskem deležu 26,4 %, ki odpade na občino Šmartno 

pri Litiji, vendar se ni realizirala, zaradi nezmožnosti izvedbe s strani občine Litija.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil delno dosežen, saj so se z odkupom območij zajetij skupnega vodovoda na 

območju Gozd-Reka realizirale načrtovane aktivnosti, z drugim lastnikom pa se bodo v letu 

2017. Cilj nakupa opreme ni bil realiziran. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-09-0004 - Vodovod Šmartno 
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Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izgradnja rezervoarja ter povezovalnega cevovoda Šmartno - Bajernik ter s 

tem oskrba občanov Šmartna s čisto pitno vodo. Poleg tega je namen tudi zamenjava dotrajanih 

in starih vodovodnih cevi vodovodnega omrežja v Šmartnem, ki se bo izvajala istočasno ob 

izgradnji kanalizacijskega omrežja. Cilj projekta je tako zagotovitev nemotene oskrbe občanov 

s pitno vodo iz lastnega vodovodnega sistema. V primeru zamenjave cevi pa je cilj projekta 

modernizacija vodovodnega sistema v Šmartnem, s tem zmanjšanje napak in defektov ter 

zagotovitev nemotene oskrbe občanov s pitno vodo. Trajanje projekta je predvideno do konca 

leta 2016. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil izveden prvi del odkupa območij zajetij skupnega vodovoda Litija – Šmartno. 

 

16316362 – VODOVOD KOSTREVNICA – JABLANIŠKA DOLINA 131,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena poravnavi sredstev za stavbno 

pravico za predvideni vodohran nad Bajernikom.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

V letu 2016 je bila plačana obveznost iz sporazuma o prenehanju pogodbe o stavbni pravici, 

tako da je bil cilj dosežen. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-09-0006 - Vodovod Kostrevnica – Jablaniška dolina 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je dograditev in podaljšanje vodovodnega omrežja na trasi vodovoda 

Kostrevnica - Jablaniška dolina. Cilj projekta je oskrba večjega števila prebivalcev s pitno vodo 

iz javnega vodovoda. Projekt naj bi se zaključil v prihodnjih letih. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 ni bilo aktivnosti na področju projekta, razen izpolnjevanje obveznosti iz 

podpisanega sporazuma o prenehanju pogodbe o stavbni pravici. 

 

16316367 – VODOVOD RAČICA – VELIKA ŠTANGA 10.571,40 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je bila izvedena pridobitev projektne dokumentacije za ureditev 

vodovoda Račica - izvedba povezave primarnega vodovoda črpališča z rezervoarjema na 

vodovodu Račica - Velika Štanga ter pridobljene cenitve služnosti, odkupa zemljišč in stavbne 

pravice, za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, načrtovani odkupi zemljišč oz. 

odškodnine za služnost in stavbno pravico pa bodo realizirane v letu 2017. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Predviden cilj je bil deloma dosežen, načrtovani odkupi zemljišč oziroma odškodnine za 

služnost in stavbno pravico pa bodo realizirane v letu 2017. 
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Navezava na projekte NRP 

OB194-11-0008 - Vodovod Račica – Velika Štanga 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je celovita in popolna ureditev vodovoda Račica - Velika Štanga ter izvedba 

povezave (primarnega vodovoda) črpališča z rezervoarjema na vodovodu Račica - Velika 

Štanga. Poleg tega je namen projekta tudi ureditev zemljiško-knjižnih zadev za območje 

vodohranov. Cilj projekta je tako zagotoviti ustreznost vodovodnega sistema v skladu s 

predpisi, zagotovitev nemotene oskrbe s pitno vodo občanov na tem območju ter zagotovitev 

ustreznega lastništva nad zemljišči, ki sodijo v sklop vodovodnega sistema. Trajanje projekta je 

predvideno do konca leta 2017. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev vodovoda Račica ter 

pridobljene cenitve za potrebe ureditve premoženjsko – pravnih zadev, za namen pridobitve 

gradbenega dovoljenja. 

 

16316373 – TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODOV 2.380,59 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva namenjena izvajanju nalog na vodovodih, ki so 

v upravljanju vodovodnih odborov (vodovod Cerovica – Selšek, Štangarske Poljane): izvajanje 

notranjega nadzora - analiza pitne vode, rednim vzdrževalnim delom na vodovodnih sistemih v 

skladu s HACCP načrti, stroškom oglaševalskih storitev,…  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vsi zastavljeni cilji (izvajanje notranjega nadzora – analize pitne vode) so bili doseženi, kljub 

večjim načrtovanim sredstvom. 

 

16316375 - VODOVOD GRADIŠKE LAZE - SP. JABLANICA 3.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je bil izveden nakup zemljišča, na katerem se nahaja črpališče 

vodovoda Gradiške Laze – Spodnja Jablanica. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilj je bil v celoti dosežen. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-13-0004 - Vodovod Gradiške Laze – Sp. Jablanica 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izvedba ukrepov oziroma investicij za nemoteno in ustrezno delovanje 

omenjenega vodovoda. Projekt se je zaključil v letu 2016. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil izveden nakup zemljišča, na katerem se nahaja črpališče vodovoda Gradiške 

Laze – Spodnja Jablanica. 
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16316377 – VODOVOD ZAVRSTNIK 2.958,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena pridobitvi projektne dokumentacije za 

izvedbo sekundarnega cevovoda dolžine cca. 0,7 km za priklop naselja Zavrstnik na javni 

vodovod Litija - Šmartno. Iz Uredbe o oskrbi s pitno vodo izhaja obveza občine, da mora biti 

območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve večjo 

od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar opremljeno z javnim vodovodom. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Projektna dokumentacija je bila pridobljena in s tem zastavljen cilj dosežen. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-13-0007 - Vodovod Zavrstnik 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je investicija v izvedbo sekundarnega cevovoda za priklop vodovoda v naselju 

Zavrstnik na javni vodovod Litija - Šmartno, s katerim upravlja Javno podjetje KSP Litija. S 

tem je cilj projekta zagotovitev nemotene in ustrezne oskrbe prebivalcev naselja Zavrstnik s 

čisto pitno vodo ter zagotovitev javnega vodovoda, ki je trenutno še v upravljanju vodovodnega 

odbora. Trajanje projekta je predvideno do konca leta 2017. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo sekundarnega cevovoda za 

priklop naselja Zavrstnik na javni vodovod Litija - Šmartno. 

 

16316379 – MEDOBČINSKI VODOVOD JAVORJE – FELIČ VRH 512,40 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena cenitvi za odkup območja zajetja na medobčinskem vodovodu 

Javorje – Felič vrh, ki je od marca 2012 v začasnem upravljanju Javnega komunalnega podjetja 

Grosuplje d.o.o. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj je bil dosežen. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-14-0004 - Medobčinski vodovod Javorje - Felič vrh 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotovitev ustrezne oskrbe s pitno vodo na območju omenjenega 

vodovoda. Prav tako je namen projekta izvedba ukrepov oziroma investicij za nemoteno in 

ustrezno delovanje omenjenega vodovoda. Trajanje projekta je predvideno do konca leta 2017. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bila izvedena cenitev za odkup območja zajetja na medobčinskem vodovodu 

Javorje – Felič vrh, ki je od marca 2012 v začasnem upravljanju Javnega komunalnega podjetja 

Grosuplje d.o.o. 
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16316380 – VODOVOD VINTARJEVEC - VAS 4.433,33 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena cenitvi in odškodnini za služnost za lastnika zajetij za vodovod 

Vintarjevec - vas. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se je uredilo območje zajetij s sklenitvijo služnostne 

pogodbe in izplačano odškodnino za služnost.  

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-14-0001 - Vodovod Vintarjevec - vas 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotovitev ustrezne oskrbe s pitno vodo na območju omenjenega 

vodovoda. Prav tako je namen projekta izvedba ukrepov oziroma investicij za nemoteno in 

ustrezno delovanje omenjenega vodovoda. Trajanje projekta je predvideno do konca leta 2017. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bila izvedena načrtovana ureditev območja zajetij s sklenitvijo služnostne 

pogodbe in izplačano odškodnino za služnost.  

 

16316381 – ŠIRITEV IN OBNOVA VODOVODNEGA SISTEMA  

 ŠMARTNO 81.093,40 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena dokončanju del obnove vodovoda Šmartno 

ob sočasni gradnji kanalizacije v Šmartnem, izplačilu končne situacije obnove, ki je bilo 

izvedeno, ni pa prišlo do končne izvedbe odkupa zemljišča za gradnjo vodohrana nad 

Šmartnim. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Pri doseganju zastavljenih ciljev je bila občina uspešna. Tako je bila obnova vodovodnega 

sistema v Šmartnem pri Litiji, ki se je izvajala vzporedno z izgradnjo kanalizacijskega sistema, 

v letu 2015 končana, končno plačilo pa je bilo realizirano v letu 2016. Do končne izvedbe 

odkupa zemljišča za gradnjo vodohrana nad Šmartnim bo prišlo v letu 2017. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-14-0003 - Širitev in obnova vodovodnega sistema Šmartno 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izgradnja rezervoarja ter izvedba povezave vodovoda Šmartno z vodovodom 

Kostrevnica ter s tem oskrba občanov Šmartna s pitno vodo. Poleg tega je namen tudi 

zamenjava dotrajanih in starih vodovodnih cevi vodovodnega omrežja v Šmartnem, ki se bo 

izvajala istočasno ob izgradnji kanalizacijskega omrežja. Cilj projekta je širitev vodovodnega 

sistema Šmartno v sosednja naselja. V primeru zamenjave cevi pa je cilj projekta modernizacija 

vodovodnega sistema v Šmartnem, s tem zmanjšanje napak in defektov ter zagotovitev 

nemotene oskrbe občanov s pitno vodo. Trajanje projekta, vključno z izgradnjo oziroma 

širitvijo vodovoda Šmartno je predvideno do konca leta 2018. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2015 in končnim plačilom v letu 2016 je bilo ob dokončanju izgradnje kanalizacijskega 

omrežja izvedeno dokončanje obnove vodovodnega sistema Šmartno v naselju Šmartno ter s 

tem izboljšanje oskrbe občanov s pitno vodo. 

 

16316384 – NADGRADNJA SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO V 

 OBČINAH LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije v 

solastniškem deležu za predvideno širitev in obnovo vodovoda Litija – Šmartno. Ker ni prišlo 

do prijave na zapis za morebitna kohezijska sredstva, aktivnosti niso bile izvedene. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljen cilj ni bil dosežen. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0032 – Nadgr. sist. Za oskrbo s pitno vodo 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Občina Šmartno pri Litiji je skupaj z občino Litija oddala vlogo za uvrstitev projekta 

Nadgradnja sistemov za oskrbo s pitno vodo v občinah Litija in Šmartno pri Litiji v regionalni 

razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020. Predvideno je, da bo projekt zajemal 

več ločenih projektov v vodooskrbo na območju Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji. 

Glavnina projekta naj bi potekala v prihodnjih letih, in sicer v odvisnosti od uspešne prijave 

projekta v regionalni razvojni program. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 ni bilo izvedenih aktivnosti na projektu. 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost  

 

16324902 – TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH POKOPALIŠČ 6.572,76 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je plačevala električna energija za pokopališče na Libergi, 

plačujejo se komunalne storitve (voda, odvoz smeti) na pokopališčih Štanga, Primskovo, 

Jablanica, Liberga in Javorje, zagotavlja material za tekoče vzdrževanje ter najemnina za vseh 

pet občinskih pokopališč (razen pokopališča Šmartno, ki je v upravljanju JP KSP Litija). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Z zagotavljanjem rednega in tekočega vzdrževanja vseh pokopališč, s katerimi upravlja občina 

Šmartno pri Litiji so bili zastavljeni cilji doseženi. 

 

16324956 – UREDITEV POKOPALIŠČA V. ŠTANGA 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke v letu 2016 niso bili izvršeni aktivnosti. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji niso bili doseženi. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-10-0029 – Pokopališče V. Štanga 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je investicija v novogradnjo mrliške vežice v Štangi. Cilj projekta je tako 

izgradnja poslovilnega objekta, ki omogoča primernejše in prijaznejše opravljanje pogrebne 

dejavnosti v naselju Štanga. Trajanje projekta je predvideno do konca leta 2019. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 napredek ni bil dosežen. V letu 2017 se načrtuje pridobitev projektne 

dokumentacije za izgradnjo mrliške vežice.  

 

16324959 – UREDITEV POKOPALIŠČA LIBERGA 3.480,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je uredila električna napeljava na pokopališču Liberga, 

izdelal se je žarni parapet. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji za leto 2016 so bili z ureditvijo električne napeljave v celoti doseženi. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0039 – Pokopališče Liberga 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je obnova dotrajanega opornega zidu na pokopališču v naselju Liberga ter 

sama ureditev pokopališča z namenom zagotovitve primerne funkcionalnosti pokopališča. Cilj 

projekta je podaljšanje življenjske dobe ter preprečitev nadaljnjega propadanja opornega zidu 

ter zagotoviti primerno stanje in funkcionalnost pokopališča. Projekt se je pričel izvajati že v 

letu 2006, zaključil pa se je v letu 2016. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bil dosežen le manjši napredek pri ureditvi pokopališča na Libergi. Uredila se je 

problematična zadeve elektro napeljave med grobovi, izdelal se je žarni parapet. 

 

16039003 – Objekti za rekreacijo  

 

16338101 – TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 14.228,48 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za kritje stroškov delovanja Športne 

dvorane Pungrt z bazenom (varovanje, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, 

stroški skrbnika dvorane in bazena, stroški analiz kopalnih voda ter razna vzdrževalna dela), in 

sicer storitev, ki so bile opravljene do konca leta 2015. Kasneje so bila sredstva zagotovljena na 

novi proračunski postavki za vzdrževanje športnih objektov v okviru programa športa. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji so bili v celoti doseženi, saj je občina s sredstvi zagotavljala nemoteno vzdrževanje in s 

tem delovanje športne dvorane in bazena.  

 

16338154 – TRIM STEZA BOGENŠPERK 1.040,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena rednemu vzdrževanju celotne TRIM steze na Bogenšperku, kamor 

sodi tako strokovni pregled in urejanje naprav, čiščenje in markiranje ter impregniranje lesenih 

delov naprav. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Občina je s porabljenimi sredstvi zagotavljala nemoteno in varno uporabo športnih naprav na 

TRIM stezi ter s tem dosegla zastavljene cilje. 

 

16339151 – TEKOČE VZDRŽEVANJE ZELENIC IN JAVNIH POVRŠIN 4.036,09 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se pokrivali stroški drobnega potrošnega materiala, ki so 

nastali zaradi vzdrževanja zelenic in javnih površin v občini. Poleg tega se je izvedlo 

obrezovanje lipe na Primskovem, obnovil se je poškodovani most »Cvinger«, financiral 

material ob čistilni akciji, izdelala tuljava za mlaj pri kulturnem domu in financirala zasaditev 

korit z rožami zunanjega izvajalca.   

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, javne površine so se redno in v ustreznem obsegu vzdrževale. 

 

16339152 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZELENIC IN JAVNIH  

 POVRŠIN 6.494,32 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne    

V okviru proračunske postavke je bilo dobavljenih in montiranih 10 košev za pasje iztrebke v 

naselju Šmartno pri Litiji, nabavila se je vrtna kosilnica in pa kultivator s priključki za potrebe 

čiščenja in urejanja javnih površin. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se je pridobila potrebna oprema za vzdrževanje javnih 

površin. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-15-0017 - Vzdrževanje javnih površin 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta so manjša vzdrževalna dela na ulicah, javnih površinah, otroških igriščih in 

pokopališčih. Cilj projekta je tako zagotovitev ustrezne in primerne urejenosti ter izgleda javnih 

površin na območju občine. Projekt je stalen in se izvaja v primeru izkazanih potreb. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Napredek v letu 2106 je bil dosežen. Izvedle so se potrebne investicije in nabava potrebne 

opreme. 
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16039004 – Praznično urejanje naselij  

 

16346104 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ, PLAKATIRANJE  

IN OSTALO 3.375,70 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je izvedel manjši nakup okraskov (zamenjava dotrajanih 

okraskov in lučk) in okrasitev središča Šmartnega pri Litiji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Center naselja je bil primerno okrašen.  

 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti  

 

16354901 - VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN 96,99 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je izvedlo popravilo kosilnice, in sicer za storitev, ki je bila 

naročena in opravljena v letu 2015, zaradi poznega prejema računa pa je le-ta zapadel v plačilo 

v letu 2016. Kasneje so bila sredstva zagotovljena na novi proračunski postavki v okviru 

objektov za rekreacijo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se je zagotovilo plačilo za opravljeno storitev za nemoteno 

opravljanje vzdrževanja javnih površin. 

 

16354953 – UREDITEV SREDIŠČA ŠMARTNA 10.174,17 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne    

Na proračunski postavki smo načrtovali finančna sredstva za pričetek ponovne oživitve 

dogajanja v središču Šmartna. V letu 2016 smo naročili geodetski posnetek stanja 

infrastrukture, pristopilo pa se je tudi k javni prestavitvi dela na delavnicah o urbani prenovi 

dela naselja. V ta namen se je sklenila avtorska pogodba z Živo Deu. Občina je pokrila vse 

materialne stroške izvedbe javne predstavitve delavnic z razstavo (oblikovanje in tisk 

razstavnih plakatov, oblikovanje  brošure v e-obliki). Načrtovana je bila tudi izdelava projektne 

dokumentacije za samo ureditev, vendar se to v letu 2016 še ni realiziralo. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Večina zastavljenih ciljev za leto 2016 je bila uspešno dosežena, edino pri pridobivanju 

oziroma izdelavi projektne dokumentacije občina ni bila uspešna. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-15-0033 – Ureditev središča Šmartna 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Cilj projekta je ponovna oživitev dogajanja v središču Šmartna. V ta namen se je že v letu 2015 

pristopilo k izvedbi delavnice o urbani prenovi dela naselja. Na podlagi te delavnice naj bi 

sledilo postopno urejanje strogega središča naselja. Projekt se bo izvajal v prihodnjih letih, 

skladno z morebitnimi razpisi za pridobitev javnih sredstev. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je bila izvedena predstavitev projekta v obliki razstave in s tem je bil zastavljen cilj 

v tem delu izpolnjen. S tem so idejne rešitve za ureditev centra naselja postale podlage za 

nadaljnje urejanje prostora v naselju. 

 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju  

 

16536156 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI OBČINE 12.910,10 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru te proračunske postavke se je izvajalo tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine. 

Tako se je zagotavljalo predvsem plačevanje najnujnejših stroškov za prazna stanovanja in 

stanovanjske objekte, tekoče vzdrževanje stanovanj ter zavarovanje vseh stanovanj, ki so v lasti 

občine. Prav tako se je zagotovilo opravljanje poslov upravljanja s stanovanji, po sklenjeni 

pogodbi z Javnim podjetjem komunalno stanovanjskim podjetjem Litija d.o.o. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj se je zagotavljalo tekoče vzdrževanje vseh praznih 

stanovanj v lasti občine ter zavarovanje vseh stanovanj, prav tako je nemoteno potekalo 

upravljanje s stanovanjskim fondom, s katerim razpolaga občina. 

 

16536157 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

STANOVANJ V LASTI OBČINE5.428,58 €

  

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na postavki so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj. V letu 

2016 so bile izvedene naslednje zadeve: kompletna obnova dveh nezasedenih sob na Grumovi 

cesti 7, dodatna izolacija in pleskanje bivalne enote na Grumovi cesti 7, obnova balkona v 

stanovanju POŠ Štangarske Poljane ter menjava parketa v stanovanju na Grmačah.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Vse najnujnejše načrtovane aktivnosti po načrtu upravnika stanovanj so bile uspešno izvedene, 

zato se smatra, da so bili zastavljeni cilji v okviru razpoložljivih sredstev doseženi.  

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-11-0004 - Vzdrževanje stanovanj v lasti občine   

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov, ki so v lasti 

Občine Šmartno pri Litiji. Cilj projekta je zagotoviti primerno in nujno potrebno vzdrževanje 

stanovanj in poslovnih prostorov, da se ohrani njihova funkcionalnost in uporabnost ter ohrani 

oziroma podaljša njihova življenjska doba. Projekt je stalen in se izvaja v primeru izkazanih 

potreb. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Z izvedenimi aktivnostmi se je zagotavljala nemotena uporaba ter funkcionalnost občinskih 

stanovanj. 
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16536158 - REZERVNI SKLAD V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH 530,64 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je izvajalo odvajanje sredstev občine kot lastnika stanovanj 

večstanovanjskih stavbah v rezervni sklad večstanovanjskih objektov z namenom porazdelitve 

finančnega bremena lastnikov na daljše časovno obdobje. Omenjena sredstva so se tako zbirala 

v skladu, ki je namenjen za izvedbo večjih investicijsko vzdrževalnih del večstanovanjskih 

stavb. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Sredstva za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjskih stavb so se mesečno odvajala v 

rezervni sklad, tako da so bili zastavljeni cilji doseženi.  

 

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč  

 

16214503 – GEODETSKE STORITVE IN CENITVE  14.218,09 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Znotraj proračunske postavke so se izvajali postopki geodetskih storitev ter drugi postopki 

urejanja zemljišč s strani pristojnih geodetskih izvajalcev in ocenitve zemljišč po sodno 

zapriseženih cenilcih ustrezne stroke. Sem sodijo parcelacije, urejanje mej, posnetki stanj v 

naravi ter ocenitev zemljišč za potrebe izvedbe nakupa ali prodaje zemljišč v skladu s sprejetim 

letnim načrtom pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine ter za 

potrebe pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v prihodnjih obdobjih. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
V povezavi z realiziranimi in za prihodnja leta načrtovanimi odkupi in prodajami zemljišč 

občine so se izvajali postopki geodetskih storitev ter drugi postopki urejanja zemljišč in 

ocenitve zemljišč. Glede na to, se ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseženi. 

 

16616103 – TEKOČI STROŠKI UPRAVLJANJA IN RAZPOLAGANJA  

S PREMOŽENJEM OBČINE 3.069,94 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru te proračunske postavke so se v povezavi z realiziranimi odkupi in prodajami 

stvarnega premoženja občine zagotavljala izvedba vseh nujno potrebnih notarskih storitev 

(overitve pogodb med občino ter fizičnimi in pravnimi osebami, zemljiškoknjižni predlogi,...), 

ki so potrebne za celovito izvedbo posameznega postopka. Poleg tega se v okviru te 

proračunske postavke zagotavljajo tudi vse druge notarske storitve, kot npr. priprava notarskih 

zapisov, raznih izpiskov iz uradnih evidenc, overitev podpisov,… 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji doseženi, saj so se v povezavi z realiziranimi odkupi in 

prodajami stvarnega premoženja občine zagotavljala izvedba vseh nujno potrebnih notarskih 

storitev ter vseh nujno potrebnih notarskih storitev za nemoteno delovanje in poslovanje občine 

v letu 2016. 

 

16069002 – Nakup zemljišč  
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16616151 – NAKUP ZEMLJIŠČ 104.345,22 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Znotraj proračunske postavke so se delno izvedli nakupi zemljišč v skladu s sprejetim Letnim 

načrtom pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim načrtom občine. Izvedeni nakupi so 

bili namenjeni zagotovitvi urejenosti občine na področju stavbnih in kmetijskih zemljišč, kot 

tudi ureditvi neurejenih zemljiškoknjižnih zadev z dejanskim stanjem v naravi na področju 

občinskih javnih cest. Pregled in opis nakupov zemljišč oziroma pridobitve stvarnega 

premoženja je podan v naslednjem podpoglavju (v obrazložitvah ter tabelarnem prikazu 

realiziranih in nerealiziranih pridobitev in razpolaganj s stvarnim premoženjem občine za leto 

2016). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Glede na obsežno problematiko in velike potrebe po odkupih zemljišč v občini se je Letni načrt 

pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine vseskozi dopolnjeval 

in se glede na dolgotrajnost postopkov in omejenost finančnih sredstev ni realiziral v celoti. 

Tako se ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji v smislu nakupov vseh načrtovanih zemljišč le 

deloma doseženi. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0041 - Nakup zemljišč 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je nakup zemljišč od fizičnih oseb (predvsem privatnih zemljišč pod javnimi 

cestami) v skladu z vsakokratnim letnim načrtom pridobitve in razpolaganja s stvarnim in 

finančnim premoženjem občine ter njihovimi spremembami in dopolnitvami. Namen je tudi 

nakup vseh ostalih zemljišč, ki so v interesu in v skladu s potrebami občine. Cilj projekta je 

čimprejšnja uskladitev zemljiškoknjižnega in pravno-formalnega stanja z dejanskim stanjem v 

naravi ter zagotovitve zemljišč, ki jih občina tako ali drugače potrebuje. Projekt je trajen. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

S postopnim nadaljevanjem nakupov zemljišč, ki so v interesu in v skladu s potrebami občine 

oziroma čimprejšnje uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem v naravi, se 

postopoma dosegajo napredek in zastavljeni cilji tega projekta. Zaradi večjih potreb po 

odkupih, ki presegajo finančno stanje, se cilji projekta dosegajo skozi daljše časovno obdobje. 

 

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO  

1702 – Primarno zdravstvo  

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov  

 

17217151 – INVESTICIJSKE OBNOVE IN VZDRŽEVANJE   

ZDRAVSTVENEGA DOMA LITIJA 8.144,34 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V proračunu za leto 2016 so bila sredstva namenjena za nakup opreme v ZD Litija. Občina je 

uspešno kandidirala na razpis za nakup 11 mobilnih in ročnih terminalov, s katerimi je 

opremila vozila v ZD Litija. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je občina ZD Litija zagotovila novo opremo, ki jo 

potrebuje za opravljanje dejavnosti na primarni ravni. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0021 – Zdravstveni dom 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je sofinanciranje investicijskih projektov, nakupa opreme in vzdrževanja 

opreme v Zdravstvenem domu Litija, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Šmartno pri 

Litiji. Cilj projekta je obnavljanje, nadgradnje ter tudi modernizacija nujne medicinske opreme 

v Zdravstvenem domu Litija za zagotavljanje primerne, pravočasne in kakovostne zdravstvene 

oskrbe prebivalcev občine. Projekt je stalen oziroma se izvaja v skladu z izkazanimi potrebami 

Zdravstvenega doma Litija. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je občina uspešno kandidirala na javnem razpisu ter realizirala nakup potrebne 

opreme za opravljanje dejavnosti ZD Litija, in sicer nakup dveh ročnih in 9 mobilnih 

terminalov za vozila NMP. 

 

1707 – Drugi programi na področju zdravstva  

17079001 – Nujno zdravstveno varstvo  

 

17711013 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  

BREZPOSELNIH 33.711,90 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila porabljena za plačevanje prispevkov osnovnega zdravstvenega zavarovanja za 

brezposelne osebe, do katerega so občani občine upravičeni na podlagi odločbe CSD Litija. 

Občina je tako povprečno 90 brezposelnim občanom mesečno zagotovila osnovno zdravstveno 

zavarovanje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni letni cilji so bili v celoti doseženi, saj so bili prispevki osnovnega zdravstvenega 

zavarovanja poravnani za vse občane, kateri so bili do tega upravičeni. 

 

17079002 – Mrliško ogledna služba  

 

17727101 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA IN DRUGE  

ZDRAVSTVENE STORITVE 13.171,27 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo stroškov izvedenih mrliških 

ogledov ter obdukcij pokojnih občanov v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
S sredstvi je občina zagotovila nemoteno izvajanje vseh naročenih mrliških ogledov in 

obdukcij, tako da so bili cilji v celoti doseženi. 
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18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 – Nepremična kulturna dediščina  

 

18918351 – SOFINANCIRANJE PRI OBNOVAH VEČNAMENSKIH,  

SAKRALNIH IN ZGODOVINSKIH OBJEKTOV  

(VAROVANJE KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE) 4.749,46 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje obnove večnamenskih in sakralnih 

objektov kulturne dediščine v občini. Občina je sofinancirala obnovo sušilnice sadja na Libergi 

(kulturni spomenik državnega pomena). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je občina z izvedbo obnove dveh objektov zagotovila 

varovanje dediščine v občini. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0042 – Sakralni objekti 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je sofinanciranje obnov objektov sakralnega ter kulturnega pomena v Občini 

Šmartno pri Litiji. V prvi vrsti se sofinancirajo obnove cerkva v občini, s ciljem ohranjanja 

oziroma preprečevanja propadanja zgodovinskih objektov ter kulturne in naravne dediščine 

občine. Projekt je stalen in se izvaja v primeru izkazanih potreb. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

S pomočjo finančne podpore Občine Šmartno pri Litiji je bila v letu 2016 obnovljena sušilnice 

sadja na Libergi (kulturni spomenik državnega pomena), s čimer je občina prispevala k 

ohranjanju kulturne dediščine.  

 

1803 – Programi v kulturi  

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo  

 

18318202 – JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA LITIJA - DELOVANJE 95.667,83 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina Šmartno pri Litiji je kot soustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Litija na podlagi 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija zagotavljala zavodu iz 

proračuna sredstva za plače, druge izdatke, materialne stroške za delo in skupne programe. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
S sofinanciranjem delovanja Knjižnice Litija je občina dosegla zastavljene cilje, saj je 

zagotovila nemoteno izvajanje knjižničarske dejavnosti v občini. 
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18318203 - NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNE KNJIŽNICE 9.166,63 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena nakupu knjig ter knjižničnega gradiva za 

Krajevno knjižnico Šmartno. Tako je občina omogočila nakup 870 enot novega knjižničnega 

gradiva. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je občina zagotovila nakup novega knjižnega ter s tem 

posodobitev zbirke knjižničnega gradiva v knjižnici v Šmartnem. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0043 – Nakup knjig 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Gre za vsakoletne nakupe knjig in knjižničnega gradiva za Krajevno knjižnico Šmartno. Cilj 

projekta je razpolaganje z aktualno in novo knjižno literaturo, spodbujanje občanov k branju ter 

prispevanje k večji bralni ozaveščenosti prebivalcev. Projekt je stalen. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Občina vsako leto zagotavlja napredek projekta z omogočanjem nakupov knjig. Tako je v letu 

2016 omogočila nakup 870 enot knjig in drugega knjižničnega gradiva. 

 

18318252 - JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA LITIJA - INVESTICIJE 978,74 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena za nakup računalniške opreme in sicer računalniških 

licenc za uporabnike ter RFID plošče za izposojo gradiva (čipiranje). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z nakupom dodatne računalniške opreme je Občina omogočila nemoteno in sodobnejše 

izvajanje knjižničarske dejavnosti. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-08-0017 – Krajevna knjižnica - investicije 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je tekoče in investicijsko vzdrževanje ter investiranje v prostore, ki so 

namenjeni za delovanje Krajevne knjižnice Šmartno. Cilj projekta je zagotoviti ustrezno 

vzdrževanje prostorov in investiranje v potrebno opremo za primerno delovanje in opravljanje 

dejavnosti Krajevne knjižnice v Šmartnem. Projekt je stalen oziroma se izvaja v skladu z 

izkazanimi potrebami javnega zavoda. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Z nakupom opreme v Krajevni knjižnici Šmartno je Občina omogočila nemoteno in sodobnejše 

izvajanje knjižničarske dejavnosti. 

 

18039003 – Ljubiteljska kultura  
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18338303 - DOTACIJE KULTURNIM DRUŠTVOM – RAZPIS 21.440,94 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

 (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je tudi v letu 2016 na podlagi razpisa razdelila finančna sredstva za delovanje kulturnim 

društvom in Zvezi kulturnih društev Šmartno. Sredstva iz proračunske postavke so bila tako 

razdeljena med 12 prosilcev (kulturna društva, posameznik) in Zvezi kulturnih društev 

Šmartno. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni letni cilj je bil dosežen, saj je občina uspešno izvedla javni razpis in z razdeljenimi 

sredstvi omogočila nadaljnje delovanje in izvajanje dejavnosti kulturnih društev, posameznikov 

ter Zveze kulturnih društev Šmartno. 

 

18338304 – DELOVANJE JSKD 3.500,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje delovanja Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti. Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa, ki za Občino Šmartno 

pri Litiji skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, izvaja Javni sklad RS  

z kulturne dejavnosti - območna izpostava Litija. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
S sofinanciranjem programov JSKD je občina izpolnila svojo zakonsko obveznost ter s tem 

dosegla zastavljene cilje. 

 

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura  

 

18348306 - INFORMIRANJE OBČANOV 26.724,45 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2016 namenila sredstva za izdajanje lokalnega časopisa 

Krajevne novice (6 številk). Stroški vključujejo pripravo, oblikovanje, lektoriranje, tisk in 

distribucijo časopisa po gospodinjstvih. Poleg tega je bil del sredstev iz te proračunske 

postavke namenjen tudi izdelavi informativnih oddaj in obveščanju občanov preko lokalne 

televizijske postaje ATV Signal Litija ter občasnem obveščanju občanov o pomembnejših 

dogodkih v občini preko radijske postaje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je občina z izdajanjem lokalnega časopisa, 

objavljanjem novic in prispevkov v tedenskih informativnih oddajah na televizijski postaji ter 

objavljanjem oglasov preko radijske postaje skrbela za večjo informiranost občanov o 

pomembnejših dogodkih in aktualnih temah. 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi  

 

18358201 - JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK – DELOVANJE 94.901,95 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Za potrebe delovanja Javnega zavoda Bogenšperk, ki ga je ustanovila občina (Odlok o 

ustanovitvi  JZ Bogenšperk), je potrebno zagotoviti pogoje za delovanje zavoda v katerem so 
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zaposlene 3 osebe. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plače in druge izdatke 

zaposlenim ter materialne stroške. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z realizacijo sredstev je bilo omogočeno nemoteno delovanje in poslovanje javnega zavoda, ki 

upravlja tudi z gradom Bogenšperk. 

 

18358203 – TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNIH DOMOV 13.970,30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov delovanja Kulturnega doma Šmartno in 

Kulturnega doma v Veliki Štangi. To so predvsem stroški elektrike, ogrevanja, komunalnih 

storitev, stroški skrbnika v KD Šmartno in stroški potrebnih vzdrževalnih del. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj je bilo zagotovljeno nemoteno izvajanje dejavnosti in 

aktivnosti v obeh kulturnih domovih. 

 

18358204 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

KULTURNIH DOMOV 4.844,62 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru te proračunske postavke je občina v letu 2016 uredila ogrevanje v Kulturnem domu v 

Štangi (ogrevanje z IR paneli). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Občina je za leto 2016 načrtovala in tudi uredila ogrevanje v KD Štanga ter s tem omogočila 

večje koriščenje prostorov. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0044 – Kulturni domovi 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotoviti potrebno investicijsko vzdrževanje v Kulturnem domu Šmartno 

ter Velika Štanga, s ciljem obnavljanja ter s tem ohranjanja objektov v primernem stanju za 

njuno normalno funkcioniranje. Projekt je stalen oziroma se izvaja v skladu z izkazanimi 

potrebami po vzdrževanju kulturnih domov. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 je občina uredila ogrevanje prostorov v Kulturnem domu v Veliki Štangi z IR 

paneli. 

 

18358251 – JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK - INVESTICIJE 6.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej proračunski postavki so bila realizirana za sanacijo sobe v nekdanjem 

stanovanjskem delu pritličja gradu ter za adaptacijo viteške dvorane. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Sanacija in rekonstrukcija prostorov v gradu je bila v zastavljenem obsegu ter v skladu s 

smernicami ZVKD Ljubljana uspešno realizirana, tako da so bili zastavljeni cilji v celoti 

doseženi. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0022 – JZ Bogenšperk 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje ter investiranje v Javni zavod Bogenšperk, ki 

upravlja z gradom na Bogenšperku. Tako je cilj tega projekta vzdrževanje in ohranjanje gradu 

ter njegove okolice, kot objekta posebnega kulturnega pomena, povečanje prepoznavnosti in 

obiskanosti gradu Bogenšperk ter razširitev seznanjanja z našo preteklostjo in preteklo kulturo. 

Projekt je stalen oziroma se izvaja v skladu z izkazanimi potrebami po vzdrževanju in 

investiranju, predvsem v grad Bogenšperk. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 se je nadaljevalo s potrebnim investicijskem vzdrževanju, predvsem na gradu 

Bogenšperk. Tako je bila uspešno izvedena sanacija dveh prostorov v pritličnem delu gradu. 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam  

18049004 – Programi drugih posebnih skupin  

 
18448304 - DOTACIJE HUMANITARNIM DRUŠTVOM – RAZPIS 8.497,59 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je na podlagi objavljenega razpisa dodelila finančna sredstva za delovanje 24 

humanitarnim društvom ter tako pomagala realizirati njihove zastavljene programe in 

aktivnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni letni cilj je bil dosežen, saj je občina uspešno izvedla javni razpis in z razdeljenimi 

sredstvi omogočila nadaljnje delovanje in izvajanje dejavnosti humanitarnih društev. 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti  

18059001 – Programi športa  

 

18218302 - DOTACIJE ŠPORTNIM DRUŠTVOM – RAZPIS 50.831,97 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so se v letu 2016 na podlagi javnega razpisa razdelila 10 izvajalcem programov športa 

in športnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji. S tem se je omogočilo nadaljnje izvajanje 

vseh najpomembnejših programov vrhunskega športa kot tudi športne rekreacije različnih 

društev z območja občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj so razdeljena sredstva športnim društvom omogočila 

izvedbo svojih programov in aktivnosti. 
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18511501 – TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 89.023,73 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za kritje stroškov delovanja Športne dvorane Pungrt 

z bazenom, kamor sodijo: stroški skrbnika dvorane in bazena, kurjave, elektrike, komunalnih 

storitev, stroški analiz kopalnih voda, zavarovanja objekta, varovanja objekta, razna 

vzdrževalna dela in izdatki za zavarovanje.   

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji so bili v celoti doseženi, saj je občina s sredstvi zagotavljala nemoteno delovanje športne 

dvorane in bazena ter zagotavljala varno uporabo športnega objekta. 

 

18511502 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

ŠPORTNIH OBJEKTOV 11.720,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej postavki so bila namenjena menjavam okvarjene opreme v bazenu ali športni 

dvorani. Tako s je izvršilo popravilo klimata ter menjava obtočne črpalke v bazenu, ter montaža 

števca na kurilni napravi v dvorani.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

Cilji so bili doseženi, saj so bile odpravljene vse okvare, kar je omogočilo nemoteno delovanje 

objekta. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-15-0020 - Investicijsko vzdrževanje športnih objektov 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je zagotoviti potrebno investicijsko vzdrževanje športne dvorane Pungrt in 

pripadajočega bazena ob OŠ Šmartno ter vseh morebitnih drugih športnih objektov v lasti 

občine. Tako je cilj tega projekta zagotoviti primerno in ustrezno športno infrastrukturo in 

objekte, ki jo uporabljajo občani. S tem postane cilj tudi povečanje dostopnosti do teh objektov 

ter rekreativnih možnosti uporabnikom. Projekt je stalen in se izvaja v primeru izkazanih 

potreb. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 so bila izvedena obnovitvena dela na bazenu, ker omogoča kvalitetnejšo in 

učinkovitejšo izrabo športnih prostorov. 

 

18510001 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV,  

KI DELAJO Z MLADINO - RAZPIS 3.999,98 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina Šmartno pri Litiji je z realiziranimi sredstvi omogočila izvedbo programov letovanja in 

taborov otrok ter mladostnikov trem društvom, ki se ukvarjajo z mladimi. Društva so tako 

omogočila 150 otrokom iz občine Šmartno pri Litiji letovanje oziroma udeležbo na taboru. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z izvedbo programov društev, ki se ukvarjajo z mladimi, ter omogočanjem letovanja ter 

udeležbe na taborih otrokom in mladostnikom so bili zastavljeni cilji doseženi. 
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19 – IZOBRAŽEVANJE  

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

19029001 – Vrtci  

 

19219101 - STROŠKI IZVAJANJA PROGRAMA OTROŠKEGA  

VARSTVA 742.521,49 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V skladu z Zakonom o vrtcih so se iz proračunske postavke zagotavljala sredstva za plačilo 

razlike med plačili staršev (ki plačujejo določen del celotne oskrbnine, v skladu z njihovimi 

dohodki in premoženjem) in veljavno ekonomsko ceno v vrtcih. Tako so se namenjala sredstva 

za javne in zasebne vrtce s koncesijo (sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za 

zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi).  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Občina je z zagotavljanjem sredstev poskrbela za nemoteno izvajanje programa otroškega 

varstva. V vrtce je bilo vključen 201 otrok, za katere je občina dolžna zagotavljati razliko do 

ekonomske cene. 

 

19219102 - NAJEMNINE PROSTOROV ZA DELOVANJE  

VZGOJNOVARSTVENE DEJAVNOST 41.372,64 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za pokrivanje stroškov najemnine 

prostorov za izvajanje vzgojno-varstvene dejavnosti v dislociranih enotah, saj se štirje oddelki 

Vrtca Ciciban nahajajo v prostorih zasebnikov, en oddelek pa v Gasilskem domu Šmartno. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Občina je zaradi pomanjkanja prostora v vrtcu zagotavljala ustrezne prostore, v katerih se je 

izvajala predšolska vzgoja ter tako poskrbela za nemoten potek izvajanja programa vzgojno-

varstvene dejavnosti. 

 

19219151 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA IN OPREME 2.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki je bila izvedena obnova talnih oblog v 

učilnici in nakup pohištva. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z obnovo talnih oblog in nakupom pohištva za učilnico v vrtcu Ciciban so bili zastavljeni cilji 

doseženi. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0045 – Vzdrževanje vrtca Šmartno 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen in cilj projekta je izvajanje investicij ter investicijskega vzdrževanja v vrtcu Šmartno, 

kar naj bi omogočilo ohranjanje prostorov v primernem stanju ter primerno in ustrezno 

opravljanje vzgojno-varstvene dejavnosti ter čim boljše počutje otrok. Projekt je stalen oziroma 
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se izvaja v skladu z izkazanimi potrebami po vzdrževanju prostorov za izvajanje otroškega 

varstva. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Skladno z zastavljenim ciljem so bile v letu 2016 zamenjane talne obloge in kupljeno novo 

pohištvo za učilnico. 

 

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 – Osnovno šolstvo  

 

19319203 - MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO PRI LITIJI 130.128,33 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje je občina za 

opravljanje javne službe vzgoje in izobraževanje s sredstvi iz te proračunske postavke 

zagotavljala nemoteno izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Tako je občina zagotavljala 

vse materialne pogoje za izvedbo osnovnega in dodatnega programa osnovne šole Šmartno. 

Med te pogoje sodi varovanje zgradbe, komunalne storitve, električna energija, ogrevanje, 

servisi opreme, pisarniški material,… 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z zagotavljanem sredstev za materialne stroške šole so bili zagotovljeni pogoji za nemoteno in 

kvalitetno izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja ter s tem doseženi zastavljeni 

cilji. 

 

19319206 - DRUGE DEJAVNOSTI OŠ ŠMARTNO (ŠPORTNA IN  

KULTURNA DEJAVNOST TER JUTRANJE VARSTVO) 4.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

OŠ Šmartno poleg rednih dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, za katere so bila porabljena 

sredstva na tej proračunski postavki. Šola je tako izvajala kulturne dejavnosti (OPZ, MPZ, 

folklorna dejavnost), športne dejavnosti in druge dejavnosti (varstvo vozačev). 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilj je bil dosežen, saj je šola izvajala vse predvidene aktivnosti in druge obšolske 

dejavnosti. 

 

19319254 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

 OŠ ŠMARTNO 24.125,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se izvedla nekatera najnujnejša investicijsko vzdrževalna 

dela na objektih in opremi OŠ Šmartno (nakup računalnikov, obnova kotla v kuhinji, nakup 

prenosnega ozvočenja, plačilo projektne dokumentacije za ureditev okolice šole na PŠ 

Primskovo) ter nakup novega šolskega kombija. Poleg tega je bilo zagotovljeno tudi plačilo 

obroka za sanacijo strehe na OŠ Šmartno, ki jo je potrebno poravnati na podlagi sodbe sodišča, 

in sicer podjetju, ki je saniralo streho ob postavitvi sončne elektrarne na objektu OŠ Šmartno. 

 

 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 226 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni letni cilji so bili doseženi, saj so bile izvedene vse načrtovane investicije oziroma 

investicijsko vzdrževalna dela na objektih ter opremi OŠ Šmartno in njenih podružnic. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-07-0046 – OŠ Šmartno 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izvajanje investicij ter investicijskega vzdrževanja v objekt Osnovne šole 

Šmartno. Cilj projekta je tako zagotoviti postopno obnovo šole, primerno delovno okolje v šoli, 

zagotavljanje ustreznega in naprednega učnega procesa, prijetno počutje otrok v vzgojno-

izobraževalnem procesu,… Projekt je stalen oziroma se izvaja v skladu z izkazanimi potrebami 

po vzdrževanju prostorov in opreme za opravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

V letu 2016 so bila sredstva namenjen nakupu novega šolskega kombija, prenosnemu 

ozvočenju in nakupu novih računalnikov, s čimer so bili doseženi zastavljeni cilji. 

 

19319255 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POŠ ŠT. POLJANE 47.338,78 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena obnovi sanitarij in kuhinje ter adaptaciji garaže v 

kabinet v PŠ Štangarske Poljane. Urejena je bila tudi kanalizacija. Sanacija je vključevala 

preureditev sanitarnih prostorov z menjavo sanitarne keramike (sanitarije za dečke in deklice), 

obnovljeni in na novo opremljeni so bili tudi prostori razdelilne kuhinje. Nekdanji garažni 

prostor je bil preurejen v manjšo učilnico za izvajanje strokovne pomoči učencem. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z izvedbo obnovitvenih del v PŠ Štangarske Poljane je bil dosežen zastavljeni cilj za 

izboljšanje pogojev pri izvajanju šolske vzgoje v podružnični šoli v Štangarskih Poljanah. 

 

Navezava na projekte NRP 

OB194-16-0001 – Invest. vzdrževanje POŠ Št. Poljane 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izvedba celovite prenove obstoječe zgradbe in prostorov podružnične šole 

na Primskovem. S tem postane cilj projekta celotna obnova stavbe šole in prostorov znotraj 

stavbe za zagotavljanje primernejšega ter bolj prijaznega okolja za učence in učitelje ter 

preprečevanje propadanja stavbe in prostorov. Projekt se izvaja v skladu s potrebami po 

investicijskem vzdrževanju objekta in prostorov v podružnični osnovni šoli. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Z izvedbo investicijskih del so se izboljšali pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa v podružnični šoli. 

 

19319270 – ENERGETSKA SANACIJA OŠ ŠMARTNO 1.647,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za nadzor in 
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upravljanje energetskega sistema v OŠ Šmartno, kar je bilo tudi načrtovano. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  

Zastavljeni cilji so bili doseženi z izdelavo projektne dokumentacije. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-12-0004 - Energetska sanacija OŠ Šmartno 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izvedba celovite energetske sanacije stavbe Osnovne šole Šmartno. V 

sklopu sanacije se načrtuje izvedba fasaderskih del, zemeljskih del (ureditev drenaže), krovsko 

kleparskih in izolaterskih del (toplotna izolacija ostrešja, zamenjava dela strehe, žlebov), 

izvedeno bo hidravlično uravnoteženje (uvedba termostatskih ventilov), izvedeno bo 

prezračevanje (klimat), zamenjala se bodo okna starejše izvedbe, uredila se bo kotlovnica, 

izvedla se bodo elektroinštalacijska dela, Cilj projekta je zagotoviti celotno obnovo stavbe 

osnovne šole, povečanje energetske učinkovitosti same stavbe, zmanjšanje onesnaževanja 

okolja ter znižanje stroškov ogrevanja ter drugih stroškov povezanih z dotrajano opremo in 

stavbo šole. Projekt se je pričel izvajati že v letu 2012, zaključil pa se bo najkasneje v letu 

2017. 

 

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Dosežen je bil napredek, saj se je izdelala projektna dokumentacije za vzpostavitev nadzora in 

upravljanja energetskega sistema v OŠ Šmartno. Za dokončanje projekta bo potrebno na 

podlagi projektne dokumentacije izvesti projekt.  

 

1931921 – ENERGETSKA SANACIJA POŠ V. KOSTREVNICA 51.124,11 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila namenjena obnovi dotrajane strehe na PŠ Velika Kostrevnica. Zamenjana so 

bili kritina in žlebovi, kar predstavlja enega izmed korakov k večji učinkovitosti objekta. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Načrtovana investicijsko vzdrževalna so bila v celoti realizirana, s tem pa se je delno izboljšala 

energetska učinkovitost objekta. 

 

Navezava na projekt NRP 

OB194-15-0021 - Energetska sanacija POŠ V. Kostrevnica 

 

Opis projekta z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta 

Namen projekta je izvedba celovite energetske sanacije stavbe podružnične šole v Veliki 

Kostrevnici. V sklopu sanacije se načrtuje izvedba fasaderskih del, zemeljskih del (ureditev 

drenaže), krovsko kleparskih in izolaterskih del (toplotna izolacija ostrešja, zamenjava dela 

strehe, žlebov), izvedeno bo hidravlično uravnoteženje (uvedba termostatskih ventilov), 

zamenjala se bodo okna starejše izvedbe, uredila se bo kotlovnica. Cilj projekta je zagotoviti 

celotno obnovo stavbe šole, povečanje energetske učinkovitosti same stavbe, zmanjšanje 

onesnaževanja okolja ter znižanje stroškov ogrevanja ter drugih stroškov povezanih z dotrajano 

opremo in stavbo šole. Projekt se je pričel izvajati v letu 2016, predviden zaključek projekta pa 

je v letu 2017. 
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Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2016 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja 

načrta financiranja projekta ter stanja projekta. 

Z obnovo strehe je bil narejen prvi korak k celoviti obnovi stavbe, ki naj bi postala energetsko 

bolj učinkovita. 

 

19039002 – Glasbeno šolstvo  

 

19329208 – JAVNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO 36.785,03 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V skladu z zakonom je Občina Šmartno pri Litiji v okviru te proračunske postavke zagotavljala 

del materialnih stroškov za delovanje Glasbene šoli Litija-Šmartno. Poleg omenjenega so bila 

sredstva na tej postavki porabljena še za plačilo sorazmernega delež najemnine za prostore, ki 

jih v poslovni stavbi Šmelc v Litiji uporablja glasbena šola. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Občina je dosegla zastavljeni cilj in zagotavljala vse materialne pogoje za nemoteno delovanje 

Glasbene šole Litija- Šmartno. 

 

1906 – Pomoči šolajočim  

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu  

 

19619201 - PREVOZI UČENCEV 309.893,83 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina je na podlagi zakona zagotavljala prevoz učencev OŠ Šmartno ter OŠ Litija – EPP, ki 

so več kot 4 kilometre oddaljeni od šole. Prav tako je zagotavljala prevoz otrok s posebnimi 

potrebami ter v nekaterih drugih primerih (povračila prevozov za starše tistih otrok, katerim 

občina ni uspela zagotoviti javnih oziroma šolskih prevozov in so do brezplačnega prevoza 

upravičeni).  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je občina zagotavljala nemoteno izvajanje šolskih 

prevozov za učence OŠ Šmartno in OŠ Litija – PPP ter krila stroške prevoza otrok s posebnimi 

potrebami v drugih zavodih. 

 

19619204 - SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 5.495,74 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljena izvedba šole v naravi (v zimskem času) za 

učence OŠ Šmartno. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljen cilj je bil dosežen, saj je OŠ Šmartno za svoje učence uspešno izvedla šolo v naravi 

v zimskem času. 

 

19619207 - OŠ LITIJA – ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 7.031,72 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej proračunski postavki so bila namenjena izvedbi šole v naravi ter prehrani za 

učence iz Občine Šmartno pri Litiji, ki obiskujejo Podružnico s prilagojenim programom pri 
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OŠ Litija. Poleg tega se je v ustreznem deležu zagotavljali tudi materialni stroški za izvedbo 

programa s prilagojenim programom. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji so bili doseženi, saj je občina s sredstvi omogočila nemoteno delovanje Enote s 

prilagojenim programom v Litiji ter izvedbo šole v naravi za učence z območja občine, ki 

obiskujejo prilagojen program. 

 

19069002 – Pomoči v srednjem šolstvu  

 

19619202 - REGRESIRANJE PREVOZOV DIJAKOV IN ŠTUDENTOV  

Z AVTOBUSOM SŽ 9.750,34 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za zagotavljanje prevozov z avtobusom SŽ učencem, 

dijakom in študentom iz Občine Šmartno pri Litiji, na relaciji Šmartno – Litija (30 linij 

dnevno). Občina tako zagotavlja prevoz učencem, ki obiskujejo Glasbeno šolo Litija – Šmartno 

ter dijakom in študentom, ki se izobražujejo v Litiji ali se z vlakom vozijo v druge kraje na 

izobraževanje. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je občina omogočila učencem, dijakom in študentom iz 

občine Šmartno pri Litiji brezplačne avtobusne prevoze tekom dneva med Šmartnim in Litijo. 

 

19069003 – Štipendije  

 

19634906 - ŠTIPENDIRANJE DIJAKOV SMERI DEFICITARNIH  

POKLICEV 1.386,28 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Občina Šmartno pri Litiji je v okviru proračunske postavke zagotavljala štipendije, s katerimi je 

spodbujala zanimanje za deficitarne poklice. Tako je zagotavljala štipendijo dijakom, ki 

obiskujejo programe poklicnih in strokovnih šol iz deficitarnih smeri (kovinarstvo, mizarstvo, 

gradbeništvo). V letu 2016 sta do zaključka šolskega leta 2015-2016 štipendijo prejemala dva 

dijaka, v šolskem letu 2016-2017 pa občina nima več štipendistov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji so bili doseženi, saj je občina do zaključka šolanja štipendirala dva dijaka, 

 

20 – SOCIALNO VARSTVO  

2002 – Varstvo otrok in družine  

20029001 – Drugi programi v pomoč družini  

 

20211016 – OBDARITEV NOVOROJENCEV 16.002,75 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Denarna sredstva na tej postavki so bila namenjena družinam v obliki denarnih pomoči ob 

rojstvu novorojencev. Sredstva so bila izplačana na podlagi Odloka o denarni pomoči za 

novorojence v Občini Šmartno pri Litiji ter izdanih odločb. V letu 2016 so bila sredstva 

izplačana na podlagi 56 izdanih odločb za enkratno denarno pomoč ob rojstvu novorojenca.  
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Vse prispele vloge so bile obravnavane. Na podlagi upravičenih in izdanih odločb se je 

vlagateljem izplačala denarna pomoč ob rojstvu novorojencev.  

 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva  

20049002 – Socialno varstvo invalidov  

 

20431013 - DRUŽINSKI POMOČNIK 20.396,28 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena zagotavljanju družinskim pomočnikom. Tako je občina 

na podlagi Zakona o socialnem varstvu zagotavljala izgubljeni delno plačilo za izgubljeni 

dohodek osebam, ki si z odločbo Centra za socialno delo pridobijo status družinskega 

pomočnika za polnoletno osebo s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletno težko 

gibalno ovirano osebo. Občina je v letu 2016 financirala dva družinska pomočnika. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je občina vsem osebam, ki so na podlagi odločbe 

imele/pridobile status družinskega pomočnika zagotavljala plačilo dela izgubljenega dohodka. 

 

20049003 – Socialno varstvo starih  

 

20431012 - OSKRBNINE ZA OSTARELE IN DRUGE OSKRBNINE 101.448,03 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se zagotavljale oskrbnine in izvajanje dejavnosti v socialnih 

domovih in domovih za ostarele občane, katerih lastna finančna sredstva ne zadostujejo za 

pokrivanje ustrezno določene višine oskrbnine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilji so bili doseženi, saj je občina zagotavljala nemoteno izvajanje oskrbe vsem ostarelim 

občanom v domovih za ostarele in socialnih domovih, kateri nimajo zadostne višine lastnih 

sredstev za pokritje celotne oskrbe. 

 

20431014 – POMOČ OSTARELIM NA DOMU 18.364,48 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sofinanciranje storitve pomoč družini na domu, ki 

vključuje stroške vodenja storitve in stroške efektivnih ur za uporabnika (75 % subvencija 

občine). Občina je v letu 2016 sofinancirala storitev pomoč družini na domu povprečno 14 

občanom mesečno ter s tem pripomogla k kvalitetnejšemu bivanju občanov. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili doseženi, saj je občina nemoteno zagotavljala storitve pomoči ostarelim 

na domu vsem občanom, ki so zaprosili za omenjeno pomoč ter jim s tem omogočila čim daljše 

bivanje v domačem okolju. 

 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih  
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20431015 – SUBVENCIONIRANJE STANARIN 13.325,04 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru postavke je občina zagotavljala subvencioniranje stanarin oziroma podporo občanom 

z nižjimi dohodki preko pomoči pri plačevanju neprofitnih najemnin. Občina je zagotavljala 

podporo vsem občanom, ki so prejeli odločbo Centra za socialno delo ter jim tako pomagala pri 

odpravi odprave socialnih stisk. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Letni cilji so bili v celoti realizirani, saj je občina zagotavljala subvencijo najemnine vsem 

upravičenim občanom, ki so prejeli odločbo ustreznega organa.  

 

20431016 – POGREBNI STROŠKI 1.173,42 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačilu stroškov osnovnega pokopa za vse 

občane Občine Šmartno pri Litiji, ki niso imeli svojcev, ki bi za njihov pokop poskrbeli. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z izvedenim pokopom občana Občine Šmartno pri Litiji, ki ni imel svojcev, je bil zastavljen 

cilj v celoti dosežen. 

 

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  

 

20461501 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI RKS OZ LITIJA 0,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva so bila skladno z Zakonom o Rdečem križu namenjena sofinanciranju delovanje 

območnih organizacij RKS in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena, ki jih 

območne organizacije izvajajo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Cilj ni bil realiziran, saj je RKS OZ Litija sredstva za delovanje pridobil iz naslova javnega 

razpisa za  sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini Šmartno 

pri Litiji v letu 2016. 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 

 

22116354 – POPLAČILA KREDITOV – GRADNJA ŠPORTNE DVORANE 5.988,64 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila izvedena redna mesečna plačila obresti od najetega 

dolgoročnega kredita iz leta 2007, in sicer v skladu s kreditno pogodbo in pripadajočim 

amortizacijskim načrtom ter prejetimi obračuni obresti. Občina je izvedla vsa predvidena 

plačila redno in pravočasno, kar predstavlja tudi cilj v okviru te proračunske postavke.  
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Pri doseganju cilja, to je rednih in pravočasnih mesečnih plačil obveznosti (obresti) od najetega 

dolgoročnega kredita za izgradnjo športne dvorane Pungrt, je bila občina v celoti uspešna, saj ni 

prišlo do zamud pri plačilih obveznosti. Prav tako je bila občina uspešna pri doseganju cilja 

glede nižjih obveznosti občine z naslova obresti od kredita, saj se je s poslovno banku uspela 

dogovoriti za nižji pogodbeno določen pribitek na obrestno mero (EURIBOR). 

 

22116355 – POPLAČILA KREDITOV – STANOVANJA GRMAČE 51.981,90 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila izvedena redna mesečna plačila obresti od najetega 

dolgoročnega kredita konec leta 2011. Občina je izvedla vsa predvidena plačila, v skladu s 

kreditno pogodbo in pripadajočim amortizacijskim načrtom ter prejetimi obračuni obresti, 

redno in pravočasno, kar predstavlja tudi cilj v okviru te proračunske postavke. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Pri doseganju cilja, to je rednih in pravočasnih mesečnih plačil obveznosti (obresti) od najetega 

dolgoročnega kredita, je bila občina v celoti uspešna, saj ni prišlo do zamud pri plačilih 

obveznosti. Prav tako je bila občina uspešna pri doseganju cilja glede nižjih obveznosti občine 

z naslova obresti od kredita, saj je bila občina uspešna v postopku upravljanja z dolgom in je 

uspela obstoječi kredit refinancirati oziroma zamenjati s cenejšim kreditom (z nižjim pribitkom 

na obrestno mero). 

 

22116356 – POPLAČILA KREDITOV – INFRASTRUKTURA 18.921,10 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila izvedena redna mesečna plačila obresti od najetega 

dolgoročnega kredita v letu 2014, in sicer v skladu s kreditno pogodbo in pripadajočim 

amortizacijskim načrtom ter prejetimi obračuni obresti. Občina je izvedla vsa predvidena 

plačila redno in pravočasno, kar predstavlja tudi cilj v okviru te proračunske postavke.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Pri doseganju cilja, to je rednih in pravočasnih mesečnih plačil obveznosti (obresti) od najetega 

dolgoročnega kredita, je bila občina v celoti uspešna, saj ni prišlo do zamud pri plačilih 

obveznosti. Prav tako je bila občina uspešna pri doseganju cilja glede nižjih obveznosti občine 

z naslova obresti od kredita, saj je bila občina uspešna v postopku upravljanja z dolgom in je 

uspela obstoječi kredit refinancirati oziroma zamenjati s cenejšim kreditom (z nižjim pribitkom 

na obrestno mero). 

 

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom  

 

22126153 – STROŠKI KREDITA (ŠPORTNA DVORANA) 200,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena plačilu priprave dodatka h kreditni pogodbi 

o najemu dolgoročnega kredita. Dodatek je bil pripravljen na podlagi dogovora s poslovno 

banko o znižanju pribitka na obrestno mero pri obstoječem dolgoročnem kreditu iz leta 2007. 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Pri doseganju zastavljenih ciljev je bila občina uspešna, saj je uspela z najnižjimi možnimi 

stroški doseči znižanje stroškov v obliki plačil obresti, ki nastajajo pri vračilu najetega 

dolgoročnega kredita. 

 

22126154 – STROŠKI KREDITA (STANOVANJA GRMAČE) 67,20 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke se je zagotavljalo vodenje kredita, in sicer dolgoročnega kredita 

občine iz leta 2011. To je edini spremljajoči strošek (poleg obresti) od dolgoročnih kreditov 

občine, ki se v skladu s kreditno pogodbo obračuna letno na podlagi veljavnega cenika banke.  

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilj je bil v celoti dosežen, saj se je zagotovilo nemoteno vodenje najetega 

dolgoročnega kredita občine s plačilom pogodbeno določenega dodatnega stroška za vodenje 

kredita, in sicer v skladu z veljavnim cenikom banke. 

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI  

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  

23029001 – Rezerva občine  

 

23211019 – PRORAČUNSKA REZERVA 40.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V skladu z Zakonom o javnih financah so se v določenih mejah v proračunu načrtovala 

finančna sredstva, ki so se tekom leta 2016 odvedla v proračunski sklad oziroma rezervni sklad 

občine, ki je namenjen za odpravo posledic naravnih nesreč na območju občine. Glede na 

celotno stanje sredstev rezervnega sklada ter obseg posledic naravnih nesreč, je bilo iz sklada 

porabljen večji del teh sredstev. Natančnejše višine in opisi porabe sredstev rezervnega sklada 

so obrazloženi v podpoglavju 2.8. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z zagotavljanjem ustreznih finančnih sredstev ter odvodom teh sredstev v obstoječi rezervni 

sklad ter zagotavljanjem sredstev oziroma izvedbo odprave posledic večjih in obsežnejših 

naravnih nesreč na območju občine je bil zastavljen cilj dosežen. 

 

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč  

 

23226301 - SUBVENCIONIRANJE PREVOZA PITNE VODE 1.998,50 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila sredstva realizirana za izvajanje prevozov pitne vode v 

času pomanjkanja pitne vode. Subvencionirani prevozi so se izvajali na podlagi sklepa 

Občinskega sveta in sklepa župana, in sicer samo občanom, ki nimajo možnosti priključitve na 

javni vodovod. Glede na to, da v letu 2016 ni bilo daljših sušnih obdobij, tudi prevozi in s tem 

povezani stroški niso presegli načrtovane višine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi, saj je bila zagotovljena pitna voda vsem občanom, ki 

niso priključeni na javni vodovod in so bili v sušnih obdobjih v pomanjkanju pitne vode. 
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23226302 – POMOČI FIZIČNIM IN PRAVNIM OSEBAM OB NESREČAH 2.000,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva na postavki so bila namenjena upravičencem do dodelitve enkratne denarne pomoči 

pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (npr. požarov) v skladu s sprejetim pravilnikom 

občine. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Glede na zagotovljena in izplačana sredstva upravičencema do dodelitve enkratne denarne 

pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, je bil zastavljen cilj dosežen. 

 

 

 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA  

0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ 

OBČIN  

06029001 – Delovanje ožjih delov občin  

 

06211125 - KS PRIMSKOVO 255,09 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva iz proračunske postavke so bila namenjena za izvedbo obdaritve otrok krajevne 

skupnosti Primskovo v prednovoletnem času do konca leta 2015. Zaradi pozne izdaje računov, 

so le-ti zapadli v plačilo v letu 2016 na predhodno obstoječi proračunski postavki. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z zagotovitvijo prednovoletne obdaritve otrok v krajevni skupnosti, skupaj s plačilom 

obveznosti iz leta 2015, so bili zastavljeni cilji doseženi. 

 

06211126 - KS RAZBORE 150,02 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

Sredstva iz proračunske postavke so bila namenjena za izvedbo obdaritve otrok krajevne 

skupnosti Razbore v prednovoletnem času do konca leta 2015. Zaradi pozne izdaje računov, so 

le-ti zapadli v plačilo v letu 2016 na predhodno obstoječi proračunski postavki. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Z zagotovitvijo prednovoletne obdaritve otrok v krajevni skupnosti, skupaj s plačilom 

obveznosti iz leta 2015, so bili zastavljeni cilji doseženi. 

 

06211131 – PREDNOVOLETNA OBDARITEV PO 

 KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 7.036,94 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so bila denarna sredstva namenjena predvsem za obdarovanje 

otrok ob novoletnih prireditvah ter izvedbo posameznih družabnih prednovoletnih dogodkih po 

krajevnih skupnostih. Sredstva so bila razdeljena po posamezni krajevni skupnosti na podlagi 

deleža prebivalcev. 

 

 

5. 5000 – KRAJEVNE SKUPNOSTI OBČINE 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
V okviru razpoložljivih sredstev in zmožnosti so bile ugodene želje krajevnim skupnostim, 

predvsem v smislu izvedenih prireditev ob prednovoletnih praznikih ter obdarovanju otrok po 

krajevnih skupnostih.  

 

C – Račun financiranja 

 

 

 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  

2201 – Servisiranje javnega dolga  

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje 

 

22116354 – POPLAČILA KREDITOV – GRADNJA ŠPORTNE  

DVORANE 38.666,64 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se v Bilanci prihodkov in odhodkov sredstva namenjala za 

plačilo obresti od dolgoročnega kredita. V Računu financiranja pa so se v okviru iste 

proračunske postavke izvajala redna in pravočasna odplačila najetega kredita, natančneje 

odplačila s kreditno pogodbo oziroma amortizacijskim načrtom dogovorjenih nespremenljivih 

glavnic kredita, najetega v letu 2007. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Občina je vse svoje obveznosti v zvezi z mesečnimi odplačili glavnic od najetega dolgoročnega 

kredita iz leta 2007 poravnavala redno in pravočasno, brez zamud, kar pomeni, da je bil 

zastavljen cilj v celoti dosežen. 

 

22116355 – POPLAČILA KREDITOV – STANOVANJA GRMAČE 124.992,00 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se v Bilanci prihodkov in odhodkov sredstva namenjala za 

plačilo obresti od dolgoročnega kredita. V Računu financiranja pa so se v okviru iste 

proračunske postavke izvajala redna in pravočasna odplačila najetega kredita, natančneje 

odplačila s kreditno pogodbo oziroma amortizacijskim načrtom dogovorjenih nespremenljivih 

glavnic kredita, najetega konec leta 2011. 

 

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Občina je vse svoje obveznosti v zvezi z mesečnimi odplačili glavnic od najetega dolgoročnega 

kredita iz konca leta 2011 poravnavala redno in pravočasno, brez zamud, kar pomeni, da je bil 

zastavljen cilj v celoti dosežen. 

 

22116356 – POPLAČILA KREDITOV – INFRASTRUKTURA 42.777,79 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi 

(aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne 

V okviru proračunske postavke so se v Bilanci prihodkov in odhodkov sredstva namenjala za 

plačilo obresti od dolgoročnega kredita. V Računu financiranja pa so se v okviru iste 

proračunske postavke izvajala redna in pravočasna odplačila najetega kredita, natančneje 

odplačila s kreditno pogodbo oziroma amortizacijskim načrtom dogovorjenih nespremenljivih 

glavnic kredita,  najetega sredi leta 2014. 

4. 4000 – OBČINSKA UPRAVA 
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Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Občina je vse svoje obveznosti v zvezi z mesečnimi odplačili glavnic od najetega dolgoročnega 

kredita iz leta 2014 poravnavala redno in pravočasno, brez zamud, kar pomeni, da je bil 

zastavljen cilj v celoti dosežen. 

 

 

Pripravili: 

Nataša Dobravec 

Karmen Sadar 

Aleš Krže 

Aleš Jurič 

Andreja Leskovšek 

Tanja Kepa Ferlan 

Tatjana Martinčič Poglajen 
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3.3 Tabelarni prikaz ter obrazložitve realiziranih in nerealiziranih pridobitev in razpolaganj s stvarnim premoženjem 

občine za leto 2016 
 

V tem podpoglavju je podan tabelarni pregled ter pripadajoče obrazložitve realiziranih in nerealiziranih zadev v zvezi s pridobitvami in razpolaganji 

s stvarnim premoženjem občine v proračunskem letu 2016. 

 

Zap. 

št. 

(AD) 

Kupec K, 

Prodajalec (P) 

Menjava (M) 

Številka 

zadeve 

Sprejeto na OS 

(zaporedna št. 

seje OS) 

Datum podpisa 

pogodbe 

Zemljišča Kupnina 

(v EUR) 

Datum vpisa 

v ZK in DN 

RLP* 

SLP* 

1 Občina Šmartno pri 

Litiji (P), Primož 

Cenkar (K) 

466-60/2009 9. redna seja, 

2.3.2016 

8.4.2016: 

Kupoprodajna 

pogodba: 

realizirano 

Stanovanje ID znak  

1847-1379-1, parc. št. 

624/11, k.o. 1847 

Šmartno 

38.845,00 19.5.2016, Dn 

106606/2016 

RLP 

Obrazložitev: Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2016 skladno s Kupoprodajno pogodbo št. 466-60/2009-71, z dne 8.4.2016 prodala stanovanje ID znak  

1847-1379-1, na naslovu Zavrstnik 81, 1275 Šmartno pri Litiji. Izveden je bil tudi prenos lastništva predmetnega zemljišča na kupca Primoža Cenkarja. 

Zadeva je bila realizirana. 

 

2 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Cvetko 

Možina (P) 

466-25/2015  24.2.2016 

_Prodajna 

pogodba: 

realizirano 

Stanovanje ID 1, št. 

stavbe 44, k.o. 1846 

Liberga, parc. št. 

1964/0, k.o. 1846 

Liberga 

50.487,00  RLP 

Obrazložitev: Predmet nakupa je bilo stanovanje na naslovu Bogenšperk 4, 1275 Šmartno pri Litiji v izmeri 111,58 m2. Z nakupom predmetnega stanovanja 

je bila realizirana Pogojna sodna poravnava Opr. Št. P 1124/2014-II, z dne 26.8.2015. Z nakupom bo omogočena revitalizacija območja okrog gradu. 

Prodajna pogodba je bila podpisana dne 24.2.2016. Zadeva je bila realizirana. 

 

3 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Leopold 

Bučar (P) 

 

466-1/2012  Sodna 

poravnava: 

Opr. št. P 

371/2012-III, 

dne 6.1.2016: 

realizirano 

Občina Šmartno pri 

Litiji (par. št. 

1411/15,1411/13,1411/1

1,1411/0,1411/9,1411/8, 

1417/3, vse k. o. 

Šmartno) 

 

Leopold Bučar (par. št. 

30.000,00 v 

3 enakih 

letnih 

obrokih 

 RLP 
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1107/6, 1275/4, 1361/2, 

1370/2, 1370/3, 1370/8, 

1370/9, 1371/2, 1372/2, 

1374/2, 1375/2, 1379/2, 

1379/3,1381/2, 1384/2, 

1388/2, 1388/3, 

1390/3,1392/3, 1109/4, 

1382/2, vse k. o. 

Šmartno) 

Obrazložitev: V zadevi je bila vložena tožba zaradi plačila odškodnine in uporabnine za zemljišča, po katerih poteka kategorizirana lokalna cesta LC 208150 

in kategorizirani javni poti JP 709750 ter JP 709751. Zahtevek je bil sklenjen s sodno poravnavo Opr. št. P 371/2012-III, dne 6.1.2016. Iz sodne poravnave 

izhaja, da je poravnava dogovorjena na višini 30.000,00 EUR v treh enakih letnih obrokih. Prvi obrok je zapadel v plačilo 5.2.2016. Prenos lastništva zemljišč 

bo izveden po plačilu zadnjega obroka kupnine. 

 

4 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Vinko 

Doblekar (P) 

 

 

 

 

466-33/2006  Sodna 

poravnava: 

Opr. št. P 

1306/2012-III, z 

dne 27.1.2016 

Občina Šmartno pri 

Litiji (parc. št. 

3874/2,3874/3, 3874/4, 

3874/5, 3874/6, 3874/7, 

3874/8, 3874/9, 

3874/10,3874/1, vse k. 

o. Račica) 

 

Vinko Doblekar (parc. 

št. 1705/9, 1715/2, 

1715/3,1715/4, 1715/5, 

1715/6, 1722/2, 1723/2, 

1723/3, 1723/5,1723/6, 

1723/7, 1727/2, vse k. o. 

Račica) 

50.288,00, 

v petih 

enakih 

letnih 

obrokih 

 RLP 

Obrazložitev: V zadevi je bila vložena tožba zaradi plačila odškodnine in uporabnine za zemljišča, po katerih poteka kategorizirana javna pot JP 709881. 

Zahtevek je bil sklenjen s sodno poravnavo Opr. št. P 1306/2012-III, z dne 27.1.2016. Iz sodne poravnave izhaja, da je poravnava dogovorjena na višini 

50.288,00 EUR v petih enakih letnih obrokih. Prvi obrok je zapadel v plačilo 5.5.2016. Prenos lastništva zemljišč bo izveden po plačilu zadnjega obroka 

kupnine. 

 

5 Občina Šmartno pri 466-4/2013  Ureditev parc. št. 1320/8, 18.085,00 DN RLP 
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Litiji (K), Karli 

Ilnikar, Anton 

Tomažič, Nataša 

Prašnikar, Ana 

Berčon, Alojzij 

Berčon (vsi P) 

 

 

 

 

lastništva 

zemljišč, preko 

katerih poteka 

lokalna cesta  

LC 426113 

Stranje – 

Kopačija – 

Mala 

Kostrevnica:de

lno realizirano 

1316/2, 1317/2, 1308/4, 

1308/5, 1308/7, 1327/2, 

1327/3, 1321/4, 1321/5, 

1326/4, 1335/32, 

1326/6, 1337/17, 

1328/2, 1335/30, 

1335/28,1335/26, 

1335/24, 1335/22, 

1335/20, 1335/16, 

1335/18, vse k. o. 

Liberga,  

 

parc. št. 224/2,227/6, 

230/7, 230/9, 230/10, 

235/9, 235/7, 

235/11,235/12, vse k. o. 

Šmartno 

429446/2016, 

z dne 

22.12.2016, 

Dn 

402615/2016, 

z dne 

24.11.2016, 

Dn 

402555/2016, 

z dne 

24.11.2016, 

Dn 

429496/2016, 

z dne 

22.12.2016 

Obrazložitev: Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi dela Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji 

(Uradni list RS, št. 80/10), je občina v letu 2014 pristopila k odmeri dela LC 426113. Postopek urejanja lastništev v letu 2016 je bil delno zaključen. 

 

6 Občina Šmartno pri 

Litiji (K) 

 

 

 

 

466-26/2006  Ureditev 

lastništva 

zemljišč, po 

katerih poteka 

del javne poti, 

ki se 

priključuje na 

javno pot JP 

709191: ni 

realizirano 

parc. št. 1201/2, 

1196/10, 468/2, 469/2, 

469/3, 473/2, 472/7, 

472/3, 472/8, k. o. 

Poljane) 

  RLP 

Obrazložitev: Predmet pravnega posla je bil nepremičnina, ki je v lasti občine in je bil za njo izkazan interes o odkupu. V smeri reševanja zadeve je bila 

predlagana menjava zemljišč. Dogovor v letu 2016 ni bil sklenjen. 

 

7 Občina Šmartno pri 

Litiji (M), Stanislava 

466-69/2008 5. Redna seja, 

15.4.2015 

Ureditev 

lastništva 

Parc. št.  

1585/11, 1585/13, 

Realiziran

a je bila 

7.4.2016, Dn 

72819/2016 

RLP 
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Pivec (M), Rafael 

Pivec (M) 

 

  

zemljišč, po 

katerih poteka 

javna pot JP 

709461 

(VODICE): 

delno 

realizirano 

(Menjalna 

pogodba 

namesto 

razlastitve št. 

466-69/2008-

122, z dne 

22.1.2016) 

1585/15, vse k.o. 

Vintarjevec - 

realizirano 

 

Parc. št.  

1931/3, 1931/5, 

1931/9,1932/1, 1932/4, , 

1585/16, 1609/7, 

1609/9, 1594/3, 1594/5, 

1585/18, 1585/20, 

1585/21, 1579/4,1592/5, 

1591/5, 1586/2, 1609/5, 

1590/2, vse k. o. 

Vintarjevec – ni 

realizirano 

menjalna 

pogodba 

po metodi 

1:1 

Obrazložitev: Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi dela Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji 

(Uradni list RS, št. 80/10), je občina v letu 2014 pristopila k odmeri dela JP 709461. Občina je v letu 2015 pridobila cenitve zemljišč za predmetna zemljišča. 

Začetek postopkov menjave zemljišč je bil začet konec leta 2015, v letu 2016 je bil sklenjen en pravni posel. 

 

8 Občina Šmartno pri 

Litiji (P) 

 

466-11/2014  Ni realizirano. parc. št. 85/5, 86/2, 

87/2, 87/5, vse k.o. 

Šmartno 

  RLP 

Obrazložitev: Parcele v naravi predstavljajo stanovanjsko stavbo z pripadajočimi zemljišči na Usnjarski ulici v Šmartnem pri Litiji, ki jih je občina po 

sofinancerskem sporazumu morala odkupiti zaradi realizacije izgradnje obvoznice Šmartno pri Litiji v letu 2014. V letu 2016 so stekli postopki urejanja 

zemljišč in stavbe za namen prodaje. Zadeva v letu 2016 ni bila realizirana. 

 

9 Občina Šmartno pri 

Litiji (K),  

466-7/2011  Pridobitev 

zemljišč ob 

občinski 

zgradbi na 

naslovu 

Tomazinova 2, 

1275 Šmartno 

pri Litiji: ni 

realizirano 

parc. št. 41/22, 40/22, 

ob k.o. Šmartno 

  RLP 
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Obrazložitev: Parceli v naravi predstavljata občinski stavbni zemljišči na Tomazinovi ulici v Šmartnem pri Litiji, ki ju že vrsto let uporabljata, urejata in 

koristita lastnika stanovanjskih objektov kot dvorišče in funkcionalno zemljišče k njunima stanovanjskima objektoma. Občinska stavba je v fazi urejanja 

etažne lastnine. Sledila bo odmera funkcionalnega zemljišča k stavbi, kar je pogoj za realizacijo odkupa predmetnih zemljišč. Zadeva v letu 2016 ni bila 

realizirana.  

 

10 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Telekom 

Slovenije d.d., M 

Trade d.o.o., 

Frančiška Pohar, 

Anton Soklič, Darja 

Izlakar  (vsi P) 

466-20/2012 9. redna seja OS, 

2.3.2016 

December 

2015: 

Kupoprodajna 

pogodba 

(dogovor o 

povišanju 

kupnine) 

parc. št. 41/20, k.o. 

Šmartno 

4.609,82 15.7.2016, Dn 

160677/2016 

RLP 

Obrazložitev: Občina je aktivno pristopila k urejanju etažne lastnine na objektu, kjer se nahaja občinska uprava. V postopku urejanja je bilo ugotovljeno, da v 

prvotnem predlogu rešitve lastniških deležev manjka 23,26 m2 površin poslovnega prostora v mansardi objekta. Pridobljena je bila cenitev dela prostorov. V 

letu 2016 je bila zadeva realizirana. 

 

11 Občina Šmartno pri 

v Litiji (K), 

Magdalena 

Koprivnikar, Marjan 

Rozina, Martin 

Petrič, Alojz Rozina, 

Bernardka 

Dernovšek, Andrej 

Dernovšek, Mojca 

Povše Zupančič (vsi 

P) 

 

466-27/2007 6. redna seja OS, 

18.6.2015 

Pridobitev 

zemljišč po 

katerih poteka 

del javne poti 

JP 710150:  

Pogodbe 

namesto 

razlastitve 

(466-27/2007-

134, 466-

27/2007-137, 

466-27/2007-

139, 466-

27/2007-138, 

466-27/2007-

136,466-

27/2007-135, 

ni realizirano v 

celoti 

parc. št.  478/17, 

478/15, 480/4, 478/13, 

439/6, 478/21, 482/2, 

478/20, 479/8, 480/6, 

481/2, 484/2, 447/12 vse 

k.o. 1839 – Jablanica 

7.176,40 Dn 

49283/2016, z 

dne 8.3.2016, 

Dn 

39750/2016, z 

dne 25.2.2016, 

Dn 

45106/2016, z 

dne 2.3.2016, 

Dn 

39757/2016, z 

dne 25.2.2016, 

Dn 

39774/2016, z 

dne 25.2.2016, 

Dn 

39738/2016, z 

dne 25.2.2016. 

RLP 
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Obrazložitev: Občina je v letu 2009 izvedla odmero celotne trase kategorizirane javne poti »Zelenc«. V letu 2015 je občina pridobila cenitve zemljišč, z 

lastniki pa že sklenila dogovor o odkupu. V letu 2016 je bila sklenjena glavnina prodajnih pogodb ter prenosov zemljišč. Zadeva v celoti ni bila realizirana (v 

pripravi sta še dve prodajni pogodbi). 

 

12 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Sašo 

Zupan (P) 

466-36/2010  Sodna 

poravnava: 

Opr. št. P 

9/201-III, z dne 

27.1.2016 

parc. št. 1399/4, 

1399/5, 1392/2, 1397/2, 

1397/1, vse k. o. Štanga 

30.000,00  RLP 

Obrazložitev: V zadevi je bila vložena tožba zaradi plačila odškodnine in uporabnine za zemljišča po katerih poteka kategorizirana javna pot JP 709751. 

Zahtevek je bil sklenjen s sodno poravnavo Opr. št. P 9/201-III, z dne 27.1.2016. Iz sodne poravnave izhaja, da je poravnava dogovorjena na višini 30.000,00 

EUR v treh enakih letnih obrokih. Prvi obrok je zapadel v plačilo 15.3.2016. Prenos lastništva zemljišč bo izveden po plačilu zadnjega obroka kupnine. 

 

13 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Sklad 

kmetijskih zemljišč 

in gozdov RS (P) 

 

 

466-68/2008  Pridobitev 

zemljišča za 

potrebe 

ureditve 

vodovoda 

Šmartno: ni 

realizirano 

parc. št. 1053/5, k.o. 

Vintarjevec 

  RLP 

Obrazložitev: Parcela št. 1053/5  - 191 m2, k. o. Vintarjevec, v naravi predstavlja zemljišče v lasti Sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov RS na katerem je 

zgrajen objekt GJI - vodohran za potrebe javnega vodovoda Šmartno in ga mora občina pridobiti v last in posest za izvajanje gospodarske javne službe oskrba 

s pitno vodo. V letu 2015 je bila na Sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov RS podana namera o odkupu zemljišča po dogovorjeni ceni. Postopek ni bil 

zaključen v letu 2016. 

 

14 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Karmen 

Sadar (P) 

466-63/2007 8. redna seja, 

24.11.2015 

Pridobitev 

zemljišč za 

potrebe 

izgradnje 

hodnika 

Šmartno-Jeze: 

Pogodba 

namesto 

razlastitve št. 

parc. št. 457/6, 456/4, 

obe k.o. Šmartno 

(RLP) 

 

680,00 Dn 

39763/2016, z 

dne 25.2.2016 

RLP 
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466-63/2007-

102, z dne 

28.1.2016), ni 

realizirano v 

celoti 

Obrazložitev: Parceli št. 457/6, 456/4, k. o. Šmartno, v skupni izmeri 23 m2 v naravi predstavljata dele stavbnih zemljišč, ki jih občina potrebuje za 

dokončanje projekta pločnik Šmartno-Jeze v Šmartnem pri Litiji. Občina je pridobila cenitev predmetnih zemljišč ter tudi soglasje o strinjanju s ponudbeno 

ceno z lastniki. Postopek odkupa je bil zaključen v enem primeru, dokončna realizacija odkupa preostalega dela se predvideva v letu 2017.  

 

15 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Ljudmila 

Groznik (P) 

 

 

 

  Pridobitev 

zemljišč za 

potrebe 

ureditve 

medobčinskega 

vodovoda 

Litija-

Šmartno: 

(Menjalna 

pogodba št. 

466-12/2014-37, 

z dne 

10.10.2016 - 

delno 

realizirano 

parc. št. 847/6, 863/3, 

876/21, 876/17, 841/17, 

841/16, 841/18, 838/2, 

841/15, 856/1, 854/1, 

841/10, 841/12, vse k.o. 

Gozd Reka 

1.016,67  RLP 

Obrazložitev: Lastnici zemljišč na parc. št. . 856/1, 854/1, 841/10, 841/12, vse k.o. Gozd Reka sta Občina Šmartno pri Litiji (v deležu 33/125) ter Občina 

Litija (v deležu 92,125). Občini za potrebe izvajanja oskrbe s pitno vodo iz vodovodnega sistema Litija-Šmartno predmetnih zemljišč ne potrebujeta, zato 

bodo predmet menjave pri urejanju lastništva vodovodnega sistema. Parcele št. 847/6, 863/3, 876/21, 876/17, 841/17, 841/16, 841/18, 838/2, 841/15, vse k. o. 

Gozd Reka, v naravi predstavljajo zemljišča v lasti fizičnih oseb na kateri je zgrajen objekt GJI- vodohrani za potrebe javnega medobčinskega vodovoda 

Litija - Šmartno in jih morata Občina Šmartno pri Litiji in Občina Litija pridobiti v last in posest za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. V 

letu 2016 je bila realizirana Menjalna pogodba št. 466-12/2016-37, z dne 10.10.2016. Vpis v ZK v letu 2016 še ni bil izveden. 

  

16 Občina Šmartno pri 

Litiji (K) 

466-10/2015  Pridobitev del parc. št. 824/0, k.o. 

1846 Liberga 

  RLP 
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zemljišča za 

potrebe 

ureditve 

rekreacijskega 

središča na 

Libergi : ni bilo 

realizirano 

Obrazložitev: Občina je aktivno pristopila k spodbujanju rekreacijskih središč po občini. V letu 2016 je na podlagi vloge ŠD LIK zagotovila finančna 

sredstva za odkup dela zemljišča na parc. št. 824/0, k.o. Liberga. Tekom leta 2016 je športno društvo odstopilo od namere prodaje dela zemljišča, zato zadeva 

ni bila realizirana. 

 

17 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Kolman 

Frančišek (P) 

466-65/2007  Pridobitev 

zemljišč, po 

katerih poteka 

lokalna cesta 

LC 208-221 

(KRZNAR – 

SIMONČIČ) : 

Pogodba št. 

466-65/2007-25, 

z dne 23.9.2016  

Parc. št.: del parc. št. 

1953/8, 1000/2, 1001/2, 

1001/3, 1002/2, 997/3, 

998/20, 99/1, 99/3, 

1000/1, k.o. 1849 

Vintarjevec 

 

Menjalna 

pogodba 

po metodi 

1:1 

Dn 

399846/2016, 

z dne 

22.11.2016 

RLP 

Obrazložitev: Občina je pristopila k urejanju lastništva začetka lokalne ceste LC 208-221 (KRZNAR – SIMONČIČ).  Postopki menjave zemljišč so bili 

začeti v letu 2015, v letu 2016 je bil sklenjen en pravni posel. Zadeva je delno realizirana.  

 

18 Občina Šmartno pri 

Litiji (P) 

466-12/2015  Prodaja 

zemljišča parc. 

št. 510/1, k.o. 

1847 Šmartno: 

ni bilo 

realizirano 

Parc. št. 510/1, k.o. 

1847 Šmartno 

  RLP 

Obrazložitev: Občina je v letu 2016 planirala v skladu z veljavno zakonodajo prodati del zemljišča parc. št. 510/1, k.o 1847 Šmartno. Predhodno je bilo 

potrebno odmeriti funkcionalno zemljišče k objektu na parc. št. 509/2, k.o. Šmartno. Ker do odmere funkcionalnega zemljišča v letu 2016 ni prišlo, zadeva ni 
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bila realizirana.  

 

19 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Leopold 

Ulčar, Alojzij Berčan 

(Oba P) 

466-26/2010 9. redna seja OS: 

2.3.2016 

Ureditev 

lastništva 

zemljišč po 

katerih poteka 

javna pot JP 

709-651 (Reka 

Gozd-Krmuc): 

Pogodba 

namesto 

razlastitve št. 

466-26/2010-41, 

z dne 3.6.2016, 

466-26/2010-42, 

z dne 8.6.2016): 

realizirano 

parc. št. 797, 802/5, 

800/2, 804, 807, 824/5, 

824/1, 602/1, 824/2, 

824/7, 824/8, vse k.o. 

2645 Gozd Reka 

Menjalna 

pogodba 

po metodi 

1:1 

Dn 

429474/2016, 

z dne 

22.12.2016, 

Dn 

429482/2016, 

z dne 

22.12.2016 

RLP 

Obrazložitev: Občina je v letu 2015 pristopila k odmeri javne poti JP 709-651 (Reka Gozd-Krmuc). Javna pot na odmerjenem odseku predstavlja za občino, 

kot vzdrževalca, veliko finančno obremenitev. V iskanju rešitve znižanja stroškov za sanacijo odseka je bilo v začetku leta 2016 urejeno lastniško razmerje 

zemljišč, s tem pa zagotovljena podlaga za izvedbo sanacije vozišča. Zadeva je bila realizirana.  

 

20 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Občina 

Litija (P) 

466-7/2012 2. izredna seja 

OS, 23.12.2015 

Pridobitev 

zemljišča, po 

kateri poteka 

dovozna pot do 

Čistilne 

naprave Litija 

in Šmartno pri 

Litiji: delno 

realizirano 

parc. št. 1691/2, k.o. 

1839 Jablanica 

6.198,66  RLP 

Obrazložitev: V prvem (1) členu Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice št. 353-10/2012-387, z dne 29.7.2013, je navedeno, da bosta pogodbeni stranki 

(Občina Litija – lastnik, Občina Šmartno pri Litiji-imetnik stavbne pravice) sklenili prodajno pogodbo o prenosu solastniškega deleža v idealnem deležu 32 % 
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na zemljišču 1691/2, k.o. 1839 Jablanica. Prenos deleža je pogojen tudi z Dogovorom o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji čistilne naprave Litija-

Šmartno s pripadajočo infrastrukturo, št. 353-1/2003, z dne 11.1.2008. Občina je v letu 2016 pristopila k reševanju zadeve. V zadevi je potrebno urediti še 

vpis v ZK. 

 

21 Občina Šmartno pri 

Litiji (K) 

355-10/2008  Pridobitev 

zemljišč za 

potrebe 

ureditve 

vodovoda 

Račica – Velika 

Štanga: ni 

realizirano 

parc. št. 

446/0,447/0,431/3, 

501/2, 503/2 – vse k.o. 

Štanga 

  RLP 

Obrazložitev: Zemljišča parc. št. 446/0, 447/0, 431/3, 501/2, 503/2 – vse k.o. Štanga, v naravi predstavljajo zemljišča v lasti fizične osebe na kateri je 

zgrajen objekt GJI- vodohran za potrebe javnega vodovoda Račica -Velika Štanga in jo mora občina pridobiti v last in posest za izvajanje 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo. Postopek pridobitve zemljišč ni bil zaključen v letu 2016. 

 

22 Občina Šmartno pri 

Litiji (K) 

466-23/2011  Pridobitev 

zemljišč, po 

katerih poteka 

dovozna pot v 

naselju 

Štangarske 

Poljane: ni 

realizirano 

Parc. št: 993/9, 992/4, 

993/7, 989/1-del, 975/1-

del, k.o. 1848 Štanga 

 

 

  RLP 

Obrazložitev: Občina je za potrebe sanacije mostu v Štangarskih Poljanah pristopila k urejanju lastništva dovozne poti do stanovanjskih objektov. V začetku 

leta je občina pristopila k sklepanju pogodb namesto razlastitve z lastniki zemljišč. Postopki so v teku. Zadeva ni realizirana.  

 

23 Občina Šmartno pri 

Litiji (K) 

466-27/2015  Pridobitev 

zemljišč, po 

katerih se bo 

urejal dovoz na 

cesti LC 

208301 

del parc. št. 678, k.o. 

1851 Gradišče 

  RLP 
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(Kopačija- 

Gaberska gora-

Moravče): ni 

realizirano 

Obrazložitev: Občina je v letu 2015 pristopila k odmeri lokalne ceste LC 426113 (Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica). Na sami mejni obravnavi je lastnik 

zemljišč predlagal rešitev tudi uvoza na lokalno cesto LC 208301 (Kopačija- Gaberska gora-Moravče) v naselju Kopačija. Preučila se je možnost ureditve 

novega dovoza iz LC 208301 do stanovanjskih objektov ob pogoju, da lastnik zemljišč brezplačno prenese svoja zemljišča, preko katerih poteka LC 426113, 

brezplačno na občino. Predhodno bo potrebno za potrebe ureditve novega dovoza odparcelirati cca. 200 m2 zemljišča na parc. št. 678, k.o. Gradišče. Zadeva v 

letu 2016 ni bila realizirana zaradi neodzivnosti pobudnika ureditve. 

 

24 Občina Šmartno pri 

Litiji (P) 

466-60/2009  Prodaja 

stanovanja na 

naslovu 

Zavrstnik 83, 

1275 Šmartno 

pri Litiji: ni 

bilo realizirano 

   RLP 

Obrazložitev: Predmet prodaje je bilo stanovanje na naslovu Zavrstnik 83, Šmartno pri Litiji v izmeri 84,41 m2. Stanovanje je oddano v najem najemniku, ki 

pa je izkazal interes za nakup stanovanja. Občina bo leta 2016 pridobila cenitev stanovanja s strani sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. Z oceno 

vrednosti je seznanila pobudnika odkupa, le ta je pobudo umaknil. Stanovanje v letu 2016 ni bilo prodano. 

 

25 Občina Šmartno pri 

Litiji (P) 

466-23/2006  Prodaja 

stavbnega 

zemljišča v k.o. 

Štanga: ni 

realizirano 

Parc. št. 491/7, 491/9, 

obe k.o. 1848 Štanga 

  RLP 

Obrazložitev: Zemljišči se nahajata pod Kulturnim domom v Veliki Štangi. Zemljišča v letu 2016 niso bila prodana zaradi sprejete odločitve, da se jih 

uporabi v pravnem poslu menjave za potrebe prenosa zemljišč, po katerih poteka občinska cesta. 

 

26 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Janez 

Skubic (P) 

466-3/2013 11. redna seja  

OS, 5.7.2016 

Pridobitev dela 

zemljišč, po 

katerih poteka 

Parc. št. 

1275/6,1312/2,1317/2,1

317/3,1319/2,1320/8,13

9.651,00 Dn 

429463/2016, 

z dne 

22.12.2016 

RLP 
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lokalna cesta 

LC 208151 

(Volčja Jama - 

Jastrebnik – 

Obolno), javna 

pot JP 709741 

(Volčja Jama – 

Prelaznik), 

javna pot JP 

709751 Tičar - 

Spodnji Ščit - 

Zgornji Ščit: 

Pogodba 

namesto 

razlastitve št. 

466-3/2013-37, 

z dne 

14.9.2016: 

delno 

realizirano 

21/2,1108/2,1133/9,113

3/11 

1133/13,1133/15,1135/2

,1137/2,1140/3,1142/7,1

383/2,1383/3,1383/5,13

87/2, vse k.o. 1847 

Šmartno 

Obrazložitev: Občina je v letu 2016 pristopila k urejanju lastništva zemljišč (pogodbe namesto razlastitve), po katerih potekajo lokalna cesta LC 208151 

(Volčja Jama - Jastrebnik – Obolno), javna pot JP 709741 (Volčja Jama – Prelaznik), javna pot JP 709751 (Tičar - Spodnji Ščit - Zgornji Ščit). V tekočem 

letu je bil realiziran en pravni posel, dogovora s preostalimi lastniki ni bilo mogoče skleniti. 

 

27 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Janez 

Ponebšek (P) 

 

 

 

355-11/2008 

in 466-

25/2012 

5. redna seja, 

15.4.2015 

Pridobitev 

zemljišča za 

potrebe 

ureditve 

vodovoda 

Gradiške Laze- 

Spodnja 

Jablanica: 

Prodajna 

parc. št. 816/8, k.o. 

Jablanica 

3.500,00 Dn 1582/2016, 

z dne 5.1.2016 

RLP 
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pogodba št. 

466-25/2012-27, 

z dne 

15.10.2015:  

realizirano 

Obrazložitev: Parcela št. 816/8 - 243 m2, k. o. Jablanica, v naravi predstavlja zemljišče v lasti fizične osebe na kateri je zgrajen objekt GJI- vodohran za 

potrebe javnega vodovoda Gradiške Laze – Spodnja Jablanica in jo je s pravnim poslom občina pridobila v last in posest za izvajanje gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo. Postopek pridobitve zemljišča je bil zaključen v letu 2016. 

 

28 Občina Šmartno pri 

Litiji (P), Primož 

Erjavec (K) 

št. zadeve: 

466-6/2016 

9. redna seja, 

2.3.2016 

Prodaja 

zemljišča pri 

Zdravstvenem 

domu Litija: 

prodajna 

pogodba št.  

Parc. št. 368/5, k.o. 

1838 Litija 

951,72 (v 

deležu 

264/1000) 

Dn 106965, z 

dne 20.5.2016 

SLP 

Obrazložitev: S strani investitorja, ki je kupil zemljišče s stanovanjsko stavbo pri Zdravstvenem domu Litija, smo dobili pobudo za podelitev služnosti 

dostopa – ureditev dostopa do novega objekta. Na skupnem sestanku je bilo dogovorjeno, da je zadevo potrebno reševati celostno. Z investitorjem sta občini 

sklenili prodajno pogodbo za zemljišče. Kupnina se je med občini razdelila po lastniškem deležu. Zadeva je zaključena. 

 

29 Občina Šmartno pri 

Litiji (K), Jože Kepa 

(P) 

466-62/2007 9. redna seja, 

2.3.2016 

Pridobitev 

zemljišč po 

katerih 

potekata 

lokalni cesti LC 

426113 (Stranje 

- Kopačija - 

Mala 

Kostrevnica) in 

LC 138251 

(Sobrače - Sela 

– Ježce): 

pogodba 

namesto 

razlastitve št. 

466-62/2007-60, 

Parc. št. 237/2, 252/2, 

254/2, 255/2, 255/4, 

261/3, 262/4, 285/6, 

286/6, 327/4, 328/2, 

353/17, vse k.o. 1850 

Ježni Vrh 

 

9.751,00 Dn 

367137/2016, 

z dne 

19.1.02016 

SLP 
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z dne 

14.4.2016: 

realizirano 

Obrazložitev: S strani lastnika zemljišč, po katerih potekata lokalni cesti LC 426113 (Stranje - Kopačija - Mala Kostrevnica) in LC 138251 (Sobrače - Sela – 

Ježce) smo v letu 2016 dobili pobudo za ureditev lastništva zemljišča. Po potrditvi pravnega posla s strani Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji je bila 

podpisana in realizirana Pogodba namesto razlastitve št. št. 466-62/2007-60, z dne 14.4.2016. Zadeva je bila zaključena v letu 2016. 

 

30 Občina Šmartno pri 

Litiji (K),  Miklavčič 

Rudolf (P) 

466-62/2007 11. redna seja, 

5.7.2016 

Pridobitev 

zemljišč po 

katerih poteka 

lokalna cesta 

LC 426113 

(Stranje - 

Kopačija - 

Mala 

Kostrevnica): 

realizirano 

Parc. št. 263/3, 263/5, 

295/4, 297/5, 299/4 

11.814,00 Dn 

429409/2016, 

z dne 

22.12.2016 

SLP 

Obrazložitev: S strani lastnika zemljišč, po katerih poteka lokalna cesta LC 426113 (Stranje - Kopačija - Mala Kostrevnica), smo v letu 2016 prejeli pobudo 

za ureditev lastništva zemljišč. Po potrditvi pravnega posla s strani Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, je bila podpisana in realizirana Pogodba 

namesto razlastitve št. št. 466-62/2007-84, z dne 19.10.2016. Zadeva je bila zaključena v letu 2016. 

 

31 Občina Šmartno pri 

Litiji (K),  Vincenc 

Zadražnik (P) 

466-1/2008 11. redna seja, 

5.7.2016 

Pridobitev 

zemljišč po 

katerih poteka 

lokalna cesta 

LC 208202 

(Razbore-Ježni 

Vrh-Poljane): 

realizirano 

Parc. št. 496/4, 497/4, 

499/2, 499/3, 502/2, 

503/2, 507/3, 507/4, 

504/10, k.o. 1850 Ježni 

Vrh 

4.284,00 Dn 

402589/2016, 

z dne 

24.11.2016 

SLP 

Obrazložitev: S strani lastnika zemljišč, po katerih poteka lokalna cesta lokalna cesta LC 208202 (Razbore-Ježni Vrh-Poljane), smo v letu 2016 prejeli 

pobudo za ureditev lastništva zemljišč. Po potrditvi pravnega posla s strani Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, je bila podpisana in realizirana 

Pogodba namesto razlastitve št. št. 466-1/2008-11, z dne 10.8.2016. Zadeva je bila zaključena v letu 2016. 

 

32 Občina Šmartno pri 

Litiji ( 

466-13/2007 11. redna seja, 

5.7.2016 

Pridobitev 

zemljišč po 

Parc. št. 67/2, 68/2, 

68/4, k.o. 1846 Liberga 

5.211,00 Dn 

402628/2016, 

SLP 
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K),  Janez Kastelic 

(P) 

katerih poteka 

lokalna cesta 

LC 208311 

(Cerovica-

Bukovica-

Dolgo brdo): 

realizirano 

z dne 

24.11.2016 

Obrazložitev: S strani lastnika zemljišč, po katerih poteka lokalna cesta lokalna cesta lokalna cesta LC 208311 (Cerovica-Bukovica-Dolgo Brdo), smo v letu 

2016 prejeli pobudo za ureditev lastništva zemljišč. Po potrditvi pravnega posla s strani Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, je bila podpisana in 

realizirana Pogodba namesto razlastitve št. št. 466-13/2007-14, z dne 18.8.2016. Zadeva je bila zaključena v letu 2016. 

 

33 Občina Šmartno pri 

Litiji (K),  Janez 

Berdajs (P) 

466-41/2011 12. redna seja, 

19.10.2016 

Pridobitev 

zemljišč, po 

katerih poteka 

Javna pot JP 

638030 

(Javorje-Felič 

Vrh-Gornji 

vrh)_ Sodna 

poravnava 

številka P 

2717/2012-III, z 

dne 14.9.2016 

Parc. št. 1783/2, 

1784/11, k.o. 1849 

Vintarjevec 

1.358,80 Dn 

418576/2016, 

z dne 

12.12.2016 

SPL 

Obrazložitev: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na peti redni seji, dne 15.4.2015, sprejel sklep, da se potrdi besedilo predlagane pogojne Sodne 

poravnave opr. št. P 2717/2012-III, sklenjene pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, v višini 1.358,80 EUR, za zemljišči parc. št. 1784/11 (ID znak 1849-

1784/11-0) in parc. št. 1783/2 (ID znak 1849-1783/2-0), obe k.o. 1849 Vintarjevec. Pogojna sodna poravnava je temeljila na ocenjeni vrednosti odškodnine 

ter izbrisu hipoteke na obeh nepremičninah. Janez Berdajs je dne 12.9.2016 skladno s navedeno pogojno sodno poravnavo podal predlog za izbris hipoteke ID 

13259912. Z izbrisom je bil izpolnjen pogoj za sklenitev Sodne poravnave Številka P 2717/2012-III, z dne 14.9.2016. Zadeva je bila realizirana konec leta 

2016. 

 

34 Občina Šmartno pri 

Litiji (P) 

466-60/2009  Prodaja 

stanovanja na 

naslovu 

Zavrstnik 80, 

1275 Šmartno 

   SLP 
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pri Litiji (ID 

znak stavbe 

1847-1378, ID 

stavbe 1378, ID 

1847-1378-1): 

ni realizirano 

Obrazložitev: Najemnik stanovanja, na naslovu Zavrstnik 80, 1275 Šmartno pri Litiji, je izkazal interes za nakup stanovanja. Občina je naročila in pridobila 

cenitev stanovanja, ki jo je izdelal sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko. Konec leta 2016 je bila objavljena javna dražba, ki je bila neuspešna (ni bilo 

podane ponudbe). Zadeva v letu 2016 ni bila realizirana. 

 

* RLP – redni letni plan 

* SLP – spremenjen letni plan 
 

 

Pripravil: 

Aleš Jurič 
 

 



IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Šifra:  76937
Matična številka:  1779737000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja
v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje
proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in
posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna
tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

- plač in povračil stroškov v zvezi z delom direktorja/tajnika občinske uprave
- ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev
- odmere komunalnega prispevka-
- registra tveganj občine 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

 

V / Na OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi,

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo
raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih

financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe: Združenje občin Slovenije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe: 1621645000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- spremljanje prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let
- priprava novega Pravilnika o računovodstvu
- dosledno določanje vrednosti pogodb oziroma izdanih naročilnic 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganje obstaja pri neupoštevanju izvajanja sprejetih notranjih kontrol (UKREP: dosledno opozarjanje na upoštevanje postopkov do sedaj sprejetih
notranjih kontrol)
- tveganje obstaja pri identifikaciji, ovrednotenju in obvladovanju tveganj, ki se lahko pojavijo pri posameznih področjih poslovanja občine (UKREP:
potrebno je določiti ustrezne ukrepe, odgovorne osebe, roke za njihovo izvajanje ter redno spremljanje obvladovanja tveganj) 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

RAJKO MESERKO 

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2017 

Datum oddaje:

28.02.2017 
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4. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 

Načrt razvojnih programov je poleg splošnega in posebnega dela sestavni del proračuna (tretji 

del proračuna). Odraža politiko občine na področju investicijskih vlaganj oziroma izdatkov in 

investicij v projekte, skupaj z državnimi pomočmi, v naslednjih štirih letih. Tako izkazuje 

razvojne naložbe in projekte v občini ter omogoča spremljati izdatke za razvojne projekte v 

naslednjem srednjeročnem obdobju. Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti 

razvojnih programov neposrednih uporabnikov. 

 

V načrt razvojnih programov je potrebno obvezno vključiti izdatke, ki spadajo v naslednje 

skupine oziroma podskupine kontov: 

42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom), 

43 – Investicijski transferi, 

41 – Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč). 

Poleg teh izdatkov pa so lahko vključeni tudi drugi izdatki, ki so potrebni za izvedbo projekta 

in se izkazujejo na drugih kontih. 

 

Veljavna zakonodaja zahteva, da je vključenost posameznega projekta v načrt razvojnih 

programov občine pogoj, da lahko občina s tem projektom kandidira na razpisanih za 

pridobivanje državnih ali evropskih sredstev. Skladno z 12. členom ZJF se v načrtu razvojnih 

programov izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v 

prihodnjih štirih letih, razdeljenih po: 

• posameznih investicijskih projektih, razvrščenih po področjih proračunske porabe, 

• letih, v katerih bodo izdatki za projekte bremenili proračune prihodnjih let, 

• različnih virih financiranja za celovito izvedbo posameznega projekta. 

 

Obrazložitev načrta razvojnih programov se nanaša na tabelo, ki sledi splošnemu in 

posebnemu delu zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. V tabeli je kot sprejeta 

vrednost oziroma sprejeti proračun upoštevana vrednost, ki je bila sprejeta v načrtu razvojnih 

programov z rebalansom proračuna v letu 2016 za izvajanje projekta v obdobju 2016 – 2019 

oziroma za leto 2016. Kot veljavna vrednost oziroma veljavni proračun pa je upoštevana 

veljavna (z vsemi prerazporeditvami sredstev) vrednost v rebalansu proračuna 2016 za 

izvajanje projekta v obdobju 2016 – 2019 oziroma za leto 2016. Realizirana vrednost oziroma 

realizacija pa predstavlja vrednost realizacije, ki je bila že dosežena z izvajanjem projekta v 

obdobju 2016 – 2019 oziroma v letu 2016. V tabeli so zajeti le tisti projekti, pri katerih so se v 

načrtu razvojnih programov pri sprejemu rebalansa proračuna za leto 2016 načrtovala 

finančna sredstva v obdobju od 2016 do 2019. 

 

4.1 Podatki o projektih za celotno obdobje izvajanja projekta 
 

Projekti so v načrtu razvojnih programov prikazani tako, da je za vsak posamezen projekt 

razvidna dosežena realizacija pred letom 2016, in sicer po različnih virih financiranja 

projektov. Prav tako so za te projekte razvidni načrtovani izdatki za prihodnje štiriletno 

obdobje, torej so z vidika leta 2016 načrtovani za obdobje od leta 2016 do 2019. Pri nekaterih 

projektih pa so načrtovani izdatki tudi za kasnejše obdobje, in sicer po letu 2019. Tudi v tem 

primeru se za vsako od prihodnjih let vnesejo načrtovani oziroma pričakovani izdatki, ki se 

nanašajo na posamezen projekt. Poleg tega so po letih prikazani tudi različni viri financiranja 

projektov. 
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Iz tabele Načrt razvojnih programov 2016 – 2019 je razvidno, da je celotna sprejeta vrednost 

v načrt vključenih projektov, ki so bili sprejeti z rebalansom proračuna občine za leto 2016 in 

so načrtovani, da se bodo izvajali v obdobju 2016 – 2019, znašala 9.685.289,00 €. Pri izvedbi 

nekaterih projektov se kot vir financiranja projekta načrtuje transfer iz državnega proračuna iz 

proračuna EU, in sicer v skupni višini 540.000,00 €, ter transfer iz državnega proračuna v 

višini 2.295.126,00 €. Preostanek sredstev v višini 6.850.163,00 € pa predstavljajo lastna 

proračunska sredstva občine, ki se načrtujejo za financiranje v načrt vključenih projektov. 

Med pomembnejše projekte iz načrta razvojnih programov, za katere se načrtuje, da se bodo 

izvajali in financirali v obdobju 2016 – 2019, sodi izgradnja vrtca Šmartno (1.820.000,00 €), 

rekonstrukcija Litijske ceste (761.022,00 €), nakup zemljišč (756.100,00 €), širitev in obnova 

vodovodnega sistema Šmartno (600.593,00 €), kulturni dom Šmartno (600.000,00 €), 

sekundarno kanalizacijsko omrežje (595.486,00 €), asfaltiranje LC Razbore – Ježni Vrh – 

Poljane (300.000,00 €), energetska sanacija POŠ V. Kostrevnica (263.100,00 €), investicijsko 

vzdrževanje cest (255.800,00 €), nabava gasilskih vozil in opreme (250.300,00 €), energetska 

sanacija POŠ Primskovo (216.000,00 €), vodovod Račica – Velika Štanga (190.440,00 €), 

vzdrževanje vodovodov (143.300,00 €), ureditev JP Volčja Jama – Prelaznik (133.700,00 €), 

pločnik do pokopališča Šmartno (127.500,00 €), investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih 

naprav (109.500,00 €), komunalna infrastruktura OPPN Šm jug (105.808,00 €),… 

 

Od sprejetega rebalansa proračuna občine za leto 2016 dalje so se vrednosti projektov za 

obdobje 2016 – 2019 spremenile zgolj zaradi manjših prerazporeditev sredstev med 

proračunskimi postavkami v rebalansu proračuna za leto 2016. Torej se je vrednost projektov 

spreminjala zgolj zaradi sprememb načrtovanih sredstev za projekte za leto 2016. Tako je 

veljavna vrednost vseh projektov, vključenih v načrt razvojnih programov, za obdobje 2014 – 

2017 skupno znašala 9.679.713,00 €. V primerjavi s sprejeto vednostjo projektov se je 

veljavna vrednost nekoliko znižala. Znotraj veljavne vrednosti so se znižala načrtovana lastna 

sredstva občine, ki so znašala 6.838.748,00 €, malenkost pa povečala načrtovana sredstva v 

obliki transfera iz državnega proračuna, ki so znašala 2.300.965,00 €. 

 

Skupna realizirana vrednost v načrt razvojnih programov vključenih projektov se je v obdobju 

2016 – 2019 nanašala le na realizacijo projektov v letu 2016 in je znašala 1.188.625,00 €. 

Glede na celotno sprejeto oziroma veljavno vrednost projektov v načrtu razvojnih programov 

v rebalansu proračuna občine za leto 2016 je realizirana vrednost znašala 12,3 %. Največji del 

so kot vir financiranja teh projektov predstavljala lastna proračunska sredstva, in sicer v višini 

1.079.219,00 € (15,8 % sprejete oziroma veljavne vrednosti za celotno obdobje). Poleg tega 

pa je v manjši meri kot vir financiranja teh projektov predstavljal transfer iz državnega 

proračuna v višini 109.406,00 € (4,8 % sprejete oziroma veljavne vrednosti za celotno 

obdobje). Glede na to, da se realizirana vrednost nanaša le na realizacijo leta 2016, bo krajši 

pregled realizacije projektov v letu 2016 predstavljen v naslednjem podpoglavju, v 

obrazložitvi realizacije projektov za leto 2016. 

 

Podrobnejši prikaz projektov in njihovih načrtovanih ter realiziranih vrednosti je prikazan v 

tabeli Načrt razvojnih programov 2016 – 2019, ki sledi splošnemu in posebnemu delu 

zaključnega računa proračuna občine za leto 2016.  
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4.2 Podatki o projektih samo za leto, za katerega se pripravlja zaključni 

račun 
 

Drugi del tabele Načrt razvojnih programov 2016 – 2019 prikazuje skupno vrednost 

načrtovanih izdatkov za projekte, vključene v načrt razvojnih programov za leto 2016 ob 

sprejetem rebalansu proračuna občine za leto 2016, ter veljavne in realizirane zneske za 

projekte, ki so se izvedli oziroma financirali v letu 2016. Skupna vrednost načrtovanih 

projektov za leto 2016 je znašala 1.558.185,00 €. Od tega zneska so največji del predstavljala 

lastna proračunska sredstva občine, in sicer v višini 1.453.472,00 €. Poleg tega so bila za 

financiranje projektov načrtovana tudi sredstva iz državnega proračuna v višini 104.713,00 €. 

Med pomembnejše projekte, ki so bili vključeni v načrt razvojnih programov in so bili 

načrtovani za izvedbo v letu 2016, sodi rekonstrukcija Litijske ceste (262.168,00 €), 

sekundarno kanalizacijsko omrežje (204.461,00 €), nakup zemljišč (172.100,00 €), širitev in 

obnova vodovodnega sistema Šmartno (83.593,00 €), nabava gasilskih vozil in opreme 

(70.800,00 €), asfaltiranje dela JP 709651 (Reka-Gojzdar-Krmuc) (56.053,00 €), energetska 

sanacija POŠ V. Kostrevnica (53.100,00 €), investicijsko vzdrževanje POŠ Št. Poljane 

(51.750,00 €), investicijsko vzdrževanje cest (49.800,00 €),… 

 

Veljavni proračun predstavlja spremembe vrednosti projektov zadnjega sprejetega proračuna 

za tekoče proračunsko leto, to je rebalansa proračuna za leto 2016. Spremembe vrednosti 

projektov so bile zgolj posledica manjših prerazporeditev sredstev med proračunskimi 

postavkami v rebalansu proračuna za leto 2016. Veljavna vrednost v načrt razvojnih 

programov vključenih projektov za leto 2016 je le malenkost odstopala od načrtovane 

vrednosti, in sicer je bila nekoliko nižja ter je skupno znašala 1.552.609,00 €. Znotraj tega 

zneska so se v primerjavi s sprejetim proračunom nekoliko znižala načrtovana lastna sredstva 

občine, ki so v veljavnem proračunu znašala 1.442.057,00 €, povečala pa načrtovana sredstva 

v obliki transfera iz državnega proračuna, ki so znašala 110.552,00 €. 

 

Projekti, ki so bili vključeni v načrt razvojnih programov v sklopu rebalansa proračuna občine 

za leto 2016, so se v letu 2016 realizirali v skupni višini 1.188.625,00 €. Glede na sprejeti 

proračun je znašala realizacija teh projektov 76,3 %, glede na veljavni proračun pa 76,6 %. Za 

financiranje projektov v letu 2016 so bila kot največji vir financiranja lastna proračunska 

sredstva, in sicer v višini 1.079.219,00 € (74,3 % sprejetega in 74,8 % veljavnega proračuna 

za leto 2016). Poleg teh sredstev je bil kot vir financiranja projektov tudi transfer iz državnega 

proračuna v višini 109.406,00 € (104,5 % sprejetega in 99,0 % veljavnega proračuna za leto 

2016). Med večje projekte, ki so se realizirali v letu 2016, sodi rekonstrukcija Litijske ceste 

(252.112,00 €), nakup zemljišč (104.345,00 €), sekundarno kanalizacijsko omrežje 

(94.761,00 €), širitev in obnova vodovodnega sistema Šmartno (81.093,00 €), nabava 

gasilskih vozil in opreme (69.654,00 €), asfaltiranje dela JP 709651 (Reka-Gojzdar-Krmuc) 

(55.944,00 €),  obveznosti iz končanih sodnih postopkov (51.546,00 €), energetska sanacija 

POŠ V. Kostrevnica (51.124,00 €), investicijsko vzdrževanje cest (49.208,00 €), investicijsko 

vzdrževanje POŠ Št. Poljane (47.339,00 €),… 

 

Podrobnejši prikaz projektov, njihovih načrtovanih, veljavnih  ter realiziranih vrednosti v letu 

2016 je prikazan v tabeli Načrt razvojnih programov 2016 – 2019, ki sledi splošnemu in 

posebnemu delu zaključnega računa proračuna občine za leto 2016. Podrobnejše obrazložitve 

projektov vključenih v načrt razvojnih programov, katerih izdatki so bili načrtovani za 

proračunsko leto 2016, so podane v obrazložitvah posebnega dela zaključnega računa 

proračuna za leto 2016, v podpoglavju 3.2 »Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
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neposrednega proračunskega uporabnika«. Obrazložitve realizacije projektov v letu 2016 so 

podane pri vsaki proračunski postavki v okviru istega glavnega programa, kamor projekt po 

vsebini sodi.  

 

4.3 Seznam projektov, katerih vrednost se je med letom spremenila za več 

kot 20 % 
 

Vrednost nekaterih projektov, ki so bili vključeni v načrt razvojnih programov pri sprejemu 

Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016, se je med letom 2016 spremenila 

za več kot 20 % izključno s spremembo načrta razvojnih programov ob sprejemu rebalansa 

proračuna za leto 2016. Tekom leta ni bilo spremembe projekta za več kot 20 % na podlagi 

kakršnekoli druge odločitve Občinskega sveta v skladu s sprejetim odlokom. Tako so se med 

letom 2016, in sicer s sprejemom rebalansa proračuna občine za leto 2015 in s tem načrta 

razvojnih programov, za več kot 20 % spremenili naslednji projekti (ki so bili vključeni v 

načrt razvojnih programov že pri sprejemu samega proračuna občine): 

• Inv. vzdrž. poslovnih prostorov v lasti občine (povečanje sredstev za izdelavo potrebne 

projektne dokumentacije in obnovo praznega poslovnega prostora – bivši sadjar) 

• Oprema enot CZ (odstranitev sredstev za leto 2016, predvidenih za pripravo projektne 

dokumentacije za ureditev prostorov za potrebe civilne zaščite) 

• Študije na področju cestne infrastrukture (povečanje sredstev, zaradi večjih potreb po 

izdelavi projektne dokumentacije in popisov del na posameznih odsekih javnih cest) 

• Rekonstrukcija Litijske ceste (povečanje, zaradi odločitve, da se izvede celotna 

rekonstrukcija ceste s komunalno infrastrukturo, tudi s pomočjo državnih sredstev za 

sofinanciranje investicij) 

• Javna razsvetljava Vintarjevec (povečanje sredstev, zaradi višjih dejanskih stroškov 

vzpostavitev svetilke javne razsvetljave na avtobusnem postajališču v Vintarjevcu) 

• Gradnja širokopasovnih omrežij (znižanje sredstev za pripravo projektne dokumentacije, 

ker projekt še ni bil v fazi za prijavo na razpis) 

• Zbirni center za zbiranje odpadkov (znižanje načrtovanih sredstev, saj je bilo za ureditev 

zbirnega centra potrebnih precej manj sredstev) 

• Sekundarno kanalizacijsko omrežje (povečanje načrtovanih sredstev za potrebe izgradnje 

posameznih odsekov sekundarne kanalizacije za priključitev objektov na centralno 

čistilno napravo) 

• Komun. infrastruktura OPPN Šm jug (povečanje načrtovanih sredstev za celotno ureditev 

infrastrukture na tem območju na podlagi projektne dokumentacije) 

• Ureditev rekreacijskih površin (odstranitev sredstev za leto 2016, predvidenih za urejanje 

– odkupe zemljišč –  rekreacijskih površin v občini) 

• Vzdrževalna dela nevzdrževanih objektov (odstranitev sredstev za leto 2016, predvidenih 

za vzdrževanje nevzdrževanih objektov na območju občine) 

• Investicijsko vzdrževanje športnih objektov (povečanje načrtovanih sredstev, zaradi 

nujno potrebne obnove klimata na bazenu) 

• Energetska sanacija POŠ V. Kostrevnica (povečanje načrtovanih sredstev za izvedbo 

sanacije dotrajane strehe na podružnični šoli) 

 

Omenjene spremembe projektov so bile opravljene s sprejetim rebalansom proračuna za leto 

2016 in posledično načrtom razvojnih programov. Po sprejemu rebalansa proračuna za leto 

2016 s prerazporeditvami sredstev med proračunskimi postavkami in posledično med projekti 

v načrtu razvojnih programov ni prišlo do sprememb vrednosti projektov za več kot 20 %. 
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4.4 Seznam novih projektov, ki so se uvrstili v NRP med letom 
 

Med letom 2016 so se v NRP uvrstili nekateri novi projekti, in sicer pri sprejemu rebalansa 

proračuna za leto 2016 in s tem povezano spremembo samega načrta razvojnih programov. Za 

obdobje 2016 – 2019 so se načrtovala finančna sredstva za naslednje na novo uvrščene 

projekte v NRP: 

• Ureditev cestne infrastrukture IUV (za ureditev cestne infrastrukture na območju 

nekdanjih poslovnih prostorov IUV) 

• Ureditev JP Cerkovnik - Stopar (za je ureditev oziroma asfaltiranje makadamske ceste na 

območju Cerkovnika ter nato kategorizacija omenjenega odseka ceste) 

• Ureditev nek. poti v Šmartnem (Žagar - Kantužar) (za ureditev ter asfaltiranje 

nekategorizirane poti v Šmartnem (na odseku Žagar - Kantužar)) 

• Investicije v javno razsvetljavo - Koške Poljane (za postavitev javne razsvetljave v 

naselju Koške Poljane) 

• Invest. vzdrževanje POŠ Št. Poljane (za obnovo sanitarij in rekonstrukcijo garaže v POŠ 

Št. Poljane) 

 

4.5 Druge spremembe projektov 
 

Med letom 2016 so se vrednosti nekaterih projektov spremenile za manj kot za 20 %, in sicer 

so se spremembe zgodile tako na podlagi sprememb načrtovanih proračunskih sredstev z 

rebalansi proračuna za leto 2016 skupaj z drugimi spremembami načrta razvojnih programov 

pri sprejemu rebalansa proračuna, kot tudi na podlagi opravljenih prerazporeditev finančnih 

sredstev med projekti tekom leta 2016. Omenjene spremembe vrednosti so se nanašale na 

naslednje projekte: 

• Obveznosti iz končanih sodnih postopkov (nekoliko nižja sredstva, zaradi nižjega 

dejansko odmerjenega in plačanega davka na promet nepremičnin ob nakupu 

nepremičnine na Bogenšperku) 

• Nakup opreme in inventarja - neposredni uporabniki (odstranitev načrtovanih sredstev za 

leto 2016, zaradi načrtovanja sredstev v okviru drugega projekta) 

• Nakup opreme in inventarja - občinska uprava (znižanje načrtovanih sredstev, zaradi 

cenejšega nakupa potrebne opreme v letu 2016, predvsem cenejšega novega strežnika) 

• Nakup prostorov občinske uprave (Tomazinova 2) (znižanje načrtovanih sredstev, zaradi 

odkupa dela poslovnih prostorov z nekoliko nižjimi finančnimi sredstvi) 

• Nabava gasilskih vozil in opreme (povečanje načrtovanih sredstev, zaradi višjega 

nakazila požarnih taks Gasilski zvezi – višje nakazilo preostanka sredstev iz preteklih let) 

• Finančne pomoči kmetijstvu (znižanje načrtovanih sredstev v prihodnjih letih, zaradi 

uskladitve s prijavo načrtovane razdelitve sredstev na ministrstvo) 

• Investicijsko vzdrževanje cest (manjše povečanje sredstev za leto 2016, zaradi višjega 

obsega izvedenih del) 

• Asfaltiranje dela JP 709651 (Reka-Gojzdar-Krmuc) (znižanje načrtovanih sredstev, 

zaradi cenejših prejetih ponudb in same izvedbe investicije) 

• Avtobusna postajališča (povečanje načrtovanih sredstev za pripravo projektne 

dokumentacije in izgradnjo prvih avtobusnih postajališč) 

• Obvoznica Šmartno pri Litiji (znižanje, zaradi nižjih še potrebnih načrtovanih sredstev za 

dokončanje projekta – odkupi zemljišč, sodni stroški) 

• Investicije v kanalizacijo (povečanje načrtovanih sredstev, zaradi višjih stroškov za 

prevzem in odvoz mulja v poskusnem obratovanju centralne čistilne naprave) 
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• Čistilna naprava (znižanje sredstev, zaradi zaključka nekaterih aktivnosti v povezavi s 

koordinacijo na projektu izgradnje centralne čistilne naprave) 

• Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih naprav (znižanje sredstev, zaradi nižjih 

potrebnih sredstev za obnove kanalizacije v letu 2016) 

• Vzdrževanje vodovodov (znižanje načrtovanih sredstev, ker se je del načrtovanih 

vzdrževalnih del načrtoval v sklopu drugega projekta) 

• Vodovod Šmartno (znižanje načrtovanih sredstev, zaradi odkupa območja zajetij z 

nižjimi finančnimi sredstvi ter odloga z nakupom merilne opreme na zajetju Gozd – Reka) 

• Vodovod Kostrevnica - Jablaniška dolina (povečanje načrtovanih sredstev za plačilo 

letne odškodnine za stavbno pravico za zemljišče predvidenega vodohrana nad 

Bajernikom) 

• Vodovod Račica - Velika Štanga (povečanje sredstev, zaradi nekoliko višjih stroškov 

priprave spremembe oziroma dopolnitve projekta za vodovod Račica) 

• Vodovod Zavrstnik (znižanje načrtovanih sredstev, zaradi nižjih sredstev, potrebnih za 

pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo sekundarnega cevovoda) 

• Vodovod Vintarjevec – vas (povečanje načrtovanih sredstev za plačilo odškodnine za 

služnost lastniku zajetij vodovoda) 

• Širitev in obnova vodovodnega sistema Šmartno (nekoliko višja sredstva, zaradi višjega 

odmerjenega in plačanega davka na promet nepremičnin ob nakupu zemljišča za gradnjo 

vodohrana) 

• Nadgr. sist. Za oskrbo s pitno vodo (znižanje načrtovanih sredstev, ker v letu 2016 še ni 

prišlo do dogovora z občino Litija glede izdelave projektne dokumentacije za širitev in 

obnovo skupnega vodovoda Litija – Šmartno) 

• Pokopališče Liberga (povečanje sredstev, zaradi ureditve kablovodov in prižigališča na 

pokopališču na Libergi v letu 2016) 

• Pokopališče V. Štanga (povečanje načrtovanih sredstev, zaradi načrtovanja izdelave 

idejne študije za ureditev mrliške vežice v letu 2016) 

• Vzdrževanje javnih površin (znižanje načrtovanih sredstev za izvajanje projekta v letu 

2016) 

• Vzdrževanje stanovanj v lasti občine (znižanje načrtovanih sredstev, zaradi izvedenega 

manjšega obsega investicijsko vzdrževalnih del v stanovanjskih objektih v lasti občine) 

• Zdravstveni dom (povečanje vrednosti projekta zaradi uspešne kandidature na razpisu za 

sredstva države za sofinanciranje investicij v zdravstveni dejavnosti) 

• Sakralni objekti (znižanje načrtovanih sredstev, zaradi manjšega obsega obnove 

večnamenskih in sakralnih objektov v letu 2016 – izvedba obnove notranjosti sušilnice 

sadja na Libergi) 

• OŠ Šmartno (povečanje načrtovanih sredstev, zaradi potrebnega plačila zapadlih 

obrokov za sanacijo strehe na OŠ Šmartno na podlagi sodbe sodišča) 

• Energetska sanacija OŠ Šmartno (nižja načrtovana sredstva, zaradi cenejše izdelave 

projektne dokumentacije za nadzor in upravljanje energetskega sistema v OŠ Šmartno) 

 

S sprejetim rebalansom proračuna za leto 2016 je v načrtu razvojnih programov pri nekaterih 

projektih prišlo do spremembe dinamike financiranja tekom izvajanja teh projektov. Ti 

projekti so: 

• Investicijsko vzdrževanje cest (za leto 2016 se je načrtoval manjši obseg izvedenih del in 

posledično večji v letih 2017 in 2018) 

• Rekonstrukcija Litijske ceste (zaradi prijave projekta za sofinanciranje s pomočjo 

državnih sredstev za investicije, se je načrtovala izvedba celotne rekonstrukcije odseka 

ceste v občini Šmartno pri Litiji v dveh letih) 
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• Avtobusna postajališča (sama izgradnja načrtovanega avtobusnega postajališča je bila 

namesto za leto 2016 načrtovana za leto 2017) 

• Obvoznica Šmartno pri Litiji (načrtovana izdelava prometne študije v zvezi z ureditvijo 

dodatnega priključka na obvoznico se je zamaknila iz leta 2016 v leto 2017) 

• Zbirni center za zbiranje odpadkov (zaradi nižjih sredstev, potrebnih za ureditev zbirnega 

centra, so se načrtovala sredstva le za leto 2016) 

• Drvarnice na Grmačah (namesto izgradnje drvarnic v dveh delih, sklopih, se je 

načrtovala izgradnja vseh drvarnic v letu 2017) 

• Energetska sanacija POŠ V. Kostrevnica (ker razpis za energetsko sanacijo javnih 

objektov ni bil objavljen, se sredstva za ta namen načrtujejo za leto 2017, namesto za leto 

2016, ko so bila sredstva načrtovana le za obnovo dotrajane strehe šole) 

• Energetska sanacija POŠ Primskovo (načrtovala se je kasnejša izvedba projekta, v letih 

2017 in 2018, namesto v letih 2016 in 2017) 

 

Z rebalansom proračuna občine za leto 2016 oziroma drugimi spremembami financiranja 

projektov tekom leta 2016 je glede na sprejeti proračun občine v načrtu razvojnih programov 

prišlo pri nekaterih projektih tudi do spremembe virov financiranja. Tako je prišlo do 

sprememb virov financiranja pri naslednjih dveh projektih: 

• Rekonstrukcija Litijske ceste (za celovito izvedbo projekta so se tudi za leto 2017 

načrtovala finančna sredstva, in sicer lastna proračunska sredstva, kot tudi transfer iz 

državnega proračun, in sicer sredstva države za sofinanciranje investicij na podlagi 

zakona) 

• Zdravstveni dom (zaradi uspešne prijave na javnem razpisu ter pridobitve državnih 

sredstev za sofinanciranje investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, se je za 

leto 2016 načrtoval transfer iz državnega proračuna) 

 

V letu 2016 pa sta se ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2016 in na podlagi sprememb 

proračuna tudi sprememb načrta razvojnih programov, iz tega dokumenta odstranila dva 

predhodno načrtovana projekta, in sicer: 

• Celostna prometna strategija (odstranitev sredstev iz proračuna, zaradi neuspešne 

kandidature na razpisu za pridobitev sredstev države in EU za izdelavo prometne 

strategije občine) 

• Javna razsvetljava Sp. Jablanica (odstranitev sredstev iz proračuna, zaradi prioritetne 

izvedbe, tudi z nekoliko višjimi sredstvi, javne razsvetljave v naselju Vintarjevec) 

 

 

Pripravil: 

Matej Adamič 
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5. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 
 

Računovodsko poročilo za leto 2016 je pripravljeno in sestavljeno iz računovodskih izkazov 

in obrazložitev le teh. Sledijo obrazložitve postavk v računovodskih izkazov. 

 

5.1 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih neopredmetenih sredstev 

in opredmetenih osnovnih  sredstev 
 

Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev občine v letu 2016 ter stanje na 

zadnji dan leta 2016 je prikazano v naslednji tabeli: 

Konto Vrsta OS 

Neodpisana vrednost v EUR 

na dan 

1.1.2016 

povečanja v letu 

2016 

zmanjšanja v 

letu 2016 

na dan 

31.12.2016 

003 Neopredm. OS 10.298,61 131,00 1.741,59 8.688,02 

020 Zemljišča 897.371,12 195.715,37 3.112,20 1.089.974,29 

021 Zgradbe 14.268.033,32 1.063.845,67 709.873,91 14.622.005,08 

023 Investicije v 

pridobivanju 

1.123.338,20 1.711.849,34 1.647.603,61 1.187.583,93 

040 + 

043 

Oprema 474.149,15 640.825,83 153.743,67 961.231,31 

045 Druga opredm. 

OS 

5.251,27 0,00 0,00 5.251,27 

SKUPAJ 16.778.441,67 3.612.367,21 2.516.074,98 17.874.733,90 

 

POVEČANJA VREDNOSTI  
 

Vrednost osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za vrednost 3.612.367,21 € kot 

posledica naslednjih gibanj: 

• 003 Neopredmetena OS: 131,00 €  

- 131,00 € - nadomestilo za stavbno pravico za vodovod Jablaniška dolina 

• 020 Zemljišča: 195.715,37 € 

- 111.290,65 € - pridobitev zemljišč na podlagi dokončnih sodnih poravnav s fizičnimi 

osebami 

- 84.424,72 € - pridobitev zemljišč na podlagi nakupov ali menjav zemljišč s fizičnimi 

osebami ter nakup zemljišča za potrebe centralne čistilne naprave 

• 021 Zgradbe: 1.063.845,67 € 

- 838.510,30 € - prenos zgradb kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave v 

uporabo iz investicij v pridobivanju 

- 129.190,81 € - prenos asfaltiranja lokalne ceste, sanacije plazu in dovoza do KGZ v 

uporabo iz investicij v pridobivanju 

- 41.452,87 € - zmanjšanje odpisane vrednosti pri prenosu poslovnih prostorov za 

potrebe Knjižnice Litija v Šmartnem na sredstva v upravljanju javnemu zavodu 

- 22.828,05 € - obnove posameznih odsekov sekundarnih vodovodov (Primskovo, 

Gradiške Laze, Jeze) 

- 8.586,62 € - prenos zgradbe čistilne naprave na Grmačah v uporabo iz investicij v 

pridobivanju 

- 6.690,59 € - zmanjšanje odpisane vrednosti za prodano stanovanje na Grmačah 
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- 5.331,99 € - priprava proj. dokumentacije za postavitev javne razsvetljave na 

posameznih območjih, postavitev solarnih svetilk, priključitev javne razsvetljave na 

elektro omrežje 

- 4.844,62 € - ureditev ogrevanja z IR paneli v KD Štanga 

- 4.609,82 € - nakup manjšega dela poslovnih prostorov v mansardi na Tomazinovi 2 

- 1.800,00 € - izdelava žalnega parapeta na pokopališču Liberga 

• 023 Investicije v pridobivanju: 1.711.849,34 € 

- 1.088.694,02 € - centralna čistilna naprava in kanalizacijski sistem v Šmartnem 

- 252.112,13 € - projektna dokumentacija in rekonstrukcija Litijske ceste 

- 120.940,10 € - izgradnja odsekov sekundarnega kanalizacijskega omrežja 

- 55.944,34 € - asfaltiranje dela JP Reka – Gojzdar - Krmuc 

- 51.124,11 € - projektna dokumentacija in izvedba dela energetske sanacije POŠ V. 

Kostrevnica (obnova strehe) 

- 47.338,78 € - projektna dokumentacija in obnova sanitarij ter rekonstrukcija garaže v 

POŠ Št. Poljane 

- 30.328,92 € - projektna dokumentacija ter del obnove javne razsvetljave v občini 

- 22.448,00 € - nakup opreme za zbirni center komunalnih odpadkov 

- 12.566,00 € - projektna dokumentacija za ureditev posameznih odsekov lokalnih cest 

in prometna ureditev Kostrevniške doline 

- 5.990,20 € - projektna dokumentacija za ureditev nekategorizirane poti v središču 

Šmartna 

- 5.342,43 € - obnova meteorne kanalizacije na Usnjarski 4 

- 3.855,20 € - projektna dokumentacija za priključek na obvoznico (Usnjarska cesta, 

šola, obrtna cona) 

- 2.958,00 € - projektna dokumentacija za vodovod Zavrstnik ter priprava služnostne 

pogodbe 

- 2.802,31 € - obnova sekundarnega cevovoda Jeze 

- 2.257,00 € - projektna dokumentacija (hidrološko hidravlični elaborat) za izgradnjo 

pločnika do pokopališča Šmartno 

- 2.025,20 € - projektna dokumentacija za ureditev priključka ceste pri Bajerniku 

- 1.854,40 € - izdelava projektne dokumentacije ter geodetskega načrta za OPPN 

Šmartno jug 

- 1.840,00 € - izvedbeni načrt za avtobusno postajališče Gradiške Laze 

- 988,20 € - projektna dokumentacija za obnovo poslovnega prostora na Staretovem trgu 

25 (bivši sadjar) 

- 440,00 € - sprememba projektne dokumentacije za vodovod Račica – Velika Štanga 

• 040+043 Oprema: 640.825,83 € 

- 574.687,66 € - prenos opreme centralne čistilne naprave iz investicij v pridobivanju v 

register KSP Litija 

- 28.280,92 € - prenos opreme čistilne naprave Grmače iz investicij v pridobivanju 

- 11.654,17 € - prenos opreme kanalizacije iz investicij v pridobivanju v register KSP 

Litija 

- 10.620,66 € - motokultivator s priključki, preventivna radarska tabla, koši za pasje 

iztrebke, vrtna kosilnica, obtočna črpalka v bazenu Pungrt 

- 6.471,27 € - zmanjšanje odpisane vrednosti pri odpisu neuporabnega strežnika, 

tiskalnikov ter pri preknjižbi opreme iz računalnikov na drugo računalniško opremo 

- 2.569,06 € - nadgradnja osebnih računalnikov, nakup prenosnega računalnika, 

monitorja in druge računalniške opreme 
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- 2.545,78 € - projektor s platnom, napajalni sistem UPS, preknjižba opreme iz 

računalnikov na drugo računalniško opremo 

- 1.612,77 € - zmanjšanje odpisane vrednosti pri odpisu klorirnega sistema na črpališču 

vodovodnega sistema Primskovo 

- 1.456,68 € - nakup omare za prostorske akte 

- 506,76 € - zmanjšanje odpisane vrednosti pri odpisu digitalnega fotoaparata Sony 

- 167,75 € - zmanjšanje odpisane vrednosti pri odpisu starega mobilnega telefona 

- 142,70 € - zmanjšanje odpisane vrednosti pri preknjižbi opreme iz druge računalniške 

opreme na računalnike 

- 109,65 € - nakup mobilnega telefona za vzdrževalca 

 

ZMANJŠANJA VREDNOSTI  
 

Vrednost osnovnih sredstev se je v letu 2016 zmanjšala za 2.516.074,98 € kot posledica 

naslednjih gibanj: 

• 003 Neopredmetena OS: 1.741,59 € 

- 1.741,59 € - obračun amortizacije v letu 2016 

• 020 Zemljišča: 3.112,20 € 

- 3.112,20 € - odtujitev zemljišč občine na podlagi menjalnih pogodb 

• 021 Zgradbe: 709.873,91 € 

- 484.728,68 € - obračun amortizacije v letu 2016 

- 154.963,90 € - prenos poslovnega prostora za delovanje Knjižnice Litija v Šmartnem 

na sredstva v upravljanju javnemu zavodu 

- 64.106,93 € - prodaja stanovanja na Grmačah 

- 4.261,51 € - povečanje odpisane vrednosti oziroma pripis amortizacije do izvedenega 

prenos poslovnega prostora za delovanje Knjižnice Litija v Šmartnem na sredstva v 

upravljanju javnemu zavodu 

- 894,44 € - povečanje odpisane vrednosti za amortizacijo iz preteklih let pri prenosu 

zgradbe čistilne naprave Grmače v uporabo 

- 472,35 € - zmanjšanje nabavne vrednosti za obnovo sekundarnega cevovoda Jeze (na 

podlagi prejetega dobropisa) 

- 446,10 € - povečanje odpisane vrednosti oziroma pripis amortizacije do izvedene 

prodaje stanovanja na Grmačah 

• 023 Investicije v pridobivanju: 1.647.603,61 € 

- 1.409.279,16 € - prenos zgradbe in opreme centralne čistilne naprave in 

kanalizacijskega sistema v uporabo v register KSP Litija 

- 55.944,34 € - prenos asfaltiranja dela JP Reka – Gojzdar – Krmuc v uporabo 

- 55.253,73 € - prenos komunalne infrastrukture in dovoza do KGZ v uporabo 

- 51.124,11 € - prenos izvedenega dela energetske sanacije POŠ V. Kostrevnica v 

upravljanje JZ OŠ Šmartno 

- 36.867,54 € - prenos zgradbe in opreme čistilne naprave na Grmačah v uporabo 

- 30.989,99 € - prenos ureditve plazu na JP 709661 (Rekar – Gojzdar) v uporabo 

- 5.342,43 € - prenos obnove meteorne kanalizacije na Usnjarski 4 v uporabo v register 

KSP Litija 

- 2.802,31 € - prenos obnove sekundarnega cevovoda Jeze v uporabo v register KSP 

Litija 

• 040+043 Oprema: 153.743,67 € 

- 131.564,34 € - obračun amortizacije v letu 2016 
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- 11.783,72 € - povečanje odpisane vrednosti za amortizacijo iz preteklih let pri prenosu 

opreme čistilne naprave Grmače v uporabo 

- 6.471,27 € - odpis neuporabnega strežnika, tiskalnikov ter preknjižba opreme iz 

računalnikov na drugo računalniško opremo 

- 1.612,77 € - odpis klorirnega sistema na črpališču vodovodnega sistema Primskovo 

- 1.052,36 € - povečanje odpisane vrednosti pri preknjižbi opreme iz računalnikov na 

drugo računalniško opremo 

- 506,76 € - odpis digitalnega fotoaparata Sony 

- 442,00 € - prenos opreme iz druge računalniške opreme na računalnike 

- 167,75 € - odpis starega mobilnega telefona 

- 142,70 € - povečanje odpisane vrednosti pri preknjižbi opreme iz druge računalniške 

opreme na računalnike 

 

Za obračun amortizacije so bile uporabljene stopnje iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 

138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/2015), za stanovanja, 

poslovne prostore in gospodarsko javno infrastrukturo pa področni predpisi. 

 

5.2 Terjatve iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih 

prejemnikov teh sredstev 
 

Na zadnji dan leta 2016 bilanca stanja Občine Šmartno pri Litiji izkazuje naslednje terjatve iz 

naslova dolgoročnih naložb in posojil: 

Konto Vrsta terjatve Znesek v EUR 

062021 26,4 % delež v Javnem podjetju KSP Litija, d. o. o.  134.821,37 

062022 Delež v družbi Regionalni tehnološki center Zasavje d.o.o. – 

sredstva iz »zasavskega zakona« 

29.377,56 

062023 0,1 % delež v družbi Regionalni center za razvoj d.o.o. Zagorje  200,00 

SKUPAJ 164.398,93 

 

Občina na podlagi 13. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov 

pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 

120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012 in 100/2015) prevrednotenja finančnih naložb zaradi 

okrepitve in oslabitve ne opravlja. 

 

5.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v 

upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev v letu 2016 
 

Konec leta 2016 so terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom znašala 

4.067.266,17 € (v letu 2016 so se glede na konec leta 2015 skupno povečala za 249.137,53 €), 

in sicer: 
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Konto Partner znesek v EUR 

091000 JZ Zdravstveni dom Litija 636.636,74 

091010 Osnovna šola Šmartno 2.317.669,43 

091030 JZ Mestne lekarne Kamnik 358.845,84 

091040 JZ Bogenšperk 301.549,29 

091060 Gimnazija Litija 110.899,80 

091070 Knjižnica Litija 331.347,35 

091080 JZ Glasbena šola Litija-Šmartno 10.317,72 

SKUPAJ 4.067.266,17 

 

Povečanje terjatev za sredstva v upravljanju v višini 471.846,58 € je bila posledica različnih 

dejavnikov. Del povečanja gre na račun sredstev, ki jih je občina namenila iz proračuna v letu 

2016. Tako je bil za Zdravstveni dom Litija opravljen nakup mobilnih in ročnih terminalov, 

za OŠ Šmartno so bila sredstva občine namenjena za nakupe opreme za potrebe šole in vrtca 

(kombi, igrala, računalniki, prenosno ozvočenje, projektna dokumentacija za ureditev okolice 

na POŠ Primskovo, parno konvekcijska peč,…) ter obnovo strehe na matični šoli ter POŠ 

Kostrevnica, za JZ Bogenšperk je bil opravljen nakup stanovanja (hiše) na Bogenšperku ter 

pri Knjižnici Litija redni nakupi knjig, nakup računalniške opreme ter financiranje projekta 

domoznanstva. Skupno so se sredstva iz tega razloga povečala za 179.962,26 €. Pri večini 

javnih zavodov so se sredstva v upravljanju povečala zaradi presežka prihodkov nad odhodki 

(za 170.827,28 €). Povečanje sredstev v upravljanju je bila tudi posledica investicijskega 

transfera s stani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (za 2.355,28 €) in prodaje 

starega kombija (za 700,00 €) pri OŠ Šmartno ter sredstev Ministrstva za kulturo za nakup 

knjig (za 4.490,73 €) in prenosa poslovnega prostora, ki ga uporablja Knjižnica Litija na 

sredstva v upravljanju (113.511,03 €). 

 

Terjatve za sredstva dana v upravljanje pri javnih zavodih so se v letu 2016 zmanjšala za 

222.709,05 €, in sicer kot posledica amortizacije teh sredstev. Najbolj so se zaradi 

amortizacije zmanjšale v OŠ Šmartno pri Litiji (za 107.161,04 €), JZ Bogenšperk (za 

76.596,81 €), Knjižnici Litiji (za 16.691,16 €) ter JZ zdravstvenem domu Litija (za 

16.231,68 €). Poleg tega so se zmanjšala tudi v Gimnaziji Litija (3.641,38 €) ter JZ Glasbeni 

šoli Litija-Šmartno (2.386,98 €). 

 

5.4 Stanje denarnih sredstev 
 

Stanje denarnih sredstev občine na dan 31.12.2016 je prikazano v naslednji tabeli: 

Skupina Vrsta denarnega sredstva Znesek v EUR 

10 Denarna sredstva v blagajni 16,39 

11 Denarna sredstva na računih 116.132,04 

SKUPAJ 116.148,43 

 

Denarna sredstva v blagajni 

Denarna sredstva v blagajni so na zadnji dan leta 2016 znašala 16,39 €, in so se nanašala 

izključno na sredstva v blagajni. V primerjavi s koncem leta 2015 se stanje teh sredstev ni 

spremenilo. 
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Denarna sredstva na računih 

Konec leta 2016 je znašalo stanje denarnih sredstev na računih 116.132,04 €. Ta znesek se je 

nanašal na dve vrsti sredstev. Prvo so bila denarna sredstva na računih v višini 98.703,40 €, ki 

so predstavljala sredstva na TTR občine ter denarna sredstva rezervnega sklada občine. Druga 

vrsta pa so bila izločena denarna sredstva na akreditivih oziroma depoziti na odpoklic pri 

poslovni banki. Ta sredstva pa so konec lanskega leta znašala 17.428,64 €. Glede na leto prej, 

se v skupnem znesku denarna sredstva na računih niso bistveno spremenila, nekoliko več je 

bilo le sredstev na TRR občine, po drugi strani pa manj sredstev rezervnega sklada občine. 

 

5.5 Podatki o neplačanih terjatvah 
 

Neplačane kratkoročne terjatve občine so na dan 31.12.2016 znašale: 

Skupina Vrsta terjatve Znesek v EUR 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 198.584,12 

14 Kratkoročne terjatve do uporab. enotnega kontnega načrta 6.719,43 

17 Druge kratkoročne terjatve 130.996,47 

SKUPAJ 336.300,02 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev 

Na zadnji dan lanskega leta so znašala kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12) 

198.584,12 €. Celoten znesek kratkoročnih terjatev do kupcev je bil razdeljen na štiri glavne 

vrste terjatev, in sicer: 

• kratkoročne terjatve do kupcev v državi, ki so znašale 147.129,13 €. Večino tega zneska 

so predstavljale terjatve do JP KSP Litija za najemnino gospodarske javne 

infrastrukture. Te terjatve so znašale 141.467,64 €, od katerih je 78.404,82 € na zadnji 

dan leta 2016 že zapadel v plačilo. Preostali znesek terjatev se je nanašal na uporabo 

športne dvorane in bazena Pungrt, uporaba Kulturnega doma Šmartno, uporaba mrliških 

vežic, stroški električne energije v POŠ Javorje in kulturnem domu Šmartno 

uporabnikom teh prostorov, oglaševanje in objave zahval v Krajevnih novicah, plačila 

kupnine za stavbno zemljišče, vračilo prispevka za pravice družinskega pomočnika; 

• kratkoročne komunalne terjatve – grobnina, ki predstavljajo terjatve za najem grobov v 

občini in so na zadnji dan lanskega leta znašale 244,76 €; 

• kratkoročne terjatve za najemnine stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine. Te 

terjatve so do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov, posle upravljanja ter s tem 

tudi izterjavo pa za občino opravlja JP KSP Litija. Višina teh terjatev je konec leta 

znašala 47.987,27 €; 

• sporne kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo terjatve do kupcev, za katere je 

občina že vložila izvršbe ali tožbe na sodišču. Te terjatve se nanašajo na uporabo 

prostorov v športni dvorani Pungrt, najem grobov, povračilo stroškov oskrbe domačih 

živali, povračilo dvakrat izplačanega darila ob rojstvu novorojenčka,… Skupno so te 

terjatve na zadnji dan leta 2016 znašale 3.222,96 €. 

Glede na leto prej so se kratkoročne terjatve do kupcev precej povečale, in sicer za 98.281,69 

€. Glavni razlog je v tem, da se je v letu 2016 občutno povečala najemnina gospodarske javne 

infrastrukture (v uporabo in s tem najem je prišla novo zgrajena kanalizacija v Šmartnem ter 

centralna čistilna naprava), poleg tega pa JP KSP Litija, zaradi nakupa zbirnega centra za 

občino Šmartno, v lanskem letu ni poravnala glavnine zaračunanih najemnin. Po dogovoru z 

JP KSP naj bi se celotne še neporavnane najemnine poravnale v letu 2017. Glede poravnave 

ostalih terjatev pa se bodo še naprej izvajali ukrepi opominjanja ter v skrajnem primeru tudi 

ukrepi izvršbe denarnih sredstev. V primeru terjatev za najemnine stanovanj in poslovnih 
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prostorov pa je za izterjavo le-teh s pogodbo zadolženo javno podjetje, ki opravlja vse posle 

upravljanja s stanovanji in poslovnimi prostori za občino. 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 

Najmanjši del neplačanih kratkoročnih terjatev občine na zadnji dan leta 2016 se je nanašal na 

kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupina kontov 14). Skupno 

so te terjatve znašale 6.719,43 € in so se delile na naslednje vrste terjatev: 

• kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države v višini 944,00 €, ki 

so se nanašale na terjatve do Ministrstva za obrambo za nakazilo požarne takse za 

december 2016; 

• kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (EZR) v višini 

11,15 €. Te terjatve se nanašajo na terjatve do EZR občine za presežek prihodkov nad 

odhodki; 

• kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države, in sicer v višini 

286,70 €, ki so predstavljale terjatve do Doma Tisje za uporabo prostorov kulturnega 

doma v Šmartnem; 

• kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine (javnih zavodov 

občine) v skupni višini 5.477,58 €. Te terjatve so predstavljale terjatve do OŠ Šmartno 

za uporabo športne dvorane in bazena (3.859,22 €) ter do Knjižnice Litija in JZ 

Bogenšperk za plačilo materialnih stroškov (1.618,36 €). 

Glede na konec leta 2015 je bilo stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta precej nižje, in sicer za 5.410,96 €. Glavni razlog za nižje stanje teh terjatev 

je v tem, da je imela občina konec leta 2015 še terjatve do neposrednih uporabnikov 

proračuna države, ki so se nanašale na zadnji del sofinanciranja izgradnje kanalizacijskega 

omrežja v Šmartnem s strani državnega proračuna in proračuna EU. Neplačane kratkoročne 

terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo tekoča še neporavnana plačila 

in se redno poravnavajo, zato niso sporne z vidika njihove poravnave. 

 

Druge kratkoročne terjatve 

Druge kratkoročne terjatve (skupina kontov 17) so na dan 31.12.2016 skupno znašale 

130.996,47 €. Največji del teh terjatev so predstavljale terjatve do zavezancev za nedavčne 

prihodke, in sicer v višini 59.564,99 €. Znotraj teh terjatev so bile evidentirane terjatve za 

komunalni prispevek po že izdanih odločbah (49.901,40 €), terjatve za neporavnane rudarske 

koncesije zavezancev, zaradi pozne izdaje ene odločbe, ki do konca leta še ni bila poravnana 

(6.947,57 €), terjatve za še neporavnane degradacije in uzurpacije prostora (2.703,91 €) ter 

terjatve za koncesijo za vodno pravico (12,11 €). V primerjavi z letom prej so bile te terjatve 

precej nižje, in sicer za 31.561,50 €, kot posledica občutno nižjih terjatev za rudarske 

koncesije, ker so bile skoraj vse poravnane tekom leta 2016. Precej visoke so bile tudi terjatve 

do zavezancev za davčne prihodke. Te terjatve so znašale 50.298,14 € in izhajajo iz naslova 

različnih vrst davkov (NUSZ, davki od premoženja, na promet nepremičnin, na dediščine in 

darila, vodna plovila, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda,…), njihovo evidenco pa vodi Finančna uprava Republike Slovenije, ki vodi tudi 

njihovo morebitno izterjavo, občina pa jih samo evidentira kot odprto terjatev. Te terjatve so 

bile glede na leto prej nižje, in sicer za 27.550,37 €. Preostali manjši del drugih kratkoročnih 

terjatev v višini 21.133,34 € se nanaša predvsem na terjatve za sofinanciranje občanov za 

izvajanje določenih investicij v občini ter terjatve za vstopni DDV. Skupno so bile druge 

kratkoročne terjatve v primerjavi s koncem leta 2015 precej nižje in sicer za 62.522,38 €, 

predvsem kot posledica nižjih terjatev za davčne prihodke in rudarske koncesije. V sklop 

ukrepov za poravnavo neplačanih terjatev sodi izdaja opominov ter v končni fazi tudi izvršba 
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(komunalni prispevek) ter obveščanje podjetja, ki za Ministrstvo opravlja izterjavo 

neporavnanih terjatev (rudarske koncesije). Kar se tiče terjatev za ostale nedavčne prihodke in 

davčne prihodke, pa občina nima ustreznih mehanizmov za poravnavo odprtih terjatev, ker so 

za to pristojne institucije, ki izdajajo odločbe in vodijo evidenco plačil (FURS, upravna 

enota,…). 

 

5.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta 
 

Neplačane kratkoročne obveznosti iz preteklega leta znašajo na dan 31.12.2016: 

Skupina Vrsta obveznosti Znesek v EUR 

20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 4.265,33 

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 19.602,76 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 416.705,41 

23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 36.471,32 

24 Kratkoročne obveznosti do uporab. enotnega kontnega načrta 152.590,84 

26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 3.159,66 

SKUPAJ 632.545,32 

 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (skupina kontov 20) so na zadnji dan 

leta 2016 znašale 4.265,33 €. Ta sredstva so v celoti predstavljala deponirana sredstva 

podjetja, ki je bilo izbrano za obnovo javne razsvetljave v občini. Podjetje zaradi nenatančno 

definiranega  končnega roka izvedbe del ni prejelo pogodbeno določene bančne garancije za 

dobro izvedbo del, zato je v tej višini deponiralo sredstva na računu občine, ki jih bo le-ta po 

dokončanju del in izpolnitvi vseh obveznosti vrnila podjetju. 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 

Na zadnji dan leta 2016 so kratkoročne obveznosti do zaposlenih (skupina kontov 21) skupno 

znašale 19.602,76 €. Te obveznosti so se nanašale na plače in nadomestila, prispevke, davke 

ter druge obveznosti do vseh zaposlenih občinske uprave in poklicno opravljanje funkcije 

podžupana za zadnji mesec leta 2016. Omenjene obveznosti so tekoče obveznosti, ki se 

poravnavajo v začetku naslednjega meseca po njihovem nastanku, tako da so te obveznosti 

poravnane v začetku januarja 2017 pri izplačilu plač. Glede na konec leta 2015 so bile te 

obveznosti višje za 1.319,97 €, in sicer zaradi tega, ker je z zadnjim mesecem v letu 2016 

pričel z opravljanjem funkcije poklicni podžupan, za katerega je prav tako nastala obveznost 

za izplačilo plače. Povečanje pa ni v tolikšni meri, ker se je sredi leta 2016 en zaposleni v 

občinski upravi upokojil, do konca leta pa nato ni prišlo do nadomestitve tega zaposlenega. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 

Največji del neplačanih kratkoročnih obveznosti občine so na zadnji dan leta 2016 

predstavljale kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (skupina kontov 22). Te obveznosti so 

tako skupno znašale 416.705,41 €. Med večje neplačane obveznosti do dobaviteljev sodijo: 

• obveznosti za vzdrževanje lokalnih cest, zimsko službo ter ureditev prometne 

signalizacije – 128.334,75 €; 

• preostanek obveznosti po končnih sodnih poravnavah za plačilo odškodnin za zemljišča 

v lasti fizičnih oseb pod lokalnimi cestami – 80.230,40 €; 

• obveznosti za plačilo šolskih prevozov – 73.185,48 € 
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• obveznosti za plačilo komunalnih storitev (predvsem subvencioniranje omrežnine za 

odvajanje odpadnih voda) – 27.146,51 € 

• obveznost za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja – 24.847,49 €; 

• obveznost za plačilo sanacije strehe na OŠ Šmartno ob postavitvi sončne elektrarne – 

13.048,28 € 

• obveznost za plačilo kurilnega olja – 10.881,93 € 

Preostali del kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev je predstavljal predvsem tekoče in redne 

obveznosti občine, ki se nanašajo na redno poslovanje. Sem sodijo obveznosti za plačilo 

električne energije, poštnih storitev, varovanja objektov, odvetniških storitev, strokovnega 

nadzora, dimnikarskih storitev, zaščite zapuščenih živali, vzdrževanje programske opreme, 

vzdrževanje športne dvorane in kulturnega doma, vzdrževanje javne razsvetljave, 

subvencioniranje tržne najemnine, najema prostorov za glasbeno šolo,… Večji del 

kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na zadnji dan lanskega leta še ni zapadel v plačilo, in 

sicer je bilo teh obveznosti (skupaj z obveznostjo za plačilo sanacije strehe na OŠ Šmartno ob 

postavitvi sončne elektrarne, katero občina plačuje v letnih obrokih) 286.272,61 €. Iz tega 

sledi, da je na zadnji dan leta 2016 znašal že zapadli del obveznosti 130.432,80 €. Med vzroki 

za neplačila oziroma nastanek zapadlih obveznosti (pri čemer zapadlost v večini primerov ni 

bila daljša od 60 dni) je nezadostna višina načrtovanih finančnih sredstev na posameznih 

proračunskih postavkah, manjša likvidnost občine konec leta (zaradi neplačila vseh odprtih 

terjatev), nenačrtovanem predčasnem prejemu računov v posameznih primerih (računov, ki 

jih nekateri poslovni partnerji konec leta pošljejo predčasno in s tem drugače kot v preostanku 

leta za kar niso načrtovana finančna sredstva v proračunu), deloma pa so zapadle obveznosti 

nastale tudi zaradi neplačila nekaterih obveznosti, ki so zapadle v plačilo zadnji dan decembra 

2016, ki ni bil delovni dan. V primerjavi z zadnjim dnem leta 2015 so bile obveznosti do 

dobaviteljev nekoliko nižje, in sicer za 39.292,95 €. 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 

Precej manjši del neplačanih kratkoročnih obveznosti se je nanašal na druge kratkoročne 

obveznosti iz poslovanja (skupina kontov 23). Te obveznosti so na zadnji dan leta 2016 

skupno znašale 36.471,32 €. Znotraj teh obveznosti so največji del predstavljale ostale 

kratkoročne obveznosti iz poslovanja, in sicer v višini 13.546,83 €. Te obveznosti so se 

nanašale na plačilo neto sejnin, podjemne pogodbe za lektoriranje Krajevnih novic, nagrade 

za natečaj, najemnin za prostore vzgojno-varstvene dejavnosti, družinskih pomočnikov, 

sofinanciranje prevozov pitne vode, povračil stroškov prevozov otrok s posebnimi potrebami, 

daril ob rojstvu otroka ter plačil pripadajočih davkov in nekaterih prispevkov na določena 

predhodno opredeljena izplačila. Nekoliko manjši del obveznosti se je nanašal na obveznosti 

za davčne prihodke, ki predstavljajo neidentificirane prihodke kot napake iz preteklega leta, 

za katere evidenco vodi Finančna uprava Republike Slovenije. Te obveznosti, ki jih občina 

samo evidentira v svojih poslovnih knjigah, so znašale 11.210,69 €. Del obveznosti se je 

nanašal na obveznosti za dajatve (6.313,28 €), ki predstavljajo obveznosti za plačilo 

prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih ter vse druge prispevke v zvezi z 

izplačili plač zaposlenim ter izplačili drugih dohodkov (izplačila družinskemu pomočniku, 

podjemne pogodbe). Manjši del drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja so na zadnji dan 

leta 2016 predstavljale obveznosti za kredite delavcev, in sicer v višini 1.011,82 €. Znotraj 

drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je na zadnji dan izkazana tudi obveznost za 

obračunan DDV, in sicer v višini 4.388,70 €. V primerjavi z letom prej so bile v skupnem 

znesku druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja nekoliko nižje, in sicer za 5.727,53 €. 

Razlog za nižje stanje teh obveznosti je v nižjih obveznostih za davčne prihodke, za katere pa 

evidenco vodi Davčna uprava, ter nižjih ostalih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja 
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(predvsem obveznosti za izplačilo sejnin). Večina drugih kratkoročnih obveznosti iz 

poslovanja se nanaša na tekoče obveznosti občine, ki se poravnavajo v zakonsko določenem 

roku po njihovem nastanku. Tako niso sporna izplačila dohodkov in vseh pripadajočih 

prispevkov in dajatev, obveznosti za davčne prihodke pa občina zgolj evidentira na podlagi 

prejetih izpiskov nadzornika javnofinančnih prihodkov (v našem primeru FURS). 

 

Kratkoročne obveznosti do uporab. enotnega kontnega načrta 

Konec leta 2016 je občina izkazovala tudi precej velik znesek kratkoročnih obveznosti do 

uporabnikov enotnega kontnega načrta (skupine kontov 24). Skupno so te obveznosti znašale 

152.590,84 €, znotraj katerih so največji del predstavljale kratkoročne obveznosti do 

posrednih uporabnikov proračuna občine (javnih zavodov). Teh obveznosti je bilo za 

127.654,45 € in so se nanašale na obveznosti za plačila stroškov izvajanja otroškega varstva v 

vzgojno-varstvenih zavodih (tudi zaradi nezadostne višine načrtovanih finančnih sredstev na 

proračunski postavki konec leta), plačila nakupa knjižnega gradiva v Knjižnici Litija, plačila 

mrliških ogledov in zdravniških pregledov zaposlenih s strani ZD Litija, sofinanciranje 

javnega dela v sklopu JZ Bogenšperk ter plačila prehrane za učence, ki obiskujejo OŠ Litija – 

Enoto s prilagojenim programom. Precej manjši del obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta, v višini 22.678,94 €, se je nanašal na kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov državnega proračuna. Med te obveznosti sodi plačilo oskrbe v domovih za 

ostarele, izvedenih obdukcij pokojnih občanov ter pregled kopalnih voda na bazenu. Konec 

lanskega leta pa je imela občina tudi za 1.945,32 € kratkoročnih obveznosti do drugih občin, 

kamor sodijo obveznosti do občine Litija za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave 

(inšpektorata in redarske službe), ter za 312,13 € kratkoročnih obveznosti do neposrednih 

uporabnikov državnega proračuna, ki pa se nanašajo na plačilo stroškov BS za opravljanje 

plačilnega prometa, plačilo sodne takse za zemljiškoknjižni predlog ter plačilo vzdrževanje 

povezave računalniškega omrežja v omrežje HKOM Ministrstvu za javno upravo. Glede na 

konec leta 2015 so bile te obveznosti precej višje (za 43.363,47 €), in sicer zaradi tega, ker je 

bila konec leta 2015 evidentirana tudi »negativna« obveznost po prejetem dobropisu s strani 

občine Litija v višini 51.347,54 €, ki je zniževala skupen znesek obveznosti na konec leta 

2015. Večina omenjenih obveznosti je predstavljala tekoče obveznosti oziroma tekoča plačila 

za opravljene storitve, ki jih občina plačuje uporabnikom enotnega kontnega načrta. Manjši 

del v višini 11.907,10 € pa je konec leta 2016 že zapadel v plačilo. Te zapadle obveznosti so 

se nanašale na plačila stroškov izvajanja otroškega varstva plačilo oskrbe v domovih za 

ostarele ter izvedenih obdukcij pokojnih občanov. Razlog za neplačilo omenjenih obveznosti 

oziroma za zamudo pri plačilu je v nezadostni višini načrtovanih finančnih sredstev na 

posameznih proračunskih postavkah ter pomanjkanju denarnih sredstev na računu občine 

konec leta. 

 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja 

Konec leta 2016 je občina izkazovala tudi kratkoročne obveznosti iz financiranja (skupina 

kontov 26). Te obveznosti so znašale 3.159,66 € in so se nanašale na obračun in plačilo 

obresti od dveh najetih dolgoročnih kreditov za mesec december 2016. Te obveznosti 

predstavljajo tekoča plačila obresti in se poravnavajo v naslednjem mesecu po njihovem 

obračunu. 

 

 

 

 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 273 

5.7 Dolgoročne finančne obveznosti 
 

Dolgoročne finančne obveznosti predstavljajo stanje najetih dolgoročnih kreditov občine pri 

poslovnih bankah na domačem trgu kapitala ter pri državnem proračunu na dan 31.12.2016 in 

so prikazane v naslednji tabeli: 

Konto Namen in leto najema kredita znesek v EUR 

960001 Dolgoročni kredit 2007 - Športna dvorana 309.333,67 

960002 Dolgoročni kredit 2011 - Grmače 1.885.456,00 

960003 Dolgoročni kredit 2014 - infrastruktura    591.111,08 

960004 Dolgoročni kredit - državni proračun 2016 - Litijska cesta 121.743,24 

SKUPAJ 2.907.643,99 

 

Dolgoročni kredit 2007 – Športna dvorana  

Stanje dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela v letu 2007 v višini 580.000,00 € za 

potrebe izgradnje športne dvorane Pungrt v Šmartnem, je na dan 31.12.2016 znašalo 

309.333,67 €. V letu 2016 je občina v skladu z amortizacijskim načrtom in nespremenjeno 

višino glavnice odplačala 38.666,64 € kredita. 

 

Dolgoročni kredit 2011 – Grmače  

Dolgoročna finančna obveznost občine v povezavi z drugim najetim dolgoročnim kreditom 

občine, ki ga je občina najela konec leta 2011 v višini 2.500.000,00 € za potrebe 

stanovanjskega kompleksa na Grmačah, centralne čistilne naprave, športne dvorane Pungrt in 

drugih manjših investicij občine, je na zadnji dan leta 2016 znašala 1.885.456,00 €. Omenjeni 

kredit je občina tekom leta uspešno refinancirala oziroma predhodno najet kredit nadomestila 

s cenejšim. Kljub temu pa se pogoji odplačevanja niso spremenili. Tako je občina tekom leta 

2016 odplačevala nespremenjeno višino glavnice in v celotnem letu odplačala 124.992,00 € 

kredita. 

 

Dolgoročni kredit 2014 – infrastruktura 

V letu 2014 je občina najela še en dolgoročni kredit pri poslovni banki, in sicer v višini 

700.000,00 € za potrebe izgradnje različne potrebne infrastrukture na območju občine. Konec 

leta 2016 je znašala dolgoročna finančna obveznost občine v povezavi s tem kreditom 

591.111,08 €. Občina je tekom leta odplačevala nespremenjeno višino glavnice, vendar je 

prišlo v postopku refinanciranja kredita oziroma njegove nadomestitve s cenejšim kreditom 

do zamika pri odplačilih glavnic, in je bila tako v letu 2016 izplačana ena glavnica manj, kot 

je bilo načrtovano. Tako je občina v celotnem letu 2016 za omenjeni kredit odplačala 

42.777,79 € kredita. 

 

Dolgoročni kredit - državni proračun 2016 – Litijska cesta 

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2016 izkoristila dano možnost ter v skladu s 56. členom 

Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 najela dolgoročni brezobrestni kredit 

pri državnem proračunu, in sicer za predvideno investicijo, ki jo je država sofinancirala tudi 

na podlagi 21. člena ZFO (Rekonstrukcija Litijske ceste). Občini je za leto 2016 pripadalo 

136.369,00 € državnega kredita, od katerega je počrpala 121.743,24 €. Omenjeni kredit se bo 

pričel odplačevat v letu 2018, odplačeval pa se bo 9 let, in sicer v dveh letnih obrokih. 
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5.8 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide 

oziroma lahko preide iz kreditodajalca na najemnika, ter podatki o 

blagovnih kreditih 
 

Občina Šmartno pri Litiji v letu 2016 ni sklepala oziroma ni imela sklenjenih pogodb o 

najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz kreditodajalca na 

najemnika. 

 

Občina je v poslovnih knjigah konec leta 2016 izkazovala za 156.176,08 € že zapadlih 

obveznosti, to je obveznosti, ki bi morale biti v skladu z zakonsko določenim plačilnim rokom 

do konca leta poravnane, vendar iz različnih razlogov niso bile. Tovrstne neplačane zapadle 

obveznosti se po definiciji štejejo kot blagovni kredit. Blagovni kredit je torej v tem primeru 

odlog plačil za že opravljene nabave blaga, storitve in gradbena dela, in sicer odlog preko 

zakonsko določenega roka plačila. 

 

Kot zapisano je za nastanek zapadlih obveznosti oziroma blagovnega kredita več razlogov:  

• nezadostna višina načrtovanih finančnih sredstev na posameznih proračunskih 

postavkah, bodisi zaradi več izvedenih del tekom leta (npr. tekoče vzdrževanje 

krajevnih in lokalnih cest in opravljene obdukcije in mrliški ogledi) bodisi zaradi 

drugačnih okoliščin, kot je bilo predvideno (npr. razmeroma nespremenjeni stroški v 

zvezi z izvajanjem šolskih prevozov). Iz tega razloga je nastalo za 90.764,01 € zapadlih 

obveznosti, 

• obveznosti, ki so zapadle na zadnji dan leta 2016 in niso bile poravnane, ker ta dan ni 

bil delovni dan (zakonsko je določeno, da v primeru, če zadnji dan roka plačila sovpada 

z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik). 

Skupno je bilo obveznosti, ki so zapadle zadnji dan v letu in niso bile poravnane, v 

višini 26.320,70 €, 

• manjša likvidnost občine konec leta (zaradi neplačila vseh odprtih terjatev) oziroma 

pomanjkanju denarnih sredstev na računu občine konec leta za nemoteno poslovanje v 

začetku leta 2017. Iz tega razloga je nastalo za 24.847,49 € zapadlih obveznosti, 

• sklenjen dogovor na podlagi sodbe sodišča za obročno plačilo (kompenziranje z letno 

terjatvijo za nadomestilo za stvarno služnost) obveznosti občine v zvezi z sanacijo 

strehe na OŠ Šmartno ob postavitvi sončne elektrarne. Ta obveznost se izkazuje v višini 

13.048,28 €, 

• nenačrtovan predčasen prejem računov v posameznih primerih, se pravi računov, ki jih 

nekateri poslovni partnerji konec leta pošljejo predčasno in s tem drugače kot v 

preostanku leta za kar niso načrtovana finančna sredstva v proračunu (npr. za 

opravljanje urbanistične službe). To je bil razlog za nastanek zapadlih obveznosti v 

višini 1.195,60 €. 

 

 

Pripravil: 

Matej Adamič 
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6. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA 

EZR OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2016 
 

V sistem enotnega zakladniškega podračuna (EZR) Občine Šmartno pri Litiji številka: 01394-

7777000009, šifra PU: 03948 so vključeni naslednji podračuni: 

- 01394-0100000193 – OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI, šifra PU: 76937 

- 01394-6000000070 – OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO, šifra PU: 66052 

- 01394-6000000167 – JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK, šifra PU: 37664 
 

6.1 Uvod in razkritje računovodskih pravil 
 

6.1.1 Uvod 

 

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem 

besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema 

EZRO v obliki nočnih depozitov. 

 

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se 

evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v 

sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok 

poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). 

Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun 

občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, 

imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 

 

6.1.2 Razkritja računovodskih pravil 

 

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007 in 104/2009) so za upravljavca 

EZRO (PU 03948) za leto 2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.  

 

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 

a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter 

nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;  

b) v tokovih pa se ne izkažejo:  

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih 

depozitov na poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj 

podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej 

predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v 

poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU 

EZRO). 

 

6.2 Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih 

sredstev sistema EZRO 
 

6.2.1 Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
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Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na 

računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-

ja na dan 31.12.2016 znašalo 0,00 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih 

finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. 

 

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 

31.12.2016 (v eurih) 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje 

Denar na računu EZRO 11,15 

Nočni depoziti  0 

Skupaj 11,15 

 

6.2.2 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO 

 

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna 

sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni 

knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja 

enačba: 

 

Denarna sredstva v 

knjigi EZRO 
= 

Stanje računa EZRO 

pri Banki Slovenije 
= Stanje ZP + 

 stanj podračunov 

PU EZRO 

 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne 

proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2016 (v eurih) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 0,00 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 0,00 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 0,00 

4. Zakladniški podračun občine 11,15 

5. EZRO (5. = 3. + 4.) 11,15 

 

6.2.3 Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja 

 

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. 

 

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 11,15 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za 

obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 11,15 eurov. 

 

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 eurov. 

 

6.3 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 

EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev 

na ZP 
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6.3.1 Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 

 

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. 

 

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti  

(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 11,15 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim 

v sistem EZR) 0,00 

4029 Drugi operativni odhodki 

(tj. morebitni stroški) 0,00 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema 

EZR preteklega leta 146,57 

  

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 

EZRO  -135,42 

 

6.3.2 Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 

 

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah 

predstavlja Tabela 4. 

 

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v 

eurih) 

Vrsta računa Stanje na dan 

31.12.2016 

(1) 

Stanje na dan 

31.12.2015 

(2) 

Sprememba stanja 

denarnih sredstev 

(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 0,00 227.142,27 -227.142,27 

ZP 11,15 -227.106,14 -227.094,99 

EZRO -11,15 36,13 47,28 

 

6.3.3 Presežek upravljanja 

 
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane 

stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. 

Pregled presežka upravljanja za leti 2015 in 2016 prikazuje Tabela 5.  

 

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2015 in 2016 (v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 

2015 146,57 

2016 11,15 

 

 

Pripravil: 

mag. Matej Adamič 
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PRILOGA 1: TABELARNI PREGLED IZVEDENIH PRERAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 

2016 
 

 

Tabela 1: Pregled prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami in iz proračunske rezervacije 

ŠT. SKLEPA 
IZ 

ZNESEK 
NA 

PRORAČUNSKA POSTAVKA KONTO PRORAČUNSKA POSTAVKA KONTO 

400-9/2015-

045 

13231503 Avtobusna postajališča 420401 Novogradnje 830,00 € 13231501 Urejanje cestnega 

prometa 

402199 Drugi posebni 

materiali in storitve 

400-3/2016-

003 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 1.431,42 € 16338101 Tekoče vzdrževanje 

športnih objektov 

402503 Tekoče vzdrževanje 

drugih objektov 

400-3/2016-

007 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 87,44 € 04331116 Vzdrževanje drugih 

objektov v lasti občine 

402002 Storitve varovanja 

zgradb in prostorov 

400-3/2016-

007 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 370,04 € 04331116 Vzdrževanje drugih 

objektov v lasti občine 

402201 Poraba kuriv in 

stroški ogrevanja 

400-3/2016-

007 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 826,05 € 16338101 Tekoče vzdrževanje 

športnih objektov 

402599 Drugi izdatki za 

tekoče vzdrževanje 

in zavarovanje 

400-3/2016-

010 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 123,89 € 15215100 Subvencije cen GJS – 

infrastr. za ravnanje z 

odpadki (v najemu KSP) 

411999 Drugi transferi 

posameznikom in 

gospodinjstvom 

400-3/2016-

019 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 3.825,72 € 19319254 Investicije in 

investicijsko vzdrževanje 

OŠ Šmartno 

420500 Investicijsko 

vzdrževanje in 

izboljšave 

400-3/2016-

025 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 1.800,00 € 16339151 Tekoče vzdrževanje 

zelenic in javnih površin 

402503 Tekoče vzdrževanje 

drugih objektov 

400-3/2016-

027 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 593,05 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

400100 Regres za letni 

dopust 

400-3/2016-

027 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 0,42 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

400202 Povračilo stroškov 

prehrane med delom 

400-3/2016-

027 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 285,21 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

410211 Sredstva za izvajanje 

javnih del v privatnih 

podjetjih 

400-3/2016-

029 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 38,20 € 16316381 Širitev in obnova 

vodovodnega sistema 

Šmartno 

402944 Dajatve na področju 

odmerjenih odločb 

DURS 

400-3/2016- 23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 744,63 € 10311017 Sredstva za izvajanje 400000 Osnovne plače 
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032 javnih del 

400-3/2016-

032 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 76,02 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

400202 Povračilo stroškov 

prehrane med delom 

400-3/2016-

032 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 76,71 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

401001 Prispevek za 

pokojninsko in 

invalidsko 

zavarovanje 

400-3/2016-

032 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 51,21 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

401100 Prispevek za 

obvezno zdravstveno 

zavarovanje 

400-3/2016-

032 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 3,37 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

401101 Prispevek za 

poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni 

400-3/2016-

032 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 0,37 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

401200 Prispevek za 

zaposlovanje 

400-3/2016-

032 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 0,63 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

401300 Prispevek za 

porodniško varstvo 

400-3/2016-

032 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 353,45 € 10311017 Sredstva za izvajanje 

javnih del 

410211 Sredstva za izvajanje 

javnih del v privatnih 

podjetjih 

400-3/2016-

036 

04334008 Obveznosti iz končanih 

sodnih postopkov 

402920 Sodni stroški, 

storitve odvetnikov, 

notarjev in drugo 

49,50 € 04334009 Obveznost po pogojni 

sodni poravnavi 

(Bogenšperk) 

402920 Sodni stroški, 

storitve odvetnikov, 

notarjev in drugo 

400-3/2016-

038 

16316384 Nadgradnja sistemov za 

oskrbo s pitno vodo v 

občinah Litija in Šmartno 

pri Litiji 

420804 Načrti in druga 

projektna 

dokumentacija 

2.549,80 € 16316367 Vodovod Račica – Velika 

Štanga 

402113 Geodetske storitve, 

parcelacije, cenitve 

in druge podobne 

storitve 

400-3/2016-

040 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 1.078,99 € 16316373 Tekoče vzdrževanje 

vodovodov 

402503 Tekoče vzdrževanje 

drugih objektov 

400-3/2016-

051 

16316360 Vodovod Šmartno 420231 Nakup opreme in 

mehanizacije za 

vzdrževanje vodnega 

režima 

529,16 € 16316380 Vodovod Vintarjevec – 

vas 

402606 Druga nadomestila 

za uporabo zemljišča 

400-3/2016-

051 

16316377 Vodovod Zavrstnik 420804 Načrti in druga 

projektna 

dokumentacija 

1.904,84 € 16316380 Vodovod Vintarjevec – 

vas 

402606 Druga nadomestila 

za uporabo zemljišča 

400-3/2016-

052 

16316360 Vodovod Šmartno 420600 Nakup zemljišč 6.000,00 € 16316367 Vodovod Račica – Velika 

Štanga 

402606 Druga nadomestila 

za uporabo zemljišča 
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400-3/2016-

052 

16316360 Vodovod Šmartno 420600 Nakup zemljišč 2.000,00 € 16316367 Vodovod Račica – Velika 

Štanga 

420400 Priprava zemljišča 

400-3/2016-

052 

16316360 Vodovod Šmartno 420231 Nakup opreme in 

mehanizacije za 

vzdrževanje vodnega 

režima 

1.453,33 € 16316367 Vodovod Račica – Velika 

Štanga 

402606 Druga nadomestila 

za uporabo zemljišča 

400-3/2016-

054 

04331503 Investicijsko vzdrževanje 

poslovnih prostorov v lasti 

občine 

420500 Investicijsko 

vzdrževanje in 

izboljšave 

228,19 € 04331502 Tekoče vzdrževanje 

poslovnih prostorov v 

lasti občine 

402201 Poraba kuriv in 

stroški ogrevanja 

400-3/2016-

059 

13224687 Rekonstrukcija Litijske 

ceste 

420804 Načrti in druga 

projektna 

dokumentacija 

1.200,00 € 13214501 Vzdrževanje krajevnih in 

lokalnih cest 

402599 Drugi izdatki za 

tekoče vzdrževanje 

in zavarovanje 

400-3/2016-

063 

04331503 Investicijsko vzdrževanje 

poslovnih prostorov v lasti 

občine 

420500 Investicijsko 

vzdrževanje in 

izboljšave 

362,99 € 04331502 Tekoče vzdrževanje 

poslovnih prostorov v 

lasti občine 

402500 Tekoče vzdrževanje 

poslovnih objektov 

400-3/2016-

064 

19319255 Investicijsko vzdrževanje 

POŠ Št. Poljane 

420500 Investicijsko 

vzdrževanje in 

izboljšave 

3.994,00 € 19619201 Prevozi učencev 411900 Regresiranje 

prevozov v šolo 

400-3/2016-

064 

19319255 Investicijsko vzdrževanje 

POŠ Št. Poljane 

420801 Investicijski nadzor 270,68 € 19619201 Prevozi učencev 411900 Regresiranje 

prevozov v šolo 

400-3/2016-

064 

19319255 Investicijsko vzdrževanje 

POŠ Št. Poljane 

420804 Načrti in druga 

projektna 

dokumentacija 

23,80 € 19619201 Prevozi učencev 411900 Regresiranje 

prevozov v šolo 

400-3/2016-

064 

19319271 Energetska sanacija POŠ 

V. Kostrevnica 

420402 Rekonstrukcije in 

adaptacije 

1.850,16 € 19619201 Prevozi učencev 411900 Regresiranje 

prevozov v šolo 

400-3/2016-

064 

19319271 Energetska sanacija POŠ 

V. Kostrevnica 

420801 Investicijski nadzor 118,33 € 19619201 Prevozi učencev 411900 Regresiranje 

prevozov v šolo 

400-3/2016-

064 

19319271 Energetska sanacija POŠ 

V. Kostrevnica 

420804 Načrti in druga 

projektna 

dokumentacija 

7,40 € 19619201 Prevozi učencev 411900 Regresiranje 

prevozov v šolo 

400-3/2016-

064 

19634906 Štipendiranje dijakov 

smeri deficitarnih poklicev 

411799 Druge štipendije 1.113,72 € 19619201 Prevozi učencev 411900 Regresiranje 

prevozov v šolo 

400-3/2016-

067 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 200,00 € 02211116 Stroški plačilnega 

prometa 

402930 Plačila storitev 

organizacijam, 

pooblaščenim za 

plač. promet 

400-3/2016-

069 

17711013 Prispevki za zdravstveno 

varstvo brezposelnih 

413105 Prispevek v ZZZS za 

zdrav. zavarovanje 

2.144,34 € 17217151 Investicijske obnove in 

vzdrževanje 

420240 Nakup medicinske 

opreme in napeljav 
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oseb, ki ga plačujejo 

občine 

zdravstvenega doma 

Litija 

400-3/2016-

069 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 1.000,00 € 17217151 Investicijske obnove in 

vzdrževanje 

zdravstvenega doma 

Litija 

420240 Nakup medicinske 

opreme in napeljav 

400-3/2016-

071 

16316362 Vodovod Kostrevnica – 

Jablaniška dolina 

420400 Priprava zemljišča 81,60 € 16316367 Vodovod Račica – Velika 

Štanga 

402944 Dajatve na področju 

odmerjenih odločb 

DURS 

400-3/2016-

072 

16536157 Investicije in investicijsko 

vzdrževanje stanovanj v 

lasti občine 

420500 Investicijsko 

vzdrževanje in 

izboljšave 

30,64 € 16536158 Rezervni sklad 

večstanovanjskih 

objektov 

409300 Sredstva 

proračunskih skladov 

400-3/2016-

074 

07312202 Stroški operativnega 

delovanja enot in služb 

civilne zaščite 

402108 Drobni inventar 71,90 € 07312251 Opremljanje enot in služb 

civilne zaščite 

402199 Drugi posebni 

materiali in storitve 

400-3/2016-

075 

04331503 Investicijsko vzdrževanje 

poslovnih prostorov v lasti 

občine 

420500 Investicijsko 

vzdrževanje in 

izboljšave 

682,65 € 04331502 Tekoče vzdrževanje 

poslovnih prostorov v 

lasti občine 

402201 Poraba kuriv in 

stroški ogrevanja 

400-3/2016-

076 

20211016 Obdaritev novorojencev 411103 Darilo ob rojstvu 

otroka 

364,48 € 20431014 Pomoč na domu 411999 Drugi transferi 

posameznikom in 

gospodinjstvom 

400-3/2016-

084 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 1.984,67 € 04311113 Objava občinskih 

predpisov 

402006 Stroški oglaševalskih 

storitev in stroški 

objav 

400-3/2016-

084 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 1.171,27 € 17727101 Mrliško ogledna služba in 

druge zdravstvene 

storitve 

402199 Drugi posebni 

materiali in storitve 

400-3/2016-

085 

20211016 Obdaritev novorojencev 411103 Darilo ob rojstvu 

otroka 

1.448,03 € 20431012 Oskrbnine za ostarele in 

druge oskrbnine 

411909 Regresiranje oskrbe 

v domovih 

400-3/2016-

085 

20211016 Obdaritev novorojencev 411103 Darilo ob rojstvu 

otroka 

325,04 € 20431015 Subvencioniranje stanarin 411920 Subvencioniranje 

stanarin 

400-3/2016-

087 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 2,53 € 02211116 Stroški plačilnega 

prometa 

402930 Plačila storitev 

organizacijam, 

pooblaščenim za 

plač. promet 

400-3/2016-

092 

23311191 Proračunska rezervacija 409100 Proračunska rezerva 140,30 € 20211016 Obdaritev novorojencev 411103 Darilo ob rojstvu 

otroka 
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Tabela 2: Pregled prerazporeditev sredstev med podkonti znotraj proračunske postavke 

ŠT. SKLEPA PRORAČUNSKA POSTAVKA 
IZ 

ZNESEK 
NA 

KONTO KONTO 

400-3/2016-

001 

16338101 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 402002 Storitve varovanja zgradb in 

prostorov 

0,04 € 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 

400-3/2016-

002 

01111113 Materialni in drugi stroški občinskega 

sveta 

402000 Pisarniški material in storitve 486,84 € 402009 Izdatki za reprezentanco 

400-3/2016-

002 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402999 Drugi operativni odhodki 152,50 € 402112 Protokolarna darila, promocijski 

ogledi, organizacije proslav 

400-3/2016-

002 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402999 Drugi operativni odhodki 252,86 € 402300 Goriva in maziva za prevozna 

sredstva 

400-3/2016-

002 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402999 Drugi operativni odhodki 100,00 € 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 

400-3/2016-

002 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402999 Drugi operativni odhodki 8,00 € 402402 Stroški prevoza v državi 

400-3/2016-

002 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402999 Drugi operativni odhodki 73,20 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

400-3/2016-

004 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400001 Splošni dodatki 95,69 € 400004 Drugi dodatki 

400-3/2016-

005 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402999 Drugi operativni odhodki 381,73 € 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje 

in zavarovanje 

400-3/2016-

006 

04331116 Vzdrževanje drugih objektov v lasti 

občine 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov 

200,00 € 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 

400-3/2016-

006 

18348306 Informiranje občanov 40200 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

160,29 € 402902 Plačila po pogodbah o delu 

400-3/2016-

006 

18348306 Informiranje občanov 40200 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

40,07 € 402912 Posebni davek na določene 

prejemke 

400-3/2016-

006 

18348306 Informiranje občanov 40200 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

15,04 € 402999 Drugi operativni odhodki 

400-3/2016-

008 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402206 Poštnina in kurirske storitve 35,73 € 402402 Stroški prevoza v državi 

400-3/2016-

008 

18358203 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 402503 Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov 

309,07 € 402001 Čistilni material in storitve 

400-3/2016-

008 

18358203 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 402503 Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov 

1.192,95 € 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 

400-3/2016-

008 

18511502 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

športnih objektov 

420241 Nakup opreme telovadnic in 

športnih objektov 

369,28 € 420299 Nakup druge opreme in napeljav 

400-3/2016- 06311101 Plače delavcev občinske uprave 400001 Splošni dodatki 1.000,00 € 400004 Drugi dodatki 
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009 

400-3/2016-

009 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400000 Osnovne plače 447,83 € 400900 Jubilejne nagrade 

400-3/2016-

009 

15225251 Investicije v kanalizacijo 402999 Drugi operativni odhodki 342,86 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

011 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400000 Osnovne plače 191,86 € 400302 Delovna uspešnost - povečanega 

obsega dela 

400-3/2016-

011 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402999 Drugi operativni odhodki 100,00 € 402402 Stroški prevoza v državi 

400-3/2016-

011 

15225251 Investicije v kanalizacijo 402999 Drugi operativni odhodki 1.022,69 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

012 

18348306 Informiranje občanov 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

900,00 € 402902 Plačila po pogodbah o delu 

400-3/2016-

012 

18348306 Informiranje občanov 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

230,00 € 402912 Posebni davek na določene 

prejemke 

400-3/2016-

012 

18348306 Informiranje občanov 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

90,00 € 402999 Drugi operativni odhodki 

400-3/2016-

013 

14328306 Strategija razvoja turizma 402902 Plačila po pogodbah o delu 750,00 € 402901 Plačila avtorskih honorarjev 

400-3/2016-

013 

14328306 Strategija razvoja turizma 402912 Posebni davek na določene 

prejemke 

164,20 € 402901 Plačila avtorskih honorarjev 

400-3/2016-

013 

14328306 Strategija razvoja turizma 402912 Posebni davek na določene 

prejemke 

85,80 € 402999 Drugi operativni odhodki 

400-3/2016-

013 

15215154 Zbirni center za zbiranje odpadkov 420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.830,00 € 420401 Novogradnje 

400-3/2016-

013 

16536156 Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti 

občine 

402999 Drugi operativni odhodki 149,33 € 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, 

notarjev in drugo 

400-3/2016-

014 

06321150 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

in zgradbe ter opreme 

402515 Tekoče vzdrževanje strojne 

računalniške opreme 

378,20 € 402604 Najem računalniške in programske 

opreme 

400-3/2016-

014 

15225251 Investicije v kanalizacijo 420400 Priprava zemljišča 1.205,28 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

015 

13224687 Rekonstrukcija Litijske ceste 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 500,60 € 420899 Plačila drugih storitev in 

dokumentacije 

400-3/2016-

015 

16316379 Medobčinski vodovod Javorje - Felič vrh 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

512,40 € 402113 Geodetske storitve, parcelacije, 

cenitve in druge podobne storitve 

400-3/2016-

016 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400000 Osnovne plače 175,17 € 400302 Delovna uspešnost - povečanega 

obsega dela 

400-3/2016- 10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 459,49 € 400000 Osnovne plače 
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016 privatnih podjetjih 

400-3/2016-

016 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

43,44 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med 

delom 

400-3/2016-

016 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

49,04 € 401001 Prispevek za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje 

400-3/2016-

016 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

32,31 € 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 

zavarovanje 

400-3/2016-

016 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

2,61 € 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni 

400-3/2016-

016 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

0,30 € 401200 Prispevek za zaposlovanje 

400-3/2016-

016 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

0,49 € 401300 Prispevek za porodniško varstvo 

400-3/2016-

017 

13224687 Rekonstrukcija Litijske ceste 420402 Rekonstrukcije in adaptacije 6.981,60 € 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

400-3/2016-

018 

04331118 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in 

pravno zastopanje 

402799 Druge odškodnine in kazni 302,04 € 402702 Odškodnine zaradi sodnih 

postopkov 

400-3/2016-

018 

15215154 Zbirni center za zbiranje odpadkov 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

498,98 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

020 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402999 Drugi operativni odhodki 225,15 € 402100 Uniforme in službena oblek 

400-3/2016-

020 

14314701 Promocija občine 402099 Drugi splošni material in storitve 1.409,98 € 402199 Drugi posebni material in storitve 

400-3/2016-

020 

15225260 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega 

omrežja 

420401 Novogradnje 4.097,20 € 420899 Plačila drugih storitev in 

dokumentacije 

400-3/2016-

020 

16339151 Tekoče vzdrževanje zelenic in javnih 

površin 

420230 Nakup opreme za vzdrževanje 

parkov in vrtov 

127,00 € 402099 Drugi splošni material in storitve 

400-3/2016-

020 

16339152 Investicijsko vzdrževanje zelenic in 

javnih površin 

420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 

2.908,13 € 420230 Nakup opreme za vzdrževanje 

parkov in vrtov 

400-3/2016-

021 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

1.520,00 € 400000 Osnovne plače 

400-3/2016-

021 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

148,00 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med 

delom 

400-3/2016-

021 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

165,00 € 401001 Prispevek za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje 

400-3/2016-

021 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

108,00 € 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno 

zavarovanje 

400-3/2016- 10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 9,50 € 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in 
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021 privatnih podjetjih poklicne bolezni 

400-3/2016-

021 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

1,10 € 401200 Prispevek za zaposlovanje 

400-3/2016-

021 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 410211 Sredstva za izvajanje javnih del v 

privatnih podjetjih 

1,80 € 401300 Prispevek za porodniško varstvo 

400-3/2016-

022 

04321113 Izvedba protokolarnih dogodkov in 

prireditev občine 

402009 Izdatki za reprezentanco 99,80 € 402003 Založniške in tiskarske storitve 

400-3/2016-

023 

16536156 Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti 

občine 

402999 Drugi operativni odhodki 1.500,00 € 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, 

notarjev in drugo 

400-3/2016-

024 

04331502 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

v lasti občine 

402503 Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov 

8,91 € 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov 

400-3/2016-

024 

13224681 Asfaltiranje dela JP 709651 (Reka-

Gojzdar-Krmuc) 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 671,60 € 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

400-3/2016-

024 

13244913 Investicije v javno razsvetljavo – 

Vintarjevec 

420401 Novogradnje 642,47 € 420899 Plačila drugih storitev in 

dokumentacije 

400-3/2016-

026 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400000 Osnovne plače 790,73 € 400100 Regres za letni dopust 

400-3/2016-

026 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400000 Osnovne plače 440,76 € 400302 Delovna uspešnost - povečanega 

obsega dela 

400-3/2016-

028 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402999 Drugi operativni odhodki 61,00 € 402003 Založniške in tiskarske storitve 

400-3/2016-

030 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402903 Plačila za delo preko študentskega 

servisa 

37,20 € 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje 

zaposlenih 

400-3/2016-

030 

08211115 Svet za preventivo in varnost v cestnem 

prometu 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 244,00 € 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

400-3/2016-

030 

14314701 Promocija občine 402099 Drugi splošni material in storitve 99,89 € 402003 Založniške in tiskarske storitve 

400-3/2016-

030 

14314701 Promocija občine 402099 Drugi splošni material in storitve 300,00 € 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

400-3/2016-

030 

15225251 Investicije v kanalizacijo 420400 Priprava zemljišča 254,25 € 402999 Drugi operativni odhodki 

400-3/2016-

030 

18511501 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 402503 Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov 

825,10 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

400-3/2016-

031 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400000 Osnovne plače 221,31 € 40030 Delovna uspešnost - povečanega 

obsega dela 

400-3/2016-

033 

01131112 Materialni stroški funkcionarjev 402402 Stroški prevoza v državi 69,97 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016- 04334009 Obveznost po pogojni sodni poravnavi 402944 Dajatve na področju odmerjenih 49,50 € 402920 Sodni stroški, storitve 
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033 (Bogenšperk) odločb DURS odvetnikov,notarjev in drugo 

400-3/2016-

034 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in 

drugih upravičencev 

115,67 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

035 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400000 Osnovne plače 1.000,00 € 400302 Delovna uspešnost - povečanega 

obsega dela 

400-3/2016-

035 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402903 Plačila za delo preko študentskega 

servisa 

7,23 € 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in 

drugih upravičencev 

400-3/2016-

037 

04321113 Izvedba protokolarnih dogodkov in 

prireditev občine 

402009 Izdatki za reprezentanco 317,20 € 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

400-3/2016-

037 

04321113 Izvedba protokolarnih dogodkov in 

prireditev občine 

402009 Izdatki za reprezentanco 210,28 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

037 

04331502 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

v lasti občine 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov 

8,83 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

400-3/2016-

037 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402008 Računovodske, revizorske in 

svetovalne storitve 

67,83 € 402009 Izdatki za reprezentanco 

400-3/2016-

037 

15225251 Investicije v kanalizacijo 420600 Nakup zemljišč 1.379,58 € 420899 Plačila drugih storitev in 

dokumentacije 

400-3/2016-

037 

16536156 Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti 

občine 

402599 Drugi izdatki za tekoče 

vzdrževanje in zavarovanje 

88,08 € 402504 Zavarovalne premije za objekte 

400-3/2016-

037 

16536156 Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti 

občine 

402599 Drugi izdatki za tekoče 

vzdrževanje in zavarovanje 

19,11 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

400-3/2016-

037 

19319254 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

OŠ Šmartno 

420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

4.000,00 € 432300 Investicijski transferi javnim 

zavodom 

400-3/2016-

039 

06321150 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

in zgradbe ter opreme 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov 

94,23 € 402515 Tekoče vzdrževanje strojne 

računalniške opreme 

400-3/2016-

039 

16354953 Ureditev središča Šmartna 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

1.210,78 € 402003 Založniške in tiskarske storitve 

400-3/2016-

041 

08211115 Svet za preventivo in varnost v cestnem 

prometu 

402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

191,93 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

041 

18511501 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 402999 Drugi operativni odhodki 236,17 € 402001 Čistilni material in storitve 

400-3/2016-

042 

01131112 Materialni stroški funkcionarjev 402009 Izdatki za reprezentanco 300,00 € 402205 Telefon, teleks, faks, elektronska 

pošta 

400-3/2016-

042 

15225260 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega 

omrežja 

420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

838,22 € 420899 Plačila drugih storitev in 

dokumentacije 

400-3/2016-

042 

18511501 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 402199 Drugi posebni materiali in storitve 600,00 € 402203 Voda in komunalne storitve 

400-3/2016- 04331502 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 182,50 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 
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043 v lasti občine 

400-3/2016-

043 

16354953 Ureditev središča Šmartna 402901 Plačila avtorskih honorarjev 193,45 € 402999 Drugi operativni odhodki 

400-3/2016-

043 

18358203 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 402199 Drugi posebni materiali in storitve 173,52 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

400-3/2016-

044 

18358204 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

kulturnih domov 

420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 

844,62 € 420223 Nakup opreme za hlajenje in 

ogrevanje ter napeljav 

400-3/2016-

045 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402008 Računovodske, revizorske in 

svetovalne storitve 

250,00 € 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 

400-3/2016-

045 

16316377 Vodovod Zavrstnik 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

78,00 € 420400 Priprava zemljišča 

400-3/2016-

046 

04321113 Izvedba protokolarnih dogodkov in 

prireditev občine 

402999 Drugi operativni odhodki 377,00 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

046 

16316350 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (v 

najemu KSP) 

420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 

2.147,03 € 420401 Novogradnje 

400-3/2016-

047 

04331502 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

v lasti občine 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 488,00 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

047 

14314701 Promocija občine 402999 Drugi operativni odhodki 999,89 € 402003 Založniške in tiskarske storitve 

400-3/2016-

048 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 383,06 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

049 

18918351 Sofinanciranje pri obnovah 

večnamenskih, sakralnih in zgodovinskih 

objektov 

431000 Invest. transfer neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 

4.749,46 € 431400 Invest. transfer posameznikom in 

zasebnikom 

400-3/2016-

049 

18358203 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 402599 Drugi izdatki za tekoče 

vzdrževanje in zavarovanje 

16,48 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

400-3/2016-

050 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400000 Osnovne plače 660,00 € 400302 Delovna uspešnost - povečanega 

obsega dela 

400-3/2016-

050 

06311101 Plače delavcev občinske uprave 400000 Osnovne plače 4.675,53 € 400901 Odpravnine 

400-3/2016-

053 

18511501 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 402504 Zavarovalne premije za objekte 6,46 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

400-3/2016-

055 

18348306 Informiranje občanov 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

55,36 € 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega 

inform. okolja 

400-3/2016-

056 

15225260 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega 

omrežja 

420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

353,80 € 402113 Geodetske storitve, parcelacije, 

cenitve in druge podobne storitve 

400-3/2016-

057 

15225261 Ureditev komun. infrastrukture na 

območju OPPN Šmartno jug 

420401 Novogradnje 695,40 € 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 
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400-3/2016-

058 

06321150 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

in zgradbe ter opreme 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov 

765,53 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

400-3/2016-

060 

06321150 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

in zgradbe ter opreme 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov 

9,15 € 402301 Vzdrževanje in popravila vozil 

400-3/2016-

060 

16536156 Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti 

občine 

402599 Drugi izdatki za tekoče 

vzdrževanje in zavarovanje 

271,56 € 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih 

objektov 

400-3/2016-

061 

15225261 Ureditev komun. infrastrukture na 

območju OPPN Šmartno jug 

420401 Novogradnje 12.041,40 € 420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

400-3/2016-

061 

18511501 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 402200 Električna energija 352,54 € 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 

400-3/2016-

062 

04321113 Izvedba protokolarnih dogodkov in 

prireditev občine 

402999 Drugi operativni odhodki 23,00 € 402199 Drugi posebni materiali in storitve 

400-3/2016-

062 

16316350 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (v 

najemu KSP) 

420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 

14,18 € 402999 Drugi operativni odhodki 

400-3/2016-

065 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402003 Založniške in tiskarske storitve 12,38 € 402002 Storitve varovanja zgradb in 

prostorov 

400-3/2016-

066 

02211116 Stroški plačilnega prometa 402931 Plačila bančnih storitev 37,75 € 402930 Plačila storitev organizacijam, 

pooblaščenim za plač. promet 

400-3/2016-

066 

13264586 Sofinanciranje - Obvoznica Šmartno pri 

Litiji 

420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

91,50 € 402099 Drugi splošni material in storitve 

400-3/2016-

068 

17217151 Investicijske obnove in vzdrževanje 

zdravstvenega doma Litija 

432300 Investicijski transferi javnim 

zavodom 

5.000,00 € 420240 Nakup medicinske opreme in 

napeljav 

400-3/2016-

070 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402008 Računovodske, revizorske in 

svetovalne storitve 

250,00 € 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 

400-3/2016-

073 

16339152 Investicijsko vzdrževanje zelenic in 

javnih površin 

420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 

4.100,88 € 420230 Nakup opreme za vzdrževanje 

parkov in vrtov 

400-3/2016-

077 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402112 Protokolarna darila, promocijski 

ogledi, organizacije proslav 

33,46 € 402000 Pisarniški material in storitve 

400-3/2016-

077 

13244950 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

javne razsvetljave 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,00 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 

400-3/2016-

077 

13244950 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

javne razsvetljave 

420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

237,52 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 

400-3/2016-

078 

15225260 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega 

omrežja 

420804 Načrti in druga projektna 

dokumentacija 

100,00 € 402920 Sodni stroški, storitve 

odvetnikov,notarjev in drugo 

400-3/2016-

079 

06321154 Nakup opreme in inventarja za občinsko 

upravo 

420202 Nakup strojne računalniške 

opreme 

109,65 € 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 

in napeljav 

400-3/2016-

079 

16316380 Vodovod Vintarjevec - vas 402606 Druga nadomestila za uporabo 

zemljišča 

4.433,33 € 420400 Priprava zemljišča 
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400-3/2016-

080 

16316350 Investicijsko vzdrževanje vodovodov (v 

najemu KSP) 

420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 

150,00 € 420801 Investicijski nadzor 

400-3/2016-

081 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402112 Protokolarna darila, promocijski 

ogledi, organizacije proslav 

256,52 € 402000 Pisarniški material in storitve 

400-3/2016-

081 

06321150 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov 

in zgradbe ter opreme 

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov 

158,21 € 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 

400-3/2016-

082 

04331502 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 

v lasti občine 

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 5,00 € 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih 

objektov 

400-3/2016-

082 

15225252 Izgradnja centralne čistilne naprave in 

kolektorskih kanalov - lastna sredstva 

420401 Novogradnje 3.484,80 € 402606 Druga nadomestila za uporabo 

zemljišča 

400-3/2016-

082 

18358203 Tekoče vzdrževanje kulturnih domov 402199 Drugi posebni materiali in storitve 24,04 € 402503 Tekoče vzdrževanje drugih 

objektov 

400-3/2016-

083 

16236203 Občinski prostorski načrt 402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.040,67 € 402006 Stroški oglaševalskih storitev in 

stroški objav 

400-3/2016-

083 

16536156 Tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti 

občine 

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, 

notarjev in drugo 

3,72 € 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 

400-3/2016-

083 

18511501 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 402903 Plačila za delo preko študentskega 

servisa 

53,18 € 402203 Voda in komunalne storitve 

400-3/2016-

086 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 401100 Prispevek za obvezno 

zdravstveno zavarovanje 

13,13 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med 

delom 

400-3/2016-

086 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni 

14,07 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med 

delom 

400-3/2016-

086 

10311017 Sredstva za izvajanje javnih del 401200 Prispevek za zaposlovanje 0,23 € 400202 Povračilo stroškov prehrane med 

delom 

400-3/2016-

088 

15215102 Ravnanje s komunalnimi odpadki - 

deponija Širjava 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.793,45 € 420500 Investicijsko vzdrževanje in 

izboljšave 

400-3/2016-

088 

15215102 Ravnanje s komunalnimi odpadki - 

deponija Širjava 

402199 Drugi posebni materiali in storitve 35,87 € 420801 Investicijski nadzor 

400-3/2016-

089 

15225260 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega 

omrežja 

420801 Investicijski nadzor 438,70 € 420400 Priprava zemljišča 

400-3/2016-

089 

18358201 Javni zavod Bogenšperk - delovanje 413300 Tekoči transferi v javne zavode – 

sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim 

70,93 € 413302 Tekoči transferi v javne zavode – 

za izdatke za blago in storitve 

400-3/2016-

089 

18358201 Javni zavod Bogenšperk - delovanje 413301 Tekoči transferi v javne zavode – 

sredstva za prispevke 

delodajalcev 

667,46 € 413302 Tekoči transferi v javne zavode – 

za izdatke za blago in storitve 

400-3/2016-

089 

18358201 Javni zavod Bogenšperk - delovanje 413310 Tekoči transferi v javne zavode – 

za premije kolektivnega 

203,20 € 413302 Tekoči transferi v javne zavode – 

za izdatke za blago in storitve 
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dodatnega pokojninskega 

zavarovanja 

400-3/2016-

090 

01111111 Nadomestila, sejnine in prevozni stroški 

občinskega sveta 

402999 Drugi operativni odhodki 150,55 € 402905 Sejnine udeležencem odborov 

400-3/2016-

090 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402001 Čistilni material in storitve 151,88 € 402004 Časopisi, revije, knjige in 

strokovna literatura 

400-3/2016-

090 

06311116 Izdatki za blago in storitve občinske 

uprave 

402100 Uniforme in službena obleka 78,97 € 402200 Električna energija 

400-3/2016-

091 

16316360 Vodovod Šmartno 420231 Nakup opreme in mehanizacije za 

vzdrževanje vodnega režima 

352,00 € 420400 Priprava zemljišča 
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PRILOGA 2: SEZNAM INSTRUMENTOV ZAVAROVANJ VELJAVNIH NA DAN 31.12.2016 
 

Zap. 

št. 

Poslovni partner 

 

Predmet zavarovanja Garancija za 

izvedbo del 

Datum 

zapadlosti 

Garancija za 

odpravo napak 

Datum 

zapadlosti 

1 Trgograd, d.o.o. Koncesija – redno vzdrž. občinskih cest Bančna garancija 31.12.2016   

2 Trgograd, d.o.o. Koncesija – izvajanje zimske službe Bančna garancija 31.12.2016   

3 Dragar Janez s.p. Vzdrževanje javne razsvetljave 2016 Menična garancija 01.01.2017   

4 Trgograd, d.o.o. Rekonstrukcija Litijske ceste Bančna garancija 08.05.2017   

5 Trgograd, d.o.o. Zamenjava mostne konstr. v Št. Poljanah   Bančna garancija 14.05.2017 

6 Trgograd, d.o.o. Izgradnja sekundarne kanalizacije Bančna garancija 15.06.2017   

7 LOCUS d.o.o. Izdelava sprememb in dopolnitev OPN Menična garancija 16.06.2017   

8 Trgograd, d.o.o. Rekonstrukcija pločnika ob LC 208241 

(Litija – Šmartno) 

  Menična garancija 24.12.2017 

9 Trgograd, d.o.o. Koncesija – redno vzdrž. občinskih cest Bančna garancija 31.12.2017   

10 Trgograd, d.o.o. Koncesija – izvajanje zimske službe Bančna garancija 31.12.2017   

11 Majoranc Iztok s.p. Vzdrževanje javne razsvetljave 2017 Menična garancija 01.01.2018   

12 Optimum skupina 

d.o.o. 

Obnova sanitarij in rekonstr. Garaže v PŠ Št. 

Poljane 

  Zavarovalniška 

garancija 

15.09.2018 

13 MegaTrg d.o.o. Dobava in montaža opreme v PŠ Št. Poljane   Menična garancija 20.09.2018 

14 RIKO d.o.o. Izgradnja kanalizacije in CČN – sklop 3   Bančna garancija 08.10.2018 

15 Lesokras, Simon 

Lokar s.p. 

Obnova strehe na POŠ V. Kostrevnica   Menična garancija 13.10.2018 

16 Trgograd, d.o.o. Komunalna infrastruktura OPPN Šm 14/3 in 

14/4 

  Bančna garancija 15.11.2018 

17 Trgograd, d.o.o. Obnova vodovoda ob izgradnji kanalizacije 

v Šmartnem 

  Bančna garancija 27.11.2019 

18 Trgograd, d.o.o. Sanacija meteorne kanalizacije v Šmartnem   Bančna garancija 16.12.2019 

19 Trgograd, d.o.o. Sanacija plazu (Razbore – Ježni Vrh - 

Poljane) 

  Menična garancija 16.01.2020 

20 Čistilni servis - Bojan 

Zagorc s.p. 

Šolski prevozi Menična garancija 30.09.2020   
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21 RUDI TURS d.o.o. Šolski prevozi Menična garancija 30.09.2020   

22 ZAITEX d.o.o. Šolski prevozi Menična garancija 30.09.2020   

23 Zupan Miran s.p. Šolski prevozi Menična garancija 30.09.2020   

24 Sandi Kraševec s.p. Šolski prevozi Menična garancija 30.09.2020   

25 Janez Pirc s.p. Šolski prevozi Menična garancija 30.09.2020   

26 Trgograd, d.o.o. Sanacija plazu (Rekar – Gojzdar)   Menična garancija 01.12.2020 

27 Trgograd, d.o.o. Asfaltiranje dela JP (Reka – Gojzdar – 

Krmuc) 

  Menična garancija 08.06.2021 

28 Dragar Janez s.p. Postavitev javne razsvetljave v naselju 

Vintarjevec 

  Menična garancija 5 let po 

primopred. 

 




