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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 

76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 11/2018 – ZSPDPSP-1, 

30/2018, 61/2020 – ZIUZEOP-A in 80/2020 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 101/2013, 55/2015 – ZfisP, 

96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018 in 195/2020 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Šmartno 

pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/2018) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na __. _____ 

seji Občinskega sveta, dne ________, sprejel 

 

 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE  

ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2022 
 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 

S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2022 določajo proračun, postopki 

izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 

občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 

 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA  

 

2. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do 

ravni podkontov. 

 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

 

Konto   Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 

Proračun 

2022     (v 

EUR) 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.973.955  

   TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.476.931  

70  DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      4.803.201  

700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.317.781  

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 370.820  

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 114.600  

706  DRUGI DAVKI 0  

71  NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 673.730  

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  524.230  

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 8.500  

712  DENARNE KAZNI  12.000  

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0  

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 129.000  

72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 188.523  

720  PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 161.949  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0  

722  PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH  SREDSTEV 26.574  

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 0  

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0  

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0  

74   TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    1.308.501  

740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.043.073  

741  PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 265.428  

78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)    0  

787  

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ 

DRUGIH DRŽAV 0  

    
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.091.581  

40  TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.876.764  

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 375.962  

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 59.692  

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.364.580  

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 23.050  

409  REZERVE 53.480  

41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 2.630.513  

410  SUBVENCIJE 22.000  

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.741.320  

412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 140.888  

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  726.305  

414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0  

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.210.103  

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.210.103  

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 374.201  

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 90.000  

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 284.201  

III.  

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 

(I. - II.) 

(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) -1.117.626  

    

    
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

IV.  

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV (75) 0  

75  

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 

DELEŽEV (750+751+752) 0  

750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0  

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0  

752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0  

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0  

44  

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.) 0  
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C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII.  ZADOLŽEVANJE (50) 1.300.000  

50  ZADOLŽEVANJE (500) 1.300.000  

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.300.000  

VIII.  ODPLAČILA  DOLGA (55) 310.662  

55  ODPLAČILA  DOLGA (550) 310.662  

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  310.662  

    

    

IX.  

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -128.288  

    
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 989.338  

    
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.117.626  

    
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 132.410  

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 

naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 

predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 

razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s 

predpisanim kontnim načrtom. 

 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih 

programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 

 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 

3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 

 

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi 

predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka. 

 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta. 

 

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z 

veljavnim proračunom. 

 

4. člen 

(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 

43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena ZJF, tudi: 
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1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 

3/2007 – UPB1, 9/2011, 83/2012, 61/2017 – GZ in 189/2020 - ZFRO), ki se uporabijo 

za namen, določen v tem zakonu, 

2. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki 

se namenijo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih 

služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi 

varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s 

komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, ter zagotavljanje oskrbovalnih 

standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za 

izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 

3. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture, ki se namenijo izgradnji 

komunalne infrastrukture ter izgradnji in vzdrževanju vodovodov, 

4. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo 

za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire, 

5. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les, ki se namenijo za vzdrževanje 

krajevnih in lokalnih cest, 

6. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za izgradnjo komunalne in cestne 

infrastrukture, 

7. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog oziroma 

projektov, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta. 

 

5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali 

rebalans proračuna za leto izvrševanja. 

 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu 

neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske 

porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.  

 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim 

računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2022 in njegovi realizaciji. 

 

6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt 

razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 

pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 

prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 120 % 

pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2023 90 % navedenih pravic porabe in 

2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe 

 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v 

prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic 

porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
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Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z 

najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 

lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za 

dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 

operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se 

financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev 

drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe. 

 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem 

načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 

7. člen 

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. 

 

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih 

programov in druge spremembe projektov. 

 

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna oziroma rebalansa proračuna 

uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost  med veljavnim 

proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti 

financirajo z namenskimi prejemki. 

 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu 

razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o 

uvrstitvi projektov v veljavni  načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov 

nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. 

 

8. člen 

(proračunski skladi) 

 

Proračunski skladi so: 

1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF 

2. podračun stanovanjskega sklada 

 

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 42.000 eurov. 

 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev 

proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov 

župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 

PREMOŽENJA 

 

9. člen 

(odpis dolgov) 

 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2022 odpiše 

dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000 eurov. 
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Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 

presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka 

tega člena ne všteva. 

 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 

10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 

 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 

izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 

financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 1.300.000 eurov. 

 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih 

agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Šmartno pri 

Litiji, v letu 2022 ne sme preseči skupne višine glavnic 20.000 eurov. 

 

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji: 

1. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja in 

2. da imajo za servisiranje dolga zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov. 

 

11. člen 

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in 

javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina 

neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oz. 

soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 

posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2022 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov. 

 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oz. 

soustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 

posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2022 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 

50.000 eurov. 

 

12. člen 

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2022 zadolži do višine 

2.000.000 eurov. 

 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

13. člen 

(začasno financiranje v letu 2023) 

 

V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v letu 2023, če bo začasno 

financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
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14. člen 

(uveljavitev odloka) 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka: 410-6/2021 

Šmartno pri Litiji, dne 2. decembra 2021 

 

            Župan  

           Občine Šmartno pri Litiji 

              Rajko Meserko, l.r. 

 

 
 

 

PRILOGA:  

 Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
 



I.  SPLOŠNI DEL

PRORAČUN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2022

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.973.955,235.885.586,526.079.767,59 118,5

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.476.931,005.419.221,135.424.354,49 101,1

70 DAVČNI PRIHODKI 4.803.201,004.723.764,364.727.158,93 101,7

700 Davki na dohodek in dobiček 4.317.781,004.218.620,004.218.620,00 102,4

7000 Dohodnina 4.317.781,004.218.620,004.218.620,00 102,4

700020 Dohodnina - občinski vir 4.317.781,004.218.620,004.218.620,00 102,4

703 Davki na premoţenje 370.820,00382.102,41385.696,98 97,1

7030 Davki na nepremičnine 285.110,00304.420,43304.015,00 93,7

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 7.000,007.500,007.100,00 93,3

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 2.500,002.310,432.300,00 108,2

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 10,0010,0015,00 100,0

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 92.000,0091.000,0091.000,00 101,1

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 183.000,00203.000,00203.000,00 90,2

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 600,00600,00600,00 100,0

7031 Davki na premičnine 500,00476,98476,98 104,8

703100 Davek na vodna plovila 500,00476,98476,98 104,8

7032 Davki na dediščine in darila 20.200,0015.200,0017.200,00 132,9

703200 Davek na dediščine in darila 20.000,0015.000,0017.000,00 133,3

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 200,00200,00200,00 100,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 65.010,0062.005,0064.005,00 104,9

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 5.000,002.000,004.000,00 250,0

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 60.000,0060.000,0060.000,00 100,0

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 10,005,005,00 200,0

704 Domači davki na blago in storitve 114.600,00123.041,95122.841,95 93,1

7044 Davki na posebne storitve 3.000,003.000,003.000,00 100,0

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 3.000,003.000,003.000,00 100,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 111.600,00120.041,95119.841,95 93,0

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 100.000,00108.441,95108.441,95 92,2

704706 Občinske takse od pravnih oseb 0,00200,000,00 0,0

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 3.000,002.800,002.800,00 107,1

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 8.600,008.600,008.600,00 100,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 673.730,00695.456,77697.195,56 96,9

710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 524.230,00507.695,56507.695,56 103,3

7103 Prihodki od premoženja 524.230,00507.695,56507.695,56 103,3

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 250,00180,29180,29 138,7

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 43.000,0045.000,0045.000,00 95,6

710303 Prihodki od najemnin za opremo 109.090,00110.441,16110.441,16 98,8

710304 Prihodki od drugih najemnin 289.190,00272.496,02272.496,02 106,1

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.200,001.137,361.137,36 105,5

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 80.000,0076.940,7376.940,73 104,0

710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravi 1.500,001.500,001.500,00 100,0

711 Takse in pristojbine 8.500,008.000,008.500,00 106,3

7111 Upravne takse in pristojbine 8.500,008.000,008.500,00 106,3

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 8.500,008.000,008.500,00 106,3

712 Globe in druge denarne kazni 12.000,009.361,2111.000,00 128,2

7120 Globe in druge denarne kazni 12.000,009.361,2111.000,00 128,2

712001 Globe za prekrške 10.000,008.000,0010.000,00 125,0

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.000,001.361,211.000,00 146,9
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

714 Drugi nedavčni prihodki 129.000,00170.400,00170.000,00 75,7

7141 Drugi nedavčni prihodki 129.000,00170.400,00170.000,00 75,7

714100 Drugi nedavčni prihodki 9.000,008.000,008.000,00 112,5

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 110.000,00140.000,00140.000,00 78,6

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 10.000,0022.400,0022.000,00 44,6

72 KAPITALSKI PRIHODKI 188.523,4038.908,40227.956,11 484,5

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 161.949,0037.760,00199.709,00 428,9

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 161.949,0037.760,00199.709,00 428,9

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 161.949,0037.760,00199.709,00 428,9

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 26.574,401.148,4028.247,11 ---

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 14.826,00276,6721.460,71 ---

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 12.600,00276,6718.960,71 ---

722001 Prihodki od prodaje gozdov 2.226,000,002.500,00 ---

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 11.748,40871,736.786,40 ---

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 11.748,40871,736.786,40 ---

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.308.500,83427.456,99427.456,99 306,1

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.043.073,05421.637,44421.637,44 247,4

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.043.073,05421.637,44421.637,44 247,4

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 42.074,000,000,00 ---

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 620.979,0547.837,7347.837,73 ---

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 34.100,0032.243,7132.243,71 105,8

740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin 345.920,00341.556,00341.556,00 101,3

741 Prejeta sredstva iz drţavnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije in iz drugih drţav

265.427,785.819,555.819,55 ---

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike

27.916,185.819,555.819,55 479,7

741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv 27.916,185.819,555.819,55 479,7

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

iz kohezijskega sklada

237.511,600,000,00 ---

741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh 237.511,600,000,00 ---
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.091.581,065.568.050,625.889.502,52 145,3

40 TEKOČI ODHODKI 1.876.764,281.725.138,131.850.786,80 108,8

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 375.961,92360.345,07360.345,07 104,3

4000 Plače in dodatki 330.064,45316.031,81316.031,81 104,4

400000 Osnovne plače 308.473,92286.096,90286.096,90 107,8

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 20.286,9716.152,5516.152,55 125,6

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 0,0012.637,1812.637,18 0,0

400004 Drugi dodatki 1.303,561.145,181.145,18 113,8

4001 Regres za letni dopust 13.650,0014.175,0014.175,00 96,3

400100 Regres za letni dopust 13.650,0014.175,0014.175,00 96,3

4002 Povračila in nadomestila 22.914,0418.934,0018.934,00 121,0

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 12.693,1211.340,8011.340,80 111,9

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 10.220,927.593,207.593,20 134,6

4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.513,538.293,908.293,90 66,5

400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 5.513,534.841,824.841,82 113,9

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re 0,003.452,083.452,08 0,0

4004 Sredstva za nadurno delo 2.160,131.567,671.567,67 137,8

400400 Sredstva za nadurno delo 2.160,131.567,671.567,67 137,8

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.659,771.342,691.342,69 123,6

400900 Jubilejne nagrade 519,77433,13433,13 120,0

400901 Odpravnine 0,00434,17434,17 0,0

400999 Drugi izdatki zaposlenim 1.140,00475,39475,39 239,8

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 59.692,1857.308,1857.308,18 104,2

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 29.889,8228.128,0928.128,09 106,3

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 29.889,8228.128,0928.128,09 106,3

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 23.945,6323.204,0023.204,00 103,2

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 22.155,6221.469,7321.469,73 103,2

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.790,011.734,271.734,27 103,2

4012 Prispevek za zaposlovanje 300,67372,57372,57 80,7

401200 Prispevek za zaposlovanje 300,67372,57372,57 80,7

4013 Prispevek za starševsko varstvo 337,74327,20327,20 103,2

401300 Prispevek za starševsko varstvo 337,74327,20327,20 103,2

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU

5.218,325.276,325.276,32 98,9

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 5.218,325.276,325.276,32 98,9
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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(1) (2) (3)
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(3)/(2)

Indeks

402 Izdatki za blago in storitve 1.364.580,361.236.445,391.352.087,06 110,4

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 105.936,9681.743,6287.993,02 129,6

402000 Pisarniški material in storitve 4.300,002.618,603.658,64 164,2

402001 Čistilni material in storitve 5.400,004.729,915.200,00 114,2

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 5.840,966.002,726.113,84 97,3

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 1.700,0036,00136,00 ---

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.600,004.411,514.778,29 104,3

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 24.880,0025.198,6327.198,48 98,7

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 22.800,0023.254,4223.592,42 98,1

402009 Izdatki za reprezentanco 9.807,008.894,649.412,78 110,3

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 300,000,00300,00 ---

402099 Drugi splošni material in storitve 26.309,006.597,197.602,57 398,8

4021 Posebni material in storitve 196.943,70193.306,03237.819,43 101,9

402100 Uniforme in službena obleka 1.000,001.000,001.000,00 100,0

402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material 2.500,00350,00100,00 714,3

402108 Drobni inventar 700,00130,30700,00 537,2

402109 Zaračunljive tiskovine 150,000,00300,00 ---

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 700,00319,96319,96 218,8

402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve 2.000,000,00300,00 ---

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 66.400,0058.909,1968.612,87 112,7

402199 Drugi posebni materiali in storitve 123.493,70132.596,58166.486,60 93,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 104.500,0084.086,8391.764,00 124,3

402200 Električna energija 31.330,0028.747,8130.950,00 109,0

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 40.600,0027.164,0430.300,00 149,5

402203 Voda in komunalne storitve 11.600,0011.643,5212.550,00 99,6

402204 Odvoz smeti 5.100,004.821,024.900,00 105,8

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 5.370,005.004,665.200,00 107,3

402206 Poštnina in kurirske storitve 9.900,006.125,226.900,00 161,6

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 600,00580,56964,00 103,4

4023 Prevozni stroški in storitve 7.190,007.550,729.239,00 95,2

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.500,003.298,873.300,00 106,1

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.000,002.125,643.000,00 94,1

402304 Pristojbine za registracijo vozil 330,00307,21320,00 107,4

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.250,001.309,001.309,00 95,5

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

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0,00400,001.200,00 0,0

4024 Izdatki za službena potovanja 1.950,001.620,001.850,00 120,4

402402 Stroški prevoza v državi 1.950,001.620,001.850,00 120,4

4025 Tekoče vzdrževanje 798.377,54703.478,43753.418,91 113,5

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000,00773,751.700,00 129,2

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 1.300,001.170,631.400,00 111,1

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 732.150,00646.750,12688.720,09 113,2

402504 Zavarovalne premije za objekte 4.327,544.247,744.247,74 101,9

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 9.900,006.666,029.834,26 148,5

402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 18.000,0017.836,4018.000,00 100,9

402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 6.500,004.990,516.500,00 130,3

402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 3.100,002.939,213.000,00 105,5

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 22.100,0018.104,0520.016,82 122,1

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 28.235,6828.997,6029.018,22 97,4

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 25.745,6826.807,8226.807,82 96,0

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 2.490,002.189,782.210,40 113,7

4029 Drugi operativni odhodki 121.446,48135.662,16140.984,48 89,5

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 400,00231,80731,80 172,6

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 900,000,000,00 ---

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 2.300,004.880,595.290,99 47,1

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 36.636,2332.699,9732.770,73 112,0

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 1.000,00569,601.000,00 175,6

402912 Posebni davek na določene prejemke 200,000,000,00 ---

402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS 620,00151,03605,57 410,5

402999 Drugi operativni odhodki 39.330,2560.176,1461.448,93 65,4

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 25.000,0030.787,0133.000,00 81,2

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 5.700,005.606,465.606,46 101,7
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402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 350,00302,90320,00 115,6

402931 Plačila bančnih storitev 10,0056,6610,00 17,7

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 0,00200,00200,00 0,0

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 9.000,000,000,00 ---

403 Plačila domačih obresti 23.049,5029.559,1729.566,17 78,0

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 23.049,5029.559,1729.566,17 78,0

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 23.049,5029.559,1729.566,17 78,0

409 Rezerve 53.480,3241.480,3251.480,32 128,9

4090 Splošna proračunska rezervacija 10.000,000,0010.000,00 ---

409000 Splošna proračunska rezervacija 10.000,000,0010.000,00 ---

4091 Proračunska rezerva 42.000,0040.000,0040.000,00 105,0

409100 Proračunska rezerva 42.000,0040.000,0040.000,00 105,0

4093 Sredstva za posebne namene 1.480,321.480,321.480,32 100,0

409300 Sredstva proračunskih skladov 1.480,321.480,321.480,32 100,0

41 TEKOČI TRANSFERI 2.630.513,042.294.087,922.320.428,62 114,7

410 Subvencije 22.000,0019.236,4119.609,31 114,4

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 22.000,0019.236,4119.609,31 114,4

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 5.000,003.627,104.000,00 137,9

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 17.000,0015.609,3115.609,31 108,9

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.741.320,001.475.763,851.501.011,26 118,0

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 19.000,0016.343,0418.000,00 116,3

411103 Darilo ob rojstvu otroka 19.000,0016.343,0418.000,00 116,3

4119 Drugi transferi posameznikom 1.722.320,001.459.420,811.483.011,26 118,0

411900 Regresiranje prevozov v šolo 400.000,00307.858,10309.500,00 129,9

411902 Doplačila za šolo v naravi 13.500,001.800,001.800,00 750,0

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.400,001.400,001.500,00 100,0

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 110.000,00107.888,74115.000,00 102,0

411920 Subvencioniranje stanarin 15.000,0010.352,8612.500,00 144,9

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 1.002.000,00944.720,57940.000,00 106,1

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 180.420,0085.400,54102.711,26 211,3

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 140.888,32133.952,80134.160,36 105,2

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 140.888,32133.952,80134.160,36 105,2

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 140.888,32133.952,80134.160,36 105,2

413 Drugi tekoči domači transferi 726.304,72665.134,86665.647,69 109,2

4130 Tekoči transferi občinam 42.988,6022.700,0022.700,00 189,4

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 42.988,6022.700,0022.700,00 189,4

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 0,003.169,533.169,53 0,0

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 0,003.169,533.169,53 0,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 592.416,12548.429,96548.429,96 108,0

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 199.800,00179.207,02179.207,02 111,5

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 26.100,0026.032,1526.032,15 100,3

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 363.216,12339.850,12339.850,12 106,9

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z 3.300,003.340,673.340,67 98,8

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 

uporabniki

90.900,0090.835,3791.348,20 100,1

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 90.900,0090.835,3791.348,20 100,1
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.210.102,841.356.100,371.525.013,65 236,7

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.210.102,841.356.100,371.525.013,65 236,7

4201 Nakup prevoznih sredstev 42.000,00809,73809,73 ---

420101 Nakup avtomobilov 41.000,000,000,00 ---

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 1.000,00809,73809,73 123,5

4202 Nakup opreme 22.260,0055.155,0058.234,34 40,4

420200 Nakup pisarniškega pohištva 0,00290,00290,00 0,0

420201 Nakup pisarniške opreme 0,00502,34502,34 0,0

420202 Nakup strojne računalniške opreme 6.500,001.082,912.000,00 600,2

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 1.700,000,000,00 ---

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 10.000,003.594,01917,44 278,2

420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 0,00793,00793,00 0,0

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 2.000,00853,746.000,00 234,3

420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima 1.560,005.081,525.081,52 30,7

420239 Nakup avdiovizualne opreme 0,00475,80475,80 0,0

420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0,00500,00500,00 0,0

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 0,002.875,542.568,10 0,0

420299 Nakup druge opreme in napeljav 500,0039.106,1439.106,14 1,3

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000,005.025,705.946,00 79,6

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.000,005.025,705.946,00 79,6

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.612.532,861.057.389,951.075.841,53 247,1

420400 Priprava zemljišča 0,001.020,001.300,00 0,0

420401 Novogradnje 1.931.114,22395.815,60393.499,83 487,9

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 681.418,64660.554,35681.041,70 103,2

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 48.433,4832.304,5339.458,10 149,9

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 48.433,4832.304,5339.458,10 149,9

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 115.844,5084.699,23148.396,33 136,8

420600 Nakup zemljišč 115.844,5084.699,23148.396,33 136,8

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,00384,30384,30 0,0

420703 Nakup licenčne programske opreme 0,00384,30384,30 0,0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring

365.032,00120.331,93195.943,32 303,4

420801 Investicijski nadzor 58.400,0035.146,4135.815,50 166,2

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 303.632,0081.865,52156.807,82 370,9

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 3.000,003.320,003.320,00 90,4

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 374.200,90192.724,20193.273,45 194,2

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 

proračunski uporabniki

90.000,0084.500,0084.500,00 106,5

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,005.000,00 100,0

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,005.000,00 100,0

4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki

85.000,0079.500,0079.500,00 106,9

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski u 85.000,0079.500,0079.500,00 106,9

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 284.200,90108.224,20108.773,45 262,6

4320 Investicijski transferi občinam 11.880,90316,75866,00 ---

432000 Investicijski transferi občinam 11.880,90316,75866,00 ---

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 272.320,00107.907,45107.907,45 252,4

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 272.320,00107.907,45107.907,45 252,4
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK 

     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

     (I. - II.)

     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

317.535,90 -1.117.625,83190.265,07 ---

III/1. PRIMARNI PRESEŢEK (PRIMANJKLJAJ)

     (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)

     (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti

      minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

347.095,07 -1.094.576,33219.831,24 ---

III/2. TEKOČI PRESEŢEK   (PRIMANJKLJAJ)

     (70 + 71) - (40 + 41)

     (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.399.995,08 969.653,681.253.139,07 69,3
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŢEV (750+751+752)

0,00100,00100,00 0,0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŢEV

0,00100,00100,00 0,0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00100,00100,00 0,0

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 0,00100,00100,00 0,0

752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije 0,00100,00100,00 0,0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŢEV (IV. - V.)

100,00 0,00100,00 0,0
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v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

C. RAČUN FINANCIRANJA

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

VII. ZADOLŢEVANJE (500+501) 1.300.000,000,000,00 ---

50 ZADOLŢEVANJE 1.300.000,000,000,00 ---

500 Domače zadolţevanje 1.300.000,000,000,00 ---

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.300.000,000,000,00 ---

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 1.300.000,000,000,00 ---

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 310.662,14452.828,59452.828,59 68,6

55 ODPLAČILA DOLGA 310.662,14452.828,59452.828,59 68,6

550 Odplačila domačega dolga 310.662,14452.828,59452.828,59 68,6

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 241.658,28396.325,39396.325,39 61,0

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 241.658,28396.325,39396.325,39 61,0

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 69.003,8656.503,2056.503,20 122,1

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 69.003,8656.503,2056.503,20 122,1

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

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

-135.192,69 -128.287,97-262.463,52 94,9

X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII.-VIII.) -452.828,59 989.337,86-452.828,59 ---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -317.535,90 1.117.625,83-190.265,07 ---

132.409,94

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 267.602,63267.602,63
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II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PRORAČUN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2022

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

8.091.581,06Skupaj A. Bilanca odhodkov 5.568.050,625.889.502,52 145,3

1000 Občinski svet 108.789,4969.795,7471.033,46 155,9

67.244,9901 POLITIČNI SISTEM 32.191,5931.761,28 208,9

67.244,990101 Politični sistem 32.191,5931.761,28 208,9

38.694,9901019001 Dejavnost občinskega sveta 32.191,5931.761,28 120,2

27.595,1701111111 Nadomestila, sejnine in prevozni stroški občinskega sveta 25.374,2724.453,16 108,8

25.068,54402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 23.159,6822.251,84 108,2

2.526,63402999 Drugi operativni odhodki 2.214,592.201,32 114,1

3.600,0001111113 Materialni in drugi stroški občinskega sveta 3.817,504.308,12 94,3

600,00402000 Pisarniški material in storitve 668,02958,64 89,8

0,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 300,00300,00 0,0

1.700,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.749,481.749,48 97,2

1.300,00402206 Poštnina in kurirske storitve 1.100,001.300,00 118,2

4.500,0001111114 Nakup tabličnih računalnikov za člane občinskega sveta 0,000,00 ---

4.500,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 0,000,00 ---

2.999,8201118301 Financiranje političnih strank 2.999,823.000,00 100,0

2.999,82412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.999,823.000,00 100,0

28.550,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,000,00 ---

28.550,0001121122 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 0,000,00 ---

1.200,00402000 Pisarniški material in storitve 0,000,00 ---

1.100,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,000,00 ---

400,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 0,000,00 ---

200,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,000,00 ---

150,00402009 Izdatki za reprezentanco 0,000,00 ---

300,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---

300,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,000,00 ---

3.000,00402206 Poštnina in kurirske storitve 0,000,00 ---

150,00402402 Stroški prevoza v državi 0,000,00 ---

1.000,00402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 0,000,00 ---

150,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,000,00 ---

900,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 0,000,00 ---

8.000,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 0,000,00 ---

200,00402912 Posebni davek na določene prejemke 0,000,00 ---

9.000,00402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 0,000,00 ---

2.500,00402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---

2.500,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE

2.331,974.000,00 107,2

2.500,000403 Druge skupne administrativne sluţbe 2.331,974.000,00 107,2

2.500,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 2.331,974.000,00 107,2

2.500,0004311113 Objava občinskih predpisov 2.331,974.000,00 107,2

2.500,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.331,974.000,00 107,2
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

1000 - Občinski svet

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

39.044,5006 LOKALNA SAMOUPRAVA 35.272,1835.272,18 110,7

39.044,500601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 

koordinacija vladne in lokalne ravni

35.272,1835.272,18 110,7

5.700,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.606,465.606,46 101,7

5.700,0006121501 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave 

(SOS, ZOS,...)

5.606,465.606,46 101,7

5.700,00402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 5.606,465.606,46 101,7

33.344,5006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 29.665,7229.665,72 112,4

23.644,5006136204 Povezovanje lokalnih skupnosti 20.156,7220.156,72 117,3

20.156,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 18.153,0018.153,00 111,0

3.488,50412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.003,722.003,72 174,1

9.700,0006136205 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin 

(LAS)

9.509,009.509,00 102,0

9.700,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.509,009.509,00 102,0
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2000 - Nadzorni odbor

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

2000 Nadzorni odbor 3.936,542.843,334.436,54 138,5

3.936,5402 EKONOMSKA IN FISKALNA 

ADMINISTRACIJA

2.843,334.436,54 138,5

3.936,540203 Fiskalni nadzor 2.843,334.436,54 138,5

3.936,5402039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.843,334.436,54 138,5

3.936,5402311114 Dejavnost nadzornega odbora 2.843,334.436,54 138,5

0,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 0,00500,00 ---

3.567,69402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.589,093.567,69 137,8

368,85402999 Drugi operativni odhodki 254,24368,85 145,1
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

3000 - Župan

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

3000 Ţupan 87.811,8678.516,6493.361,94 111,8

66.011,8601 POLITIČNI SISTEM 67.389,4767.745,51 98,0

66.011,860101 Politični sistem 67.389,4767.745,51 98,0

66.011,8601019003 Dejavnost župana in podžupanov 67.389,4767.745,51 98,0

61.241,8601131101 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestil za 

nepoklicno opravljanje funkcije

62.945,5162.945,51 97,3

37.555,92400000 Osnovne plače 37.898,1737.898,17 99,1

3.291,33400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 2.827,822.827,82 116,4

0,00400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 1.606,041.606,04 0,0

1.050,00400100 Regres za letni dopust 1.050,001.050,00 100,0

813,12400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 809,60809,60 100,4

3.614,98401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.736,323.736,32 96,8

2.679,58401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.769,492.769,49 96,8

216,49401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 223,78223,78 96,7

122,54401200 Prispevek za zaposlovanje 126,62126,62 96,8

40,85401300 Prispevek za starševsko varstvo 42,1742,17 96,9

452,28401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU

450,63450,63 100,4

0,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 6.951,206.951,20 0,0

11.404,77402999 Drugi operativni odhodki 4.453,674.453,67 256,1

4.770,0001131112 Materialni stroški funkcionarjev 4.443,964.800,00 107,3

0,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 400,00400,00 0,0

0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 128,10128,10 0,0

2.500,00402009 Izdatki za reprezentanco 1.800,001.817,78 138,9

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 114,42200,00 0,0

0,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 22,3222,32 0,0

370,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 347,32400,00 106,5

1.500,00402402 Stroški prevoza v državi 1.400,001.600,00 107,1

400,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 231,80231,80 172,6

11.800,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE

11.127,1715.616,43 106,1

11.800,000403 Druge skupne administrativne sluţbe 11.127,1715.616,43 106,1

11.800,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 11.127,1715.616,43 106,1

9.200,0004321113 Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev občine 8.610,7413.100,00 106,8

0,00402009 Izdatki za reprezentanco 342,28654,00 0,0

1.200,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.271,541.000,00 94,4

2.000,00402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in 

podobne storitve

0,000,00 ---

4.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.050,927.500,00 131,1

2.000,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 3.946,003.946,00 50,7

2.600,0004324702 Vpis v zlato knjigo 2.516,432.516,43 103,3

900,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 878,29878,29 102,5

600,00402009 Izdatki za reprezentanco 484,00484,00 124,0

800,00402099 Drugi splošni material in storitve 863,15863,15 92,7

300,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 290,99290,99 103,1

10.000,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 

OBVEZNOSTI

0,0010.000,00 ---

10.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 0,0010.000,00 ---

10.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 0,0010.000,00 ---

10.000,0023311191 Proračunska rezervacija 0,0010.000,00 ---

10.000,00409000 Splošna proračunska rezervacija 0,0010.000,00 ---
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4000 Občinska uprava 7.883.543,175.409.394,915.713.170,58 145,7

3.860,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA 

ADMINISTRACIJA

4.554,564.430,00 84,8

3.860,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.554,564.430,00 84,8

3.860,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.554,564.430,00 84,8

3.860,0002211116 Stroški plačilnega prometa 4.554,564.430,00 84,8

350,00402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 302,90320,00 115,6

10,00402931 Plačila bančnih storitev 1,6610,00 602,4

3.500,00402999 Drugi operativni odhodki 4.250,004.100,00 82,4

36.760,6504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN 

SPLOŠNE JAVNE STORITVE

42.393,8044.280,03 86,7

1.000,000402 Informatizacija uprave 1.600,001.600,00 62,5

1.000,0004029002 Elektronske storitve 1.600,001.600,00 62,5

1.000,0004222101 Sistem Anketa 1.600,001.600,00 62,5

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.600,001.600,00 62,5

35.760,650403 Druge skupne administrativne sluţbe 40.793,8042.680,03 87,7

3.280,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 10.920,3810.920,38 30,0

2.280,0004311501 Spletna stran občine 3.380,003.380,00 67,5

2.280,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 3.380,003.380,00 67,5

1.000,0004311502 Celostna podoba občine 7.200,007.200,00 13,9

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,000,00 ---

0,00420401 Novogradnje 7.200,007.200,00 0,0

0,0004311503 Portal MojaObčina.si 340,38340,38 0,0

0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 340,38340,38 0,0

32.480,6504039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 29.873,4231.759,65 108,7

18.000,0004331118 Stroški izvršb, drugi sodni postopki in pravno zastopanje 17.999,8818.000,00 100,0

18.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 

notarjev in drugih

17.999,8818.000,00 100,0

13.480,6504331502 Tekoče vzdrţevanje poslovnih prostorov v lasti občine 11.873,5412.759,65 113,5

1.071,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.092,001.100,00 98,1

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 0,00400,00 ---

2.100,00402200 Električna energija 2.053,582.100,00 102,3

6.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.971,764.700,00 120,7

1.550,00402203 Voda in komunalne storitve 1.514,641.600,00 102,3

500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 10,04700,00 ---

359,65402504 Zavarovalne premije za objekte 359,65359,65 100,0

400,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0,00400,00 ---

800,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.746,871.200,00 45,8

200,00402999 Drugi operativni odhodki 125,00200,00 160,0

1.000,0004331503 Investicijsko vzdrţevanje poslovnih prostorov v lasti 

občine

0,001.000,00 ---

1.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,001.000,00 ---
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603.252,8806 LOKALNA SAMOUPRAVA 489.875,34500.389,13 123,1

60.700,500601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter 

koordinacija vladne in lokalne ravni

2.440,002.440,00 ---

60.700,5006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 2.440,002.440,00 ---

60.700,5006136206 Interrg Projekt eTransNet 2.440,002.440,00 ---

750,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,000,00 ---

18.950,50402099 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.440,002.440,00 0,0

41.000,00420101 Nakup avtomobilov 0,000,00 ---

542.552,380603 Dejavnost občinske uprave 487.435,34497.949,13 111,3

497.536,5106039001 Administracija občinske uprave 444.580,16449.276,25 111,9

385.817,0106311101 Plače delavcev občinske uprave 366.112,61366.112,61 105,4

270.918,00400000 Osnovne plače 248.198,73248.198,73 109,2

16.995,64400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 13.324,7313.324,73 127,6

0,00400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 11.031,1411.031,14 0,0

1.303,56400004 Drugi dodatki 1.145,181.145,18 113,8

12.600,00400100 Regres za letni dopust 13.125,0013.125,00 96,0

11.880,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 10.531,2010.531,20 112,8

10.220,92400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 7.593,207.593,20 134,6

5.513,53400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 4.841,824.841,82 113,9

0,00400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 

pri opravljanju rednih delovnih nalog

3.452,083.452,08 0,0

2.160,13400400 Sredstva za nadurno delo 1.567,671.567,67 137,8

519,77400900 Jubilejne nagrade 433,13433,13 120,0

0,00400901 Odpravnine 434,17434,17 0,0

1.140,00400999 Drugi izdatki zaposlenim 475,39475,39 239,8

26.274,84401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24.391,7724.391,77 107,7

19.476,04401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 18.700,2418.700,24 104,2

1.573,52401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.510,491.510,49 104,2

178,13401200 Prispevek za zaposlovanje 245,95245,95 72,4

296,89401300 Prispevek za starševsko varstvo 285,03285,03 104,2

4.766,04401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 

podlagi ZKDPZJU

4.825,694.825,69 98,8

33.782,2806311104 Plače delavcev - Skupna občinska uprava 14.000,0014.000,00 241,3

33.782,28413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 14.000,0014.000,00 241,3

9.206,3206311105 Materialni stroški - Skupna občinska uprava 8.700,008.700,00 105,8

9.206,32413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 8.700,008.700,00 105,8

11.880,9006311106 Investicije - Skupna občinska uprava 316,75866,00 ---

11.880,90432000 Investicijski transferi občinam 316,75866,00 ---
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56.850,0006311116 Izdatki za blago in storitve občinske uprave 55.450,8059.597,64 102,5

2.500,00402000 Pisarniški material in storitve 1.950,582.700,00 128,2

4.200,00402001 Čistilni material in storitve 4.007,394.100,00 104,8

2.150,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 2.240,802.300,00 96,0

100,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00100,00 ---

3.300,00402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 2.833,223.200,00 116,5

8.100,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 8.662,009.000,00 93,5

300,00402009 Izdatki za reprezentanco 99,65200,00 301,1

500,00402099 Drugi splošni material in storitve 308,66500,00 162,0

1.000,00402100 Uniforme in službena obleka 1.000,001.000,00 100,0

2.500,00402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material 350,00100,00 714,3

200,00402108 Drobni inventar 0,00200,00 ---

700,00402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 297,64297,64 235,2

0,00402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in 

podobne storitve

0,00300,00 ---

3.500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 6.316,996.000,00 55,4

2.500,00402200 Električna energija 1.751,821.850,00 142,7

5.400,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 5.174,905.200,00 104,4

1.000,00402203 Voda in komunalne storitve 895,39900,00 111,7

5.000,00402205 Telefon, faks, elektronska pošta 4.657,344.800,00 107,4

5.600,00402206 Poštnina in kurirske storitve 5.025,225.600,00 111,4

300,00402402 Stroški prevoza v državi 220,00250,00 136,4

1.500,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.589,605.000,00 32,7

1.000,00402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 569,601.000,00 175,6

500,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 

notarjev in drugih

0,00500,00 ---

5.000,00402999 Drugi operativni odhodki 4.500,004.500,00 111,1

45.015,8706039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim 

za delovanje občinske uprave

42.855,1848.672,88 105,0

41.315,8706321150 Tekoče vzdrţevanje upravnih prostorov in zgradbe ter 

opreme

38.409,3943.310,00 107,6

300,00402108 Drobni inventar 130,30300,00 230,2

3.500,00402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 3.298,873.300,00 106,1

2.000,00402301 Vzdrževanje in popravila vozil 2.125,643.000,00 94,1

330,00402304 Pristojbine za registracijo vozil 307,21320,00 107,4

1.250,00402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.309,001.309,00 95,5

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

500,00402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 763,711.000,00 65,5

1.225,87402504 Zavarovalne premije za objekte 1.225,871.225,87 100,0

3.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 2.837,084.245,13 105,7

18.000,00402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme 17.836,4018.000,00 100,9

6.500,00402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 4.990,516.500,00 130,3

3.100,00402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja 2.939,213.000,00 105,5

1.200,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 256,21700,00 468,4

300,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 279,38300,00 107,4

3.700,0006321154 Nakup opreme in inventarja za občinsko upravo 4.445,795.362,88 83,2

0,00420200 Nakup pisarniškega pohištva 290,00290,00 0,0

0,00420201 Nakup pisarniške opreme 502,34502,34 0,0

2.000,00420202 Nakup strojne računalniške opreme 1.082,912.000,00 184,7

1.700,00420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov 0,000,00 ---

0,00420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 917,44917,44 0,0

0,00420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 793,00793,00 0,0

0,00420239 Nakup avdiovizualne opreme 475,80475,80 0,0

0,00420703 Nakup licenčne programske opreme 384,30384,30 0,0
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176.000,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 

DOGODKIH

168.769,70170.948,20 104,3

176.000,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 168.769,70170.948,20 104,3

10.500,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 8.769,7010.448,20 119,7

1.500,0007312202 Stroški operativnega delovanja enot in sluţb civilne 

zaščite

848,201.448,20 176,9

300,00402010 Hrana, storitve menz in restavracij 0,00300,00 ---

300,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00300,00 ---

900,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki

848,20848,20 106,1

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

1.000,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki

1.000,001.000,00 100,0

8.000,0007312251 Opremljanje enot in sluţb civilne zaščite 6.921,508.000,00 115,6

3.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.921,503.000,00 156,1

5.000,00431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki

5.000,005.000,00 100,0

165.500,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 160.000,00160.500,00 103,4

67.000,0007323201 Dejavnost gasilske zveze in občinskih PGD 67.000,0067.000,00 100,0

67.000,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki

67.000,0067.000,00 100,0

2.500,0007323202 Nadomestilo plače med opravljanjem nalog zaščite, 

reševanja in pomoči

2.500,003.000,00 100,0

2.500,00402999 Drugi operativni odhodki 2.500,003.000,00 100,0

14.000,0007323251 Transfer poţarnih taks 15.000,0015.000,00 93,3

14.000,00431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki

15.000,0015.000,00 93,3

66.000,0007323252 Sofinanciranje investicij in vzdrţevanja gasilskih domov, 

vozil in opreme

59.500,0059.500,00 110,9

66.000,00431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki

59.500,0059.500,00 110,9

16.000,0007323253 Povračilo stroškov intervencij občinskih PGD 16.000,0016.000,00 100,0

16.000,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki

16.000,0016.000,00 100,0

6.350,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.445,685.600,00 142,8

6.350,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.445,685.600,00 142,8

6.350,0008029001 Prometna varnost 4.445,685.600,00 142,8

6.350,0008211115 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4.445,685.600,00 142,8

200,00402009 Izdatki za reprezentanco 111,71200,00 179,0

150,00402109 Zaračunljive tiskovine 0,00300,00 ---

5.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.524,243.990,27 141,9

0,00402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0,00300,00 ---

1.000,00420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 809,73809,73 123,5

5.000,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 3.627,104.000,00 137,9

5.000,001003 Aktivna politika zaposlovanja 3.627,104.000,00 137,9

5.000,0010039001 Povečanje zaposljivosti 3.627,104.000,00 137,9

5.000,0010311017 Sredstva za izvajanje javnih del 3.627,104.000,00 137,9

5.000,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 3.627,104.000,00 137,9
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45.620,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 36.749,8737.262,81 124,1

29.000,001102 Program reforme kmetijstva in ţivilstva 22.605,4122.605,41 128,3

29.000,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 22.605,4122.605,41 128,3

29.000,0011214209 Finančne pomoči kmetijstvu - razpis 22.605,4122.605,41 128,3

17.000,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 15.609,3115.609,31 108,9

12.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.996,106.996,10 171,5

8.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.987,176.500,00 133,6

8.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.987,176.500,00 133,6

6.000,0011324210 Zaščita izgubljenih ţivali 5.987,176.500,00 100,2

6.000,00413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso 

posredni proračunski uporabniki

5.987,176.500,00 100,2

2.000,0011324211 Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk 0,000,00 ---

2.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,000,00 ---

8.620,001104 Gozdarstvo 8.157,298.157,40 105,7

8.620,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 8.157,298.157,40 105,7

8.620,0011414251 Vzdrţevanje gozdnih cest in vlak 8.157,298.157,40 105,7

8.500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.051,728.051,83 105,6

120,00402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS 105,57105,57 113,7

23.394,7012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA 

ENERGETSKIH SUROVIN

2.494,702.494,70 937,8

15.400,001202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in 

distribucije električne energije

0,000,00 ---

15.400,0012029001 Oskrba z električno energijo 0,000,00 ---

15.400,0012021801 Polnilne postaje za električna vozila 0,000,00 ---

15.000,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---

400,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

7.994,701206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 

energije

2.494,702.494,70 320,5

7.994,7012069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 2.494,702.494,70 320,5

7.994,7012061001 Lokalni energetski koncept Občine Šmartno pri Litiji 2.494,702.494,70 320,5

7.994,70402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00500,00 ---

0,00402999 Drugi operativni odhodki 1.994,701.994,70 0,0

1.676.559,8613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 

KOMUNIKACIJE

1.275.642,281.343.445,95 131,4

1.675.959,861302 Cestni promet in infrastruktura 1.267.034,721.334.445,95 132,3

662.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 582.945,46615.876,17 113,6

431.000,0013214501 Vzdrţevanje krajevnih in lokalnih cest 448.569,29481.500,00 96,1

420.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 438.089,60470.000,00 95,9

11.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.479,6911.500,00 105,0

231.000,0013214502 Zimska sluţba 134.376,17134.376,17 171,9

225.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 130.959,35130.959,35 171,8

6.000,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.416,823.416,82 175,6
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726.413,6413029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 566.483,27597.156,98 128,2

328.000,0013224500 Investicijsko vzdrţevanje krajevnih in lokalnih cest 204.760,00225.300,00 160,2

315.000,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 200.000,00220.000,00 157,5

8.000,00420801 Investicijski nadzor 4.760,005.300,00 168,1

5.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---

2.060,0013224554 Pločnik do pokopališča Šmartno 0,001.500,00 ---

2.060,00420600 Nakup zemljišč 0,001.500,00 ---

0,0013224567 Adaptacija lokalne ceste LC 208181 Štrus-Gozd Reka-V. 

Trebeljevo

80.250,1780.250,17 0,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 78.384,6278.384,62 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 1.865,551.865,55 0,0

5.000,0013224578 Pločnik Gradiške Laze - Sp. Jablanica 6.563,606.563,60 76,2

5.000,00420600 Nakup zemljišč 0,000,00 ---

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.563,606.563,60 0,0

6.500,0013224673 Asfaltiranje JP 709401 (Lupinica - Bernardovec - Jeţni 

vrh)

125.183,51125.183,51 5,2

1.500,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,000,00 ---

0,00420401 Novogradnje 2.509,152.509,15 0,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 119.822,59119.822,59 0,0

5.000,00420600 Nakup zemljišč 0,000,00 ---

0,00420801 Investicijski nadzor 2.851,772.851,77 0,0

0,0013224681 Asfaltiranje dela JP 709651 (Reka-Gojzdar-Krmuc) 33.154,3533.154,35 0,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 31.287,3131.287,31 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 744,64744,64 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.122,401.122,40 0,0

0,0013224688 Asfaltiranje JP 709821 (Zavrstnik - Širmanski hrib - 

Beden)

435,08435,08 0,0

0,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 435,08435,08 0,0

0,0013224689 Asfaltiranje JP 709741 Volčja Jama - Prelaznik 2.379,003.000,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.379,003.000,00 0,0

0,0013224692 Komun. infrastruktura OPPN ŠM_40 4.514,004.550,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 4.514,004.550,00 0,0

378.418,6413224695 Modernizacija LC 138251 Sobrače - Sela - Jeţce 0,001.500,00 ---

366.418,64420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,000,00 ---

9.000,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,001.500,00 ---

3.000,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---

0,0013224702 Ureditev priključka ´Bajernik´ na R2-417/1190 1.355,471.355,47 0,0

0,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 1.355,471.355,47 0,0

4.935,0013224704 Ureditev ceste na območju OPPN Šmartno jug 556,325.509,32 887,1

0,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 556,32556,32 0,0

4.935,00420600 Nakup zemljišč 0,004.953,00 ---

0,0013224710 Modernizacija JP 709261 Preska nad Kostrevnico - 

Grmada - Cerovec

75.648,5675.648,56 0,0

0,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 2.000,002.000,00 0,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 71.936,4771.936,47 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 1.712,091.712,09 0,0

1.500,0013224711 Ureditev priključka JP Simončič-Ravni Osr.-Planina na 

LC Črni Potok-Simončič-M. Goričica

28.406,9228.406,92 5,3

1.500,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,000,00 ---

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 27.746,5527.746,55 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 660,37660,37 0,0
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0,0013224712 Asfaltiranje javne poti 709781 - odcep Ovčinar 1.903,203.000,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.903,203.000,00 0,0

0,0013224713 Komunalna infrastruktura OPPN Šmartno Sever - 3. del 1.373,091.800,00 0,0

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.373,091.800,00 0,0

262.046,2213029003 Urejanje cestnega prometa 74.412,8074.412,80 352,2

0,0013231501 Urejanje cestnega prometa 1.024,801.024,80 0,0

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.024,801.024,80 0,0

20.500,0013231502 Prometna signalizacija 28.700,0028.700,00 71,4

20.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 28.000,0028.000,00 71,4

500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 700,00700,00 71,4

14.400,0013231503 Avtobusna postajališča 0,000,00 ---

14.000,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---

400,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

6.832,0013231505 Izgradnja parkirišča pod OŠ Šmartno 4.500,004.500,00 151,8

0,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 3.000,003.000,00 0,0

6.832,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.500,001.500,00 455,5

217.314,2213231506 Ureditev parkirišča pri KD Šmartno 732,00732,00 ---

211.814,22420401 Novogradnje 0,000,00 ---

5.500,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 732,00732,00 0,0

0,0013231507 Prometna ureditev naselja Šmartno pri Litiji 11.956,0011.956,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.956,0011.956,00 0,0

3.000,0013231510 LAS projekt - Kolesarska mreţa na podeţelju 27.500,0027.500,00 10,9

3.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 0,000,00 ---

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 27.500,0027.500,00 0,0

25.500,0013029004 Cestna razsvetljava 43.193,1947.000,00 59,0

14.000,0013244903 Tokovina - električna energija za javno razsvetljavo 13.500,0014.000,00 103,7

14.000,00402200 Električna energija 13.500,0014.000,00 103,7

11.500,0013244904 Tekoče vzdrţevanje javne razsvetljave 2.852,485.000,00 403,2

11.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.852,485.000,00 385,6

500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 0,000,00 ---

0,0013244908 Investicije v javno razsvetljavo - Zavrstnik 14.900,0014.900,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 13.000,0013.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 400,00400,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.500,001.500,00 0,0

0,0013244917 Investicije v javno razsvetljavo - Dom Tisje 9.000,009.000,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 3.477,000,00 0,0

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.523,008.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 500,00500,00 0,0

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

0,0013244950 Investicije in investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave 2.940,714.100,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 2.166,013.225,30 0,0

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 774,70774,70 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 0,00100,00 ---

600,001306 Telekomunikacije in pošta 8.607,569.000,00 7,0

600,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 8.607,569.000,00 7,0

0,0013611501 Gradnja širokopasovnih omreţij 7.991,008.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 7.991,008.000,00 0,0
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600,0013611502 Vzpostavitev brezţičnih omreţij (WiFi4EU) 616,561.000,00 97,3

0,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 36,0036,00 0,0

600,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 580,56964,00 103,4

10.000,0014 GOSPODARSTVO 41.106,2043.875,92 24,3

1.000,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 1.000,001.000,00 100,0

1.000,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1.000,001.000,00 100,0

1.000,0014211901 Spodbujanje podjetništva 1.000,001.000,00 100,0

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,001.000,00 100,0

9.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 40.106,2042.875,92 22,4

4.000,0014039001 Promocija občine 1.910,194.500,00 209,4

4.000,0014314701 Promocija občine 1.910,194.500,00 209,4

500,00402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,000,00 ---

0,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 200,00200,00 0,0

1.000,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00400,00 ---

2.500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.310,193.000,00 190,8

0,00402399 Drugi prevozni in transportni stroški 400,00900,00 0,0

5.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 38.196,0138.375,92 13,1

5.000,0014328308 Izvajanje strategije razvoja turizma - trajnostni turizem 3.174,003.174,00 157,5

5.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 3.174,003.174,00 157,5

0,0014328309 LAS projekt - Medgenerac. središče Javorje 35.022,0135.201,92 0,0

0,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 307,440,00 0,0

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 774,32774,32 0,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 31.512,6632.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 499,99500,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.927,601.927,60 0,0

162.910,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 

DEDIŠČINE

186.747,62187.779,92 87,2

161.710,001502 Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor 183.018,29184.050,59 88,4

1.500,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.500,001.500,00 100,0

1.500,0015215101 Sanacija divjih odlagališč 1.500,001.500,00 100,0

1.500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.500,001.500,00 100,0

160.210,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 181.518,29182.550,59 88,3

1.830,0015225249 Provizija prenakazila okoljske dajatve 1.860,521.860,59 98,4

1.830,00402999 Drugi operativni odhodki 1.860,521.860,59 98,4

31.000,0015225250 Subvencije cen GJS - kanalizacija (v najemu KSP) 35.826,2836.000,00 86,5

31.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 35.826,2836.000,00 86,5

51.650,0015225254 Investicijsko vzdrţevanje in izboljšave kanalizacijskih 

naprav (v najemu KSP)

0,000,00 ---

2.400,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,000,00 ---

31.250,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---

18.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---

730,0015225255 Čistilna naprava Grmače 551,491.130,00 132,4

130,00402200 Električna energija 110,00130,00 118,2

600,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 441,491.000,00 135,9

Stran 29 od 40



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

0,0015225260 Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omreţja 143.280,00143.560,00 0,0

0,00420400 Priprava zemljišča 1.020,001.300,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 138.000,00138.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 3.400,003.400,00 0,0

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 860,00860,00 0,0

75.000,0015225265 Sofinanciranje malih komunalnih ČN 0,000,00 ---

75.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,000,00 ---

1.200,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 2.151,542.151,54 55,8

1.200,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 

vrednot

2.151,542.151,54 55,8

1.200,0015255500 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 2.151,542.151,54 55,8

1.200,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.151,542.151,54 55,8

0,001506 Splošne okoljevarstvene storitve 1.577,791.577,79 0,0

0,0015069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 1.577,791.577,79 0,0

0,0015612101 Skupnost Naslednje Generacije - Povezani k skupnemu 

digitalnemu napredku

1.577,791.577,79 0,0

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.300,371.300,37 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 277,42277,42 0,0

629.758,3216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

571.177,86671.311,85 110,3

57.058,501602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 81.117,9589.246,24 70,3

2.958,5016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 4.039,424.039,42 73,2

2.958,5016216205 Vodenje evidence NUSZ 2.958,502.958,50 100,0

2.958,50402099 Drugi splošni material in storitve 2.958,502.958,50 100,0

0,0016216251 Izdelava komunalnega katastra in programa 

opremljanja stavbnega zemljišča

1.080,921.080,92 0,0

0,00402099 Drugi splošni material in storitve 1.080,921.080,92 0,0

54.100,0016029003 Prostorsko načrtovanje 77.078,5385.206,82 70,2

14.700,0016236201 Izdelava prostorskih aktov 14.592,4214.592,42 100,7

14.700,00402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 14.592,4214.592,42 100,7

30.000,0016236203 Občinski prostorski načrt 52.150,1260.114,40 57,5

0,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 16.909,200,00 0,0

30.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 35.240,9260.114,40 85,1

8.400,0016236204 Informacijska podpora pri prikazu in obdelavi 

prostorskih podatkov

9.335,999.500,00 90,0

8.400,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 9.335,999.500,00 90,0

1.000,0016236207 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč 1.000,001.000,00 100,0

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.000,001.000,00 100,0

389.570,001603 Komunalna dejavnost 309.532,43313.024,75 125,9

352.510,0016039001 Oskrba z vodo 63.263,9663.406,53 557,2

10.000,0016316350 Investicijsko vzdrţevanje vodovodov (v najemu KSP) 10.844,2210.844,22 92,2

9.800,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 10.631,5910.631,59 92,2

200,00420801 Investicijski nadzor 212,63212,63 94,1

1.600,0016316352 Naloţbe v vodovod - Primskovo 0,000,00 ---

1.560,00420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima 0,000,00 ---

40,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---
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12.000,0016316363 Vodovod Bukovica - Jablaniške Laze 14.910,5815.000,00 80,5

0,00420401 Novogradnje 14.618,2214.700,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 292,36300,00 0,0

12.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---

320.750,0016316367 Vodovod Račica - Velika Štanga 0,000,00 ---

1.000,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,000,00 ---

310.000,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---

2.000,00420600 Nakup zemljišč 0,000,00 ---

7.750,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

0,0016316372 Vodovod Vintarjevec - Dom Tisje 993,08993,08 0,0

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 993,08993,08 0,0

2.650,0016316373 Tekoče vzdrţevanje vodovodov 4.480,644.521,35 59,1

150,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,00150,00 ---

1.300,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.359,293.250,00 38,7

1.200,00402999 Drugi operativni odhodki 1.121,351.121,35 107,0

5.510,0016316374 Vodovod Kostrevnica - Obla Gorica 0,000,00 ---

5.400,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---

110,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

0,0016316377 Vodovod Zavrstnik 5.751,325.760,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 5.638,555.638,55 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 112,77121,45 0,0

0,0016316379 Medobčinski vodovod Javorje - Felič vrh 9.899,539.899,53 0,0

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 9.899,539.899,53 0,0

0,0016316384 Nadgradnja sistemov za oskrbo s pitno vodo v občinah 

Litija in Šmartno pri Litiji

14.088,1114.091,87 0,0

0,00420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima 2.785,042.785,04 0,0

0,00420401 Novogradnje 11.026,8311.026,83 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 276,24280,00 0,0

0,0016316385 Vodovod v naselju Zagrič 2.296,482.296,48 0,0

0,00420231 Nakup opreme in mehanizacije za vzdrževanje vodnega režima 2.296,482.296,48 0,0

22.060,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 229.805,44228.918,22 9,6

9.360,0016324902 Tekoče vzdrţevanje krajevnih pokopališč 10.711,3311.160,18 87,4

0,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 2.730,002.730,00 0,0

1.000,00402200 Električna energija 350,00270,00 285,7

1.800,00402203 Voda in komunalne storitve 1.616,821.700,00 111,3

5.100,00402204 Odvoz smeti 4.821,024.900,00 105,8

500,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 233,31600,00 214,3

960,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 960,00960,00 100,0

0,00402999 Drugi operativni odhodki 0,180,18 0,0

2.900,0016324903 Investicijsko vzdrţevanje krajevnih pokopališč 0,000,00 ---

500,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,000,00 ---

2.400,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---

4.900,0016324954 Ureditev pokopališča Jablanica 0,000,00 ---

4.900,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---

0,0016324956 Ureditev pokopališča V. Štanga 219.094,11217.758,04 0,0

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 7.298,047.298,04 0,0

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 10.000,0010.000,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 192.000,00192.000,00 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 6.000,006.000,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.336,070,00 0,0

0,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 2.460,002.460,00 0,0

4.900,0016324959 Ureditev pokopališča Liberga 0,000,00 ---

4.900,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---
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12.000,0016039003 Objekti za rekreacijo 7.783,1912.000,00 154,2

3.000,0016338154 TRIM steza Bogenšperk 0,000,00 ---

3.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,000,00 ---

4.000,0016339151 Tekoče vzdrţevanje zelenic in javnih površin 5.849,754.000,00 68,4

750,00402203 Voda in komunalne storitve 695,78750,00 107,8

2.250,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.464,842.560,87 50,4

1.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 689,13689,13 145,1

5.000,0016339152 Investicijsko vzdrţevanje zelenic in javnih površin 1.933,448.000,00 258,6

2.000,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 853,746.000,00 234,3

2.000,00420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 1.079,702.000,00 185,2

1.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---

3.000,0016039004 Praznično urejanje naselij 2.500,002.500,00 120,0

3.000,0016346104 Praznična okrasitev naselij 2.500,002.500,00 120,0

3.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.500,002.500,00 120,0

0,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 6.179,846.200,00 0,0

0,0016354953 LAS projekt - Ureditev središča Šmartna 6.179,846.200,00 0,0

0,00420401 Novogradnje 6.179,846.200,00 0,0

20.280,321605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 22.543,6625.300,52 90,0

20.280,3216059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 22.543,6625.300,52 90,0

14.800,0016536156 Tekoče vzdrţevanje stanovanj v lasti občine 15.163,3417.920,20 97,6

500,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 824,261.000,00 60,7

600,00402200 Električna energija 1.322,411.500,00 45,4

200,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 355,72400,00 56,2

1.000,00402203 Voda in komunalne storitve 1.916,232.300,00 52,2

1.300,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 1.170,631.400,00 111,1

900,00402504 Zavarovalne premije za objekte 820,20820,20 109,7

500,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4,65500,00 ---

600,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 118,46500,00 506,5

1.000,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 

notarjev in drugih

787,131.000,00 127,0

8.200,00402999 Drugi operativni odhodki 7.843,658.500,00 104,5

4.000,0016536157 Investicije in investicijsko vzdrţevanje stanovanj v lasti 

občine

5.900,005.900,00 67,8

0,00420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 2.676,570,00 0,0

4.000,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.223,435.900,00 124,1

1.480,3216536158 Rezervni sklad večstanovanjskih objektov 1.480,321.480,32 100,0

1.480,32409300 Sredstva proračunskih skladov 1.480,321.480,32 100,0

162.849,501606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 

kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

157.983,82243.740,34 103,1

66.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 74.483,82102.996,24 88,6

60.000,0016616102 Geodetske storitve in cenitve 33.387,1260.500,00 179,7

60.000,00402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 31.923,1258.536,00 188,0

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.464,001.464,00 0,0

0,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 

notarjev in drugih

0,00500,00 ---

6.000,0016616103 Tekoči stroški upravljanja in razpolaganja s 

premoţenjem občine

41.096,7042.496,24 14,6

5.500,00402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 

notarjev in drugih

12.000,0013.000,00 45,8

0,00402931 Plačila bančnih storitev 55,000,00 0,0

500,00402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS 45,46500,00 ---

0,00402999 Drugi operativni odhodki 28.996,2428.996,24 0,0
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96.849,5016069002 Nakup zemljišč 83.500,00140.744,10 116,0

96.849,5016616151 Nakup zemljišč 83.500,00140.744,10 116,0

96.849,50420600 Nakup zemljišč 83.500,00140.744,10 116,0

5.000,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 8.509,738.509,73 58,8

5.000,001702 Primarno zdravstvo 5.000,005.000,00 100,0

5.000,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 5.000,005.000,00 100,0

5.000,0017217151 Investicijske obnove in vzdrţevanje zdravstvenega doma 

Litija

5.000,005.000,00 100,0

5.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 5.000,005.000,00 100,0

0,001707 Drugi programi na področju zdravstva 3.509,733.509,73 0,0

0,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 3.169,533.169,53 0,0

0,0017711013 Prispevki za zdravstveno varstvo brezposelnih 3.169,533.169,53 0,0

0,00413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga 

plačujejo občine

3.169,533.169,53 0,0

0,0017079002 Mrliško ogledna služba 340,20340,20 0,0

0,0017727101 Mrliško ogledna sluţba in druge zdravstvene storitve 340,20340,20 0,0

0,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 340,20340,20 0,0

696.742,0218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 

ORGANIZACIJE

662.257,02679.649,70 105,2

5.000,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.000,005.000,00 100,0

5.000,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 5.000,005.000,00 100,0

5.000,0018918351 Sofinanciranje pri obnovah večnamenskih, sakralnih in 

zgodovinskih objektov (varovanje kulturne in naravne 

dediščine)

5.000,005.000,00 100,0

5.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 100,0

489.100,001803 Programi v kulturi 487.500,71489.279,68 100,3

132.100,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 132.074,00132.074,00 100,0

114.200,0018318202 Javni zavod Knjiţnica Litija - delovanje 114.174,00114.174,00 100,0

76.800,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge 

izdatke zaposlenim

77.284,0077.284,00 99,4

11.100,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 

delodajalcev

11.220,0011.220,00 98,9

25.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 24.416,0024.416,00 102,4

1.300,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja

1.254,001.254,00 103,7

13.900,0018318203 Nakup knjig za splošne knjiţnice 13.900,0013.900,00 100,0

13.900,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 13.900,0013.900,00 100,0

4.000,0018318252 Javni zavod Knjiţnica Litija - investicije 4.000,004.000,00 100,0

4.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 4.000,004.000,00 100,0

30.500,0018039003 Ljubiteljska kultura 30.302,8530.500,00 100,7

26.000,0018338303 Dotacije kulturnim društvom - razpis 25.802,8526.000,00 100,8

26.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.802,8526.000,00 100,8

4.500,0018338304 Delovanje JSKD 4.500,004.500,00 100,0

4.500,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.500,004.500,00 100,0
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19.000,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 18.818,1819.000,00 101,0

19.000,0018348306 Informiranje občanov 18.818,1819.000,00 101,0

19.000,00402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 18.818,1819.000,00 101,0

307.500,0018039005 Drugi programi v kulturi 306.305,68307.705,68 100,4

184.000,0018358201 Javni zavod Bogenšperk - delovanje 139.821,84139.821,84 131,6

123.000,00413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge 

izdatke zaposlenim

101.923,02101.923,02 120,7

15.000,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke 

delodajalcev

14.812,1514.812,15 101,3

44.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 21.000,0021.000,00 209,5

2.000,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega 

dodatnega pokojninskega zavarovanja

2.086,672.086,67 95,9

0,0018358202 Javni zavod Bogenšperk - posl. prostori 13.000,0013.000,00 0,0

0,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 13.000,0013.000,00 0,0

2.000,0018358203 Tekoče vzdrţevanje kulturnih domov 1.200,002.600,00 166,7

2.000,00402200 Električna energija 1.200,002.600,00 166,7

28.000,0018358206 Javni zavod Bogenšperk - grad Bogenšperk 26.000,0026.000,00 107,7

28.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 26.000,0026.000,00 107,7

14.000,0018358207 Javni zavod Bogenšperk - KD Šmartno 10.800,0010.800,00 129,6

14.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 10.800,0010.800,00 129,6

19.500,0018358208 Javni zavod Bogenšperk - lokalni časopis 19.500,0019.500,00 100,0

19.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 19.500,0019.500,00 100,0

40.000,0018358209 Investicije in investicijsko vzdrţevanje KD Šmartno 15.207,4515.207,45 263,0

40.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 15.207,4515.207,45 263,0

0,0018358211 Obnova razsvetljave in ozvočenja v Kulturnem domu 

Šmartno

59.176,3959.176,39 0,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 59.176,3959.176,39 0,0

20.000,0018358251 Javni zavod Bogenšperk - investicije 21.600,0021.600,00 92,6

20.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 21.600,0021.600,00 92,6

8.000,001804 Podpora posebnim skupinam 6.995,027.000,00 114,4

8.000,0018049004 Programi drugih posebnih skupin 6.995,027.000,00 114,4

8.000,0018448304 Dotacije humanitarnim društvom - razpis 6.995,027.000,00 114,4

8.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.995,027.000,00 114,4

194.642,021805 Šport in prostočasne aktivnosti 162.761,29178.370,02 119,6

188.642,0218059001 Programi športa 156.763,21172.370,02 120,3

65.000,0018218302 Dotacije športnim društvom - razpis 64.996,6765.000,00 100,0

65.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 64.996,6765.000,00 100,0
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113.642,0218511501 Tekoče vzdrţevanje športnih objektov 91.266,54106.870,02 124,5

1.200,00402001 Čistilni material in storitve 722,521.100,00 166,1

1.500,00402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.528,001.528,00 98,2

300,00402099 Drugi splošni material in storitve 0,00300,00 ---

200,00402108 Drobni inventar 0,00200,00 ---

1.000,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.516,552.000,00 65,9

9.000,00402200 Električna energija 8.460,008.500,00 106,4

29.000,00402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 16.661,6620.000,00 174,1

5.500,00402203 Voda in komunalne storitve 5.004,665.300,00 109,9

60.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 51.000,0060.000,00 117,7

1.842,02402504 Zavarovalne premije za objekte 1.842,021.842,02 100,0

2.000,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.135,164.000,00 63,8

1.500,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.386,002.000,00 108,2

500,00402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,000,00 ---

100,00402999 Drugi operativni odhodki 9,97100,00 ---

10.000,0018511502 Investicije in investicijsko vzdrţevanje športnih objektov 500,00500,00 ---

10.000,00420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 0,000,00 ---

0,00420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 500,00500,00 0,0

6.000,0018059002 Programi za mladino 5.998,086.000,00 100,0

6.000,0018521501 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladino - 

razpis

5.998,086.000,00 100,0

6.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.998,086.000,00 100,0

3.519.285,2419 IZOBRAŢEVANJE 1.662.222,951.704.512,78 211,7

2.694.713,121902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.068.311,331.106.615,33 252,2

2.694.713,1219029001 Vrtci 1.068.311,331.106.615,33 252,2

990.000,0019219101 Stroški izvajanja programa otroškega varstva 934.720,57930.000,00 105,9

990.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 934.720,57930.000,00 105,9

51.213,1219219102 Najemnine prostorov za delovanje vzgojnovarstvene 

dejavnosti

51.213,1251.213,12 100,0

51.213,12413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 51.213,1251.213,12 100,0

12.000,0019219103 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in 

plačili staršev

10.000,0010.000,00 120,0

12.000,00411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 10.000,0010.000,00 120,0

10.000,0019219151 Investicijsko vzdrţevanje vrtca in oprema 27.402,9827.402,98 36,5

0,00420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 2.568,102.568,10 0,0

0,00420299 Nakup druge opreme in napeljav 831,82831,82 0,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.134,267.134,26 0,0

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.868,801.868,80 0,0

10.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 15.000,0015.000,00 66,7

1.631.500,0019219153 Izgradnja vrtca Šmartno 44.974,6687.999,23 ---

1.372.500,00420401 Novogradnje 0,000,00 ---

0,00420600 Nakup zemljišč 1.199,231.199,23 0,0

27.000,00420801 Investicijski nadzor 0,000,00 ---

232.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 43.775,4386.800,00 530,0

406.072,121903 Primarno in sekundarno izobraţevanje 279.253,52281.497,45 145,4

354.823,4419039001 Osnovno šolstvo 232.124,70234.368,63 152,9

159.119,9619319203 Materialni stroški OŠ Šmartno pri Litiji 151.141,92151.185,84 105,3

1.119,96402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.141,921.185,84 98,1

158.000,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 150.000,00150.000,00 105,3

21.500,0019319206 Druge dejavnosti OŠ Šmartno (športna in kulturna 

dejavnost ter jutranje varstvo)

8.100,0010.300,00 265,4

21.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 8.100,0010.300,00 265,4
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174.203,4819319254 Investicije in investicijsko vzdrţevanje OŠ Šmartno 34.583,4834.583,48 503,7

1.383,48420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.383,481.383,48 100,0

172.820,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 33.200,0033.200,00 520,5

0,0019319272 Energetska sanacija POŠ Primskovo 38.299,3038.299,31 0,0

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 33.553,5033.553,51 0,0

0,00420801 Investicijski nadzor 2.867,002.867,00 0,0

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1.878,801.878,80 0,0

51.248,6819039002 Glasbeno šolstvo 47.128,8247.128,82 108,7

51.248,6819329208 Javni zavod Glasbena šola Litija - Šmartno - delovanje 47.128,8247.128,82 108,7

24.745,68402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 26.807,8226.807,82 92,3

19.903,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 20.321,0020.321,00 97,9

6.600,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,000,00 ---

418.500,001906 Pomoči šolajočim 314.658,10316.400,00 133,0

403.500,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 300.300,00301.900,00 134,4

385.000,0019619201 Prevozi učencev 293.500,00295.000,00 131,2

385.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 293.500,00295.000,00 131,2

11.700,0019619204 Subvencioniranje šole v naravi 0,000,00 ---

11.700,00411902 Doplačila za šolo v naravi 0,000,00 ---

6.800,0019619207 OŠ Litija - Enota s prilagojenim programom 6.800,006.900,00 100,0

1.800,00411902 Doplačila za šolo v naravi 1.800,001.800,00 100,0

1.400,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 1.400,001.500,00 100,0

3.600,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 3.600,003.600,00 100,0

15.000,0019069002 Pomoči v srednjem šolstvu 14.358,1014.500,00 104,5

15.000,0019619202 Regresiranje prevoza dijakom in študentom z avtobusom 

SŢ

14.358,1014.500,00 104,5

15.000,00411900 Regresiranje prevozov v šolo 14.358,1014.500,00 104,5

193.500,0020 SOCIALNO VARSTVO 175.009,30200.861,66 110,6

19.000,002002 Varstvo otrok in druţine 16.343,0418.000,00 116,3

19.000,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 16.343,0418.000,00 116,3

19.000,0020211016 Obdaritev novorojencev 16.343,0418.000,00 116,3

19.000,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 16.343,0418.000,00 116,3

174.500,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 158.666,26182.861,66 110,0

155.000,0020049003 Socialno varstvo starih 141.402,14163.450,40 109,6

110.000,0020431012 Oskrbnine za ostarele in druge oskrbnine 107.888,74115.000,00 102,0

110.000,00411909 Regresiranje oskrbe v domovih 107.888,74115.000,00 102,0

32.000,0020431014 Pomoč na domu 24.615,4039.000,00 130,0

32.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 24.615,4039.000,00 130,0

10.000,0020431017 Brezplačni prevozi za starejše občane 6.800,586.950,40 147,1

1.080,00402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 950,40950,40 113,6

8.920,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.850,186.000,00 152,5

3.000,0020431018 Sofinanciranje E-oskrbe 2.097,422.500,00 143,0

3.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.097,422.500,00 143,0

17.500,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 15.264,1217.411,26 114,7

15.000,0020431015 Subvencioniranje stanarin 10.352,8612.500,00 144,9

15.000,00411920 Subvencioniranje stanarin 10.352,8612.500,00 144,9
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

4000 - Občinska uprava

REB_21 OCENA_REAL.21 PROR_22_1

(1) (2) (3)

(4)=

(3)/(2)

Indeks

2.500,0020431016 Pogrebni stroški 4.911,264.911,26 50,9

2.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.911,264.911,26 50,9

2.000,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2.000,002.000,00 100,0

2.000,0020461501 Sofinanciranje dejavnosti RKS OZ Litija 2.000,002.000,00 100,0

2.000,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,002.000,00 100,0

23.049,5022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 29.811,2029.818,20 77,3

23.049,502201 Servisiranje javnega dolga 29.811,2029.818,20 77,3

23.049,5022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna - domače zadolževanje

29.559,1729.566,17 78,0

0,0022116354 Poplačila kreditov - gradnja športne dvorane 1.816,001.820,00 0,0

0,00403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.816,001.820,00 0,0

16.467,9522116355 Poplačila kreditov - stanovanja Grmače 20.187,0020.190,00 81,6

16.467,95403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 20.187,0020.190,00 81,6

3.649,7422116356 Poplačila kreditov - infrastruktura 4.155,684.155,68 87,8

3.649,74403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 4.155,684.155,68 87,8

2.931,8122116359 Poplačila kreditov - cestna infrastruktura 3.400,493.400,49 86,2

2.931,81403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 3.400,493.400,49 86,2

0,0022019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom 252,03252,03 0,0

0,0022126153 Stroški kredita (športna dvorana) 126,01126,01 0,0

0,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 100,00100,00 0,0

0,00402999 Drugi operativni odhodki 26,0126,01 0,0

0,0022126154 Stroški kredita (stanovanja Grmače) 126,02126,02 0,0

0,00402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 100,00100,00 0,0

0,00402999 Drugi operativni odhodki 26,0226,02 0,0

66.500,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN 

OBVEZNOSTI

44.000,0074.000,00 151,1

66.500,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 

primerih nesreč

44.000,0074.000,00 151,1

42.000,0023029001 Rezerva občine 40.000,0040.000,00 105,0

42.000,0023211019 Proračunska rezerva 40.000,0040.000,00 105,0

42.000,00409100 Proračunska rezerva 40.000,0040.000,00 105,0

24.500,0023029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 4.000,0034.000,00 612,5

2.500,0023226301 Subvencioniranje prevoza pitne vode 3.000,003.000,00 83,3

2.500,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.000,003.000,00 83,3

2.000,0023226302 Pomoči fizičnim in pravnim osebam ob nesrečah 1.000,001.000,00 200,0

2.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000,001.000,00 200,0

20.000,0023226303 Sanacija plazu v Veliki Štangi 0,0030.000,00 ---

20.000,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0030.000,00 ---
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5000 Krajevne skupnosti občine 7.500,007.500,007.500,00 100,0

7.500,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.500,007.500,00 100,0

7.500,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, oţjih delov občin in zvez 

občin

7.500,007.500,00 100,0

7.500,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 7.500,007.500,00 100,0

7.500,0006211131 Prednovoletna obdaritev po Krajevnih skupnostih 7.500,007.500,00 100,0

6.057,00402009 Izdatki za reprezentanco 6.057,006.057,00 100,0

1.443,00402199 Drugi posebni materiali in storitve 1.443,001.443,00 100,0
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310.662,14Skupaj C. Račun financiranja 452.828,59452.828,59 68,6

4000 Občinska uprava 310.662,14452.828,59452.828,59 68,6

310.662,1422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 452.828,59452.828,59 68,6

310.662,142201 Servisiranje javnega dolga 452.828,59452.828,59 68,6

310.662,1422019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja 

proračuna - domače zadolževanje

452.828,59452.828,59 68,6

0,0022116354 Poplačila kreditov - gradnja športne dvorane 154.667,11154.667,11 0,0

0,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 154.667,11154.667,11 0,0

124.992,0022116355 Poplačila kreditov - stanovanja Grmače 124.992,00124.992,00 100,0

124.992,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 124.992,00124.992,00 100,0

46.666,6822116356 Poplačila kreditov - infrastruktura 46.666,6846.666,68 100,0

46.666,68550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 46.666,6846.666,68 100,0

16.144,1622116358 Poplačila kreditov - MGRT 2016 16.144,1616.144,16 100,0

16.144,16550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 16.144,1616.144,16 100,0

69.999,6022116359 Poplačila kreditov - cestna infrastruktura 69.999,6069.999,60 100,0

69.999,60550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 69.999,6069.999,60 100,0

14.751,8822116360 Poplačila kreditov - MGRT 2017 14.751,8814.751,88 100,0

14.751,88550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 14.751,8814.751,88 100,0

15.498,8222116361 Poplačila kreditov - MGRT 2018 15.498,8215.498,82 100,0

15.498,82550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 15.498,8215.498,82 100,0

10.108,3422116362 Poplačila kreditov - MGRT 2019 10.108,3410.108,34 100,0

10.108,34550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 10.108,3410.108,34 100,0

12.500,6622116363 Poplačila kreditov - MGRT 2020 0,000,00 ---

12.500,66550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,000,00 ---
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2022 - 2025

Proračun občine Šmartno pri Litiji za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2022 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
Začetek

financiranja

Konec

financiranja

Vrednost

projekta*

v EUR

1000 Občinski svet 0 4.500 0 0 0 0

 01 POLITIČNI SISTEM 0 4.500 0 0 0 0

0101 Politični sistem 0 4.500 0 0 0 0

01019001 Dejavnost občinskega sveta 0 4.500 0 0 0 0

OB194-16-0006 Nakup tabličnih računalnikov za člane OS 0 4.500 0 0 0 031.12.202201.01.20224.500

0 4.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

3000 Ţupan 3.946 2.000 0 0 0 0

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.946 2.000 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne sluţbe 3.946 2.000 0 0 0 0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 3.946 2.000 0 0 0 0

OB194-21-0003 Izvedba protokol. dogodkov in prireditev 3.946 2.000 0 0 0 031.12.202201.01.20215.946

3.946 2.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2022 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
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financiranja

Konec

financiranja

Vrednost

projekta*

v EUR

4000 Občinska uprava 19.938.207 3.632.904 5.134.188 4.789.109 2.289.823 14.997

 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 62.017 1.000 1.000 1.000 1.000 0

0403 Druge skupne administrativne sluţbe 62.017 1.000 1.000 1.000 1.000 0

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 7.200 0 0 0 0 0

OB194-20-0008 Celostna podoba občine 7.200 0 0 0 0 031.12.202101.01.20217.200

7.200 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 54.817 1.000 1.000 1.000 1.000 0

OB194-15-0006 Inv. vzdrţ. poslovnih prostorov v lasti občine 3.271 1.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.20167.271

3.271 1.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0007 Obveznosti iz končanih sodnih postopkov 51.546 0 0 0 0 031.12.201601.01.201651.546

51.546 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 331.670 76.281 13.254 69.000 4.000 0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0 60.701 8.426 0 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0 60.701 8.426 0 0 0

OB194-21-0004 Interrg Projekt eTransNet 0 60.701 8.426 0 0 030.06.202301.01.202169.126

0 51.595 7.162 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

0 9.105 1.264 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0603 Dejavnost občinske uprave 331.670 15.581 4.829 69.000 4.000 0

06039001 Administracija občinske uprave 8.201 11.881 829 1.000 1.000 0

OB194-08-0001 Investicije za skupno občinsko upravo 8.201 11.881 829 1.000 1.000 031.12.202501.01.200922.911

8.201 11.881 829 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoţenjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 323.469 3.700 4.000 68.000 3.000 0

OB194-07-0002 Upravni prostori in zgradbe 177.946 0 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.2003180.946

177.946 0 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0008 Nakup opreme in inventarja - občinska uprava 68.824 3.700 3.000 7.000 2.000 031.12.202501.01.201684.524

68.824 3.700 3.000 7.000 2.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0009 Nakup prostorov občinske uprave (Tomazinova 2) 4.702 0 0 0 0 031.12.201601.01.20164.702

4.702 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0007 Selitev občinske uprave 71.034 0 0 60.000 0 031.12.202401.01.2017131.034

71.034 0 0 60.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0001 Rekonstrukcija prostorov na Tomazinovi 2 964 0 0 0 0 031.12.201701.01.2017964

964 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2022 Leto 2022 Leto 2023 Leto 2024 Leto 2025 Po L. 2025
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projekta*

v EUR

 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.003.441 85.000 78.500 78.500 228.500 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.003.441 85.000 78.500 78.500 228.500 0

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 7.654 5.000 5.000 5.000 155.000 0

OB194-14-0006 Oprema enot CZ 7.654 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.202027.654

7.654 5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-19-0003 Izgradnja in ureditev prostorov CZ 0 0 0 0 150.000 031.12.202501.01.2025150.000

0 0 0 0 150.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 995.787 80.000 73.500 73.500 73.500 0

OB194-07-0003 Nabava gasilskih vozil in opreme 995.787 80.000 73.500 73.500 73.500 031.12.202501.01.20031.296.287

190.310 14.000 14.000 14.000 14.000 0PV - Transfer iz državnega proračuna

805.477 66.000 59.500 59.500 59.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 21.649 1.000 3.000 3.000 3.000 0

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 21.649 1.000 3.000 3.000 3.000 0

08029001 Prometna varnost 21.649 1.000 3.000 3.000 3.000 0

OB194-07-0029 Prometna varnost 21.649 1.000 3.000 3.000 3.000 031.12.202501.01.200631.649

21.649 1.000 3.000 3.000 3.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 311.329 29.000 29.000 29.000 29.000 0

1102 Program reforme kmetijstva in ţivilstva 311.329 29.000 29.000 29.000 29.000 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in ţivilstvu 311.329 29.000 29.000 29.000 29.000 0

OB194-08-0002 Finančne pomoči kmetijstvu 311.329 29.000 29.000 29.000 29.000 031.12.202501.01.2007427.329

311.329 29.000 29.000 29.000 29.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 2.861 15.400 0 0 0 0

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 2.861 15.400 0 0 0 0

12029001 Oskrba z električno energijo 2.861 15.400 0 0 0 0

OB194-18-0002 Polnilne postaje za električna vozila 2.861 15.400 0 0 0 031.12.202201.01.201918.261

2.861 15.400 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.037.023 964.960 1.208.450 2.427.990 14.400 14.400

1302 Cestni promet in infrastruktura 5.018.662 964.960 1.208.450 2.427.990 14.400 14.400

13029002 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 4.184.326 726.414 1.198.450 2.253.690 0 0

OB194-07-0004 Pločnik do pokopališča Šmartno 170.600 2.060 0 0 0 031.12.202201.01.2007172.660

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

170.600 2.060 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB194-07-0010 Cesta LC 208181 (Štrus - Reka Gozd) 261.163 0 0 0 0 031.12.202101.01.2007261.163

94.167 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

166.996 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-07-0013 Pločnik Gradiške Laze - Sp. Jablanica 154.149 5.000 0 571.890 0 031.12.202401.01.2006731.039

78.242 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

75.907 5.000 0 571.890 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-07-0030 Investicijsko vzdrţevanje cest 448.506 328.000 206.000 206.000 0 031.12.202401.01.20161.188.506

448.506 328.000 206.000 206.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-07-0033 Ured. pločnika ob drţ. cesti R2 416/1346 Litija-Šm 248.765 0 0 0 0 031.12.202001.01.2008248.765

94.327 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

154.438 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-09-0002 Cesta Gornji vrh - Dolnji vrh 32.271 0 0 0 0 031.12.201001.01.201032.271

32.271 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0001 Cesta Štine - Felič vrh - del 62.164 0 0 0 0 031.12.201201.03.201062.164

62.164 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0002 Cesta Sušnik - Rozina 39.828 0 0 0 0 031.12.201201.03.201039.828

39.828 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0003 Cesta Koleša - Groznik 58.367 0 0 0 0 031.12.201201.03.201058.367

58.367 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0004 Cesta Dragovšek (Blaj - občinska meja) 15.240 0 92.500 0 0 031.12.202301.03.2010107.740

15.240 0 92.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0005 Ureditev JP 709961 V. Štanga-Koške Polj.-Tuji Grm 381.642 0 0 0 0 031.12.201901.03.2010381.642

150.279 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

231.363 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-11-0001 Pločnik Velika Kostrevnica 121.782 0 10.000 200.000 0 031.12.202401.01.2013331.782

121.782 0 10.000 200.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-12-0011 Javna pot Obla Gorica - Stara Gora - sv. Anton 5.795 0 0 266.200 0 031.12.202401.01.2018271.995

5.795 0 0 266.200 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-12-0012 Javna pot Mišji dol - Primskovo - Bratnice 0 0 10.000 307.500 0 031.12.202401.01.2023317.500

0 0 10.000 307.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-12-0013 Cesta JP 709701 odcep Kraševec (Dragovšek) 49.042 0 0 0 0 031.12.201401.01.201349.042

49.042 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-13-0006 Asfaltiranje javnega dobra Poljane pri Primskovem 4.851 0 0 0 0 031.12.201301.01.20134.851

4.851 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-13-0009 Javna pot Simončič-Ravni Osredek-Planina 16.749 0 205.000 205.000 0 031.12.202401.01.2019426.749

16.749 0 205.000 205.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-13-0010 Ureditev dela Tomazinove ulice 4.758 0 0 87.100 0 031.12.202401.01.201791.858

4.758 0 0 87.100 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB194-13-0013 Javna pot Lupinica - Bernardovec 135.007 6.500 0 0 0 031.12.202201.01.2019141.507

135.007 6.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0011 Asfaltiranje JP 708921 Jeţni Vrh - Grmada 76.289 0 0 0 0 031.12.201801.01.201876.289

76.289 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0013 Asfaltiranje javnega dobra - energijska pot 63.614 0 0 0 0 031.12.201801.01.201863.614

63.614 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0014 Asfaltiranje dela JP 709651 (Reka-Gojzdar-Krmuc) 89.099 0 0 0 0 031.12.202101.01.201689.099

89.099 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0015 Asfaltiranje LC Razbore - Jeţni Vrh - Poljane 5.856 0 250.000 6.000 0 031.12.202401.01.2018261.856

5.856 0 250.000 6.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0016 Študije na področju cestne infrastrukture 33.929 0 0 0 0 031.12.201701.01.201533.929

33.929 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0023 Ureditev kriţišča Kopačija 0 0 16.250 0 0 031.12.202301.01.202316.250

0 0 16.250 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0026 Asfalt. JP 638033 Javorje - Felič Vrh - Gornji Vrh 96.348 0 0 0 0 031.12.201801.01.201796.348

96.348 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0027 Rekonstrukcija Litijske ceste 368.086 0 0 0 0 031.12.201801.01.2016368.086

181.826 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

186.260 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0028 Asfaltiranje JP 709821 (Zavrstnik-Širmanski hrib) 157.557 0 0 0 0 031.12.202101.01.2018157.557

7.558 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

149.999 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0029 Ureditev JP Volčja Jama - Prelaznik 2.379 0 256.000 0 0 031.12.202301.01.2021258.379

2.379 0 256.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0030 Asf. dela LC 208151 Volčja Jama-Jastrebnik-Obolno 314.206 0 0 0 0 031.12.201801.01.2017314.206

141.125 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

173.081 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0031 Rekonstrukcija JP 709711 (Št. Poljane - M. Štanga) 0 0 0 0 0 031.12.201901.01.20190

0 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0002 Komun. infrastruktura OPPN ŠM_40 352.583 0 0 0 0 031.12.202101.01.2018352.583

193.442 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

82.903 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

76.238 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0004 Asfaltiranje JP Cerkovnik - Stopar 0 0 28.700 0 0 031.12.202301.01.202328.700

0 0 28.700 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0005 Ureditev nek. poti v Šmartnem (Ţagar - Kantuţar) 5.990 0 36.000 0 0 031.12.202301.01.201641.990

5.990 0 36.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0008 Rekonstrukcija cest v Jeţcah 8.723 378.419 0 0 0 031.12.202201.01.2019387.142

8.723 378.419 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB194-17-0002 Asfaltiranje pred GD Primskovo 15.488 0 0 0 0 031.12.201701.01.201715.488

15.488 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0003 Asf. Javnega dobra med LC 208151 in Jastrebnik 1a 21.644 0 0 0 0 031.12.201801.01.201821.644

21.644 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0004 Asfalt. JP 709345 Mala Kostrevnica - Andrejez 14.341 0 0 0 0 031.12.201901.01.201714.341

14.341 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0005 Ureditev priključka "Bajernik" na R2-417/1190 15.834 0 0 0 0 031.12.202101.01.201915.834

15.834 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0009 Asfaltiranje JP 710161 Gradišče 27.009 0 0 0 0 031.12.201801.01.201727.009

27.009 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0010 Asf. Dela jav. Dobra med LC 624113 in Sevno 32 34.575 0 0 0 0 031.12.201901.01.201734.575

34.575 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0011 Ureditev ceste OPPN Šm jug 41.190 4.935 0 155.000 0 031.12.202401.01.2019201.125

41.190 4.935 0 155.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0012 Asfalt. JP 710167 Spodnja Jablanica 2e 15.036 0 0 0 0 031.12.201901.01.201815.036

15.036 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0013 Asfalt. JP 709631 (Gozd-Reka 16) 10.202 0 0 0 0 031.12.201801.01.201810.202

10.202 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0014 Asfalt. LC 208301 (Kopačija-Gabrska Gora-Moravče) 91.696 0 0 149.000 0 031.12.202401.01.2018240.696

91.696 0 0 149.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-18-0003 Ureditev kriţišča 709346 - Mala Kostrevnica 1.196 0 38.000 0 0 031.12.202301.01.201839.196

1.196 0 38.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-18-0007 Prestavitev priklj. LC Črni Potok - Simončič 0 0 50.000 100.000 0 031.12.202401.01.2023150.000

0 0 50.000 100.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-19-0002 Moderniz. JP 709261 Preska - Grmada - Cerovec 79.284 0 0 0 0 031.12.202101.01.202079.284

79.284 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-20-0002 Ured. priklj. JP Simončič-R. Osr. na LC Črni Potok 29.590 1.500 0 0 0 031.12.202201.01.202031.090

29.590 1.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-20-0003 Asfaltiranje JP 709781 odcep Ovčinar 1.903 0 0 0 0 031.12.202101.01.20211.903

1.903 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029003 Urejanje cestnega prometa 109.693 238.546 10.000 174.300 14.400 14.400

OB194-15-0010 Avtobusna postajališča 5.805 14.400 0 0 14.400 14.40031.12.202601.01.201649.005

5.805 14.400 0 0 14.400 14.400PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0009 Izgradnja parkirišča pod OŠ Šmartno 14.158 6.832 10.000 164.000 0 031.12.202401.01.2018194.990

14.158 6.832 10.000 164.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-18-0001 Ureditev parkirišča pri KD Šmartno 12.619 217.314 0 0 0 031.12.202201.01.2018229.933

12.619 217.314 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB194-18-0004 Prometna ureditev naselja Šmartno 11.956 0 0 0 0 031.12.202101.01.202111.956

11.956 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-18-0006 Ured. Parkirišča ob JP 710771 Šmartno - St. trg 37.655 0 0 10.300 0 031.12.202401.01.201847.955

37.655 0 0 10.300 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-20-0001 LAS projekt - Kolesarska mreţa na podeţelju 27.500 0 0 0 0 031.12.202101.01.202127.500

15.328 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

3.832 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

8.340 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 187.518 0 0 0 0 0

OB194-10-0022 Javna razsvetljava Javorje 4.727 0 0 0 0 031.12.201101.01.20114.727

4.727 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0003 Investicijsko vzdrţevanje javne razsvetljave 118.535 0 0 0 0 031.12.202101.01.2015118.535

118.535 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0012 Javna razsvetljava Vintarjevec 4.169 0 0 0 0 031.12.201801.01.20164.169

4.169 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0010 Javna razsvetljava Zavrstnik 25.891 0 0 0 0 031.12.202101.01.201725.891

25.891 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0017 Javna razsvetljava Tomazinova 18.384 0 0 0 0 031.12.201701.01.201718.384

18.384 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0015 Javna razsvetljava Lupinica 6.813 0 0 0 0 031.12.201901.01.20196.813

6.813 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-18-0005 Javna razsvetljava Dom Tisje 9.000 0 0 0 0 031.12.202101.01.20219.000

9.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029006 Investicijsko vzdrţevanje in gradnja drţavnih cest 537.125 0 0 0 0 0

OB194-09-0003 Obvoznica Šmartno pri Litiji 537.125 0 0 0 0 031.12.201601.01.2007537.125

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

537.125 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1306 Telekomunikacije in pošta 18.361 0 0 0 0 0

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omreţje 18.361 0 0 0 0 0

OB194-15-0005 Gradnja širokopasovnih omreţij 18.361 0 0 0 0 031.12.202101.01.201618.361

18.361 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 14 GOSPODARSTVO 109.933 0 0 0 0 0

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 109.933 0 0 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 109.933 0 0 0 0 0

OB194-16-0016 Izvajanje strat. razvoja turizma - trajn. Turizem 51.866 0 0 0 0 031.12.202001.01.201851.866

12.312 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

39.554 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0008 LAS projekt - Medgenerac. središče Javorje 58.067 0 0 0 0 031.12.202101.01.201958.067

12.588 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

3.147 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

42.331 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 5.090.581 51.650 92.000 357.575 300.080 0

1502 Zmanjševanje onesnaţenja, kontrola in nadzor 5.090.581 51.650 92.000 357.575 300.080 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 51.057 0 0 0 0 0

OB194-07-0014 Ureditev ekoloških otokov 24.037 0 0 0 0 031.12.201901.01.200324.037

24.037 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0010 Investicije v infrastrukturo - odpadki 2.243 0 0 0 0 031.12.201201.01.20102.243

2.243 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0013 Zbirni center za zbiranje odpadkov 24.777 0 0 0 0 031.12.201601.01.201624.777

24.777 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 5.039.524 51.650 92.000 357.575 300.080 0

OB194-07-0015 Investicije v kanalizacijo 738.694 0 0 0 0 031.12.201801.01.2003738.694

738.694 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-07-0024 Čistilna naprava 3.583.446 0 0 0 0 031.12.201601.01.20063.583.446

1.923.924 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

455.379 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

1.204.143 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-08-0010 Čistilna naprava Selšek - Cerovica 51.290 0 0 0 0 031.12.201101.01.200951.290

51.290 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0011 Investicijsko vzdrţevanje kanalizacijskih naprav 18.176 51.650 50.200 0 0 031.12.202301.01.2016120.026

18.176 51.650 50.200 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0014 Sekundarno kanalizacijsko omreţje 488.173 0 0 0 0 031.12.202101.01.2016488.173

488.173 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0015 Komun. infrastruktura OPPN Šm jug 116.161 0 0 0 0 031.12.201801.01.2016116.161

116.161 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-17-0006 Ureditev priključkov na kanalizacijo 43.583 0 0 0 0 031.12.201801.01.201743.583

43.583 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB194-21-0005 Izgradnja javne kanalizacije in ČN Zavrstnik 0 0 22.000 172.730 172.730 031.12.202501.01.2023367.460

0 0 11.000 86.365 86.365 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

0 0 11.000 86.365 86.365 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-21-0006 Izgradnja javne kanalizacije in ČN Zg. Jablanica 0 0 19.800 127.350 127.350 031.12.202501.01.2023274.500

0 0 19.800 127.350 127.350 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-21-0007 Ureditev nadomestne male komunalne ČN Grmače 0 0 0 57.495 0 031.12.202401.01.202457.495

0 0 0 57.495 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.331.950 468.410 470.840 1.467.300 1.346.600 0

1602 Prostorsko in podeţelsko planiranje in administracija 12.045 0 0 0 0 0

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 12.045 0 0 0 0 0

OB194-17-0007 Vodenje evidence NUSZ 12.045 0 0 0 0 031.12.201801.01.201712.045

12.045 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 2.936.598 367.560 346.840 1.363.300 1.242.600 0

16039001 Oskrba z vodo 2.099.768 349.860 281.790 1.343.300 1.237.600 0

OB194-07-0036 Vzdrţevanje vodovodov 400.247 10.000 0 200.000 0 031.12.202401.01.2007610.247

400.247 10.000 0 200.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-08-0011 Vodovod Štangarske Poljane 7.683 0 0 492.000 0 031.12.202401.01.2008499.683

7.683 0 0 492.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-09-0001 Vodovod Obla Gorica 103.744 0 0 0 0 031.12.201026.03.2009103.744

103.744 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-09-0004 Vodovod Šmartno 71.446 0 0 0 0 031.12.201801.01.200971.446

71.446 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-09-0006 Vodovod Kostrevnica - Jablaniška dolina 25.676 0 0 0 297.200 031.12.202501.01.2010322.876

25.676 0 0 0 297.200 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0006 Vodovod Bukovica - Jablaniške Laze 43.696 12.000 0 190.000 0 031.12.202401.03.2010245.696

43.696 12.000 0 190.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0007 Vodovod Jastrebnik 0 0 0 0 82.000 031.12.202501.01.202582.000

0 0 0 0 82.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-11-0008 Vodovod Račica - Velika Štanga 41.310 320.750 0 0 0 031.12.202201.01.2013362.060

0 158.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

41.310 162.750 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-12-0006 Vodovod Kostrevnica - Obla Gorica 28.267 5.510 0 116.800 0 031.12.202401.01.2014150.577

28.267 5.510 0 116.800 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-12-0007 Vodovod Vintarjevec - Dom Tisje 7.993 0 0 0 110.000 031.12.202501.01.2013117.993

7.993 0 0 0 110.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-12-0008 Vodovod Primskovo 509.869 1.600 0 0 80.400 031.12.202501.01.2005591.869

509.869 1.600 0 0 80.400 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB194-13-0002 Vodovod Grilovec 158.151 0 0 0 0 031.12.201801.01.2007158.151

158.151 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-13-0003 Vodovod Leskovica - Vrata 76.420 0 1.540 0 0 031.12.202301.01.200777.960

76.420 0 1.540 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-13-0004 Vodovod Gradiške Laze - Sp. Jablanica 49.250 0 0 0 0 031.12.201901.01.201349.250

49.250 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-13-0005 Vodovod Bernardovec 36.341 0 0 0 0 031.12.201801.01.201336.341

36.341 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-13-0007 Vodovod Zavrstnik 57.637 0 0 0 0 031.12.202101.01.201457.637

57.637 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-13-0016 Vodovod Vinji Vrh 3.950 0 147.250 0 0 031.12.202301.01.2017151.200

3.950 0 147.250 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-13-0017 Vodovod Planina - Ravni Osredek 6.607 0 0 0 0 031.12.201901.01.20146.607

6.607 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0001 Vodovod Vintarjevec - vas 18.894 0 0 0 0 031.12.201601.01.201418.894

18.894 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0003 Širitev in obnova vodovodnega sistema Šmartno 407.897 0 30.000 344.500 391.000 031.12.202501.01.20091.173.397

407.897 0 30.000 344.500 391.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0004 Medobčinski vodovod Javorje - Felič vrh 18.982 0 0 0 0 031.12.202101.01.201418.982

18.982 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0007 Vodovod Selšek - Cerovica 4.630 0 0 0 0 031.12.201501.01.20154.630

4.630 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0022 Vodovod Razbore 4.390 0 0 0 277.000 031.12.202501.01.2017281.390

4.390 0 0 0 277.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0032 Nadgr. sist. Za oskrbo s pitno vodo 14.392 0 103.000 0 0 031.12.202301.01.2020117.392

14.392 0 103.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-20-0005 Vodovod v naselju Zagrič 2.296 0 0 0 0 031.12.202101.01.20212.296

2.296 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 501.105 12.700 46.050 1.000 1.000 0

OB194-07-0039 Pokopališče Liberga 171.147 4.900 45.050 0 0 031.12.202301.01.2006221.097

171.147 4.900 45.050 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-09-0007 Ureditev pokopališča Jablanica 41.074 4.900 0 0 0 031.12.202201.01.200645.974

41.074 4.900 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-09-0008 Ureditev mrliške veţice Javorje 52.310 0 0 0 0 031.12.202001.01.201052.310

52.310 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0029 Pokopališče V. Štanga 232.991 0 0 0 0 031.12.202101.01.2017232.991

232.991 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB194-12-0015 Mrliška veţica Primskovo 2.513 0 0 0 0 031.12.201301.01.20132.513

2.513 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-18-0008 Invest. vzdrţ. krajevnih pokopališč 1.071 2.900 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.20196.971

1.071 2.900 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 37.367 5.000 19.000 19.000 4.000 0

OB194-15-0017 Vzdrţevanje javnih površin 37.367 5.000 4.000 4.000 4.000 031.12.202501.01.201654.367

37.367 5.000 4.000 4.000 4.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-19-0007 Ureditev otroških igrišč 0 0 15.000 15.000 0 031.12.202401.01.202330.000

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 15.000 15.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-20-0006 Izgradnja pumptrack poligona 0 0 0 0 0 031.12.202101.01.20200

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

0 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039005 Druge komunalne dejavnosti 298.358 0 0 0 0 0

OB194-15-0033 LAS projekt - Ureditev središča Šmartna 298.358 0 0 0 0 031.12.202101.01.2015298.358

114.200 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

28.550 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

155.608 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 231.905 4.000 4.000 4.000 4.000 0

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 231.905 4.000 4.000 4.000 4.000 0

OB194-07-0040 Gradnja stanovanj - TVD Partizan 73.891 0 0 0 0 031.12.201001.01.200873.891

73.891 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-11-0004 Vzdrţevanje stanovanj v lasti občine 118.440 4.000 4.000 4.000 4.000 031.12.202501.01.2011134.440

118.440 4.000 4.000 4.000 4.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-19-0005 Nakup stanovanj 39.574 0 0 0 0 031.12.201901.01.201939.574

39.574 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.151.402 96.850 120.000 100.000 100.000 0

16069002 Nakup zemljišč 1.151.402 96.850 120.000 100.000 100.000 0

OB194-07-0041 Nakup zemljišč 1.151.402 96.850 120.000 100.000 100.000 031.12.202501.01.20071.568.252

1.151.402 96.850 120.000 100.000 100.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 121.800 5.000 5.000 5.000 5.000 0

1702 Primarno zdravstvo 121.800 5.000 5.000 5.000 5.000 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 121.800 5.000 5.000 5.000 5.000 0

OB194-07-0021 Zdravstveni dom 121.800 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.2003141.800

33.873 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

87.927 5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.190.017 92.900 124.400 261.900 286.400 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 85.215 5.000 5.000 5.000 5.000 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 85.215 5.000 5.000 5.000 5.000 0

OB194-07-0042 Sakralni objekti 85.215 5.000 5.000 5.000 5.000 031.12.202501.01.2006105.215

85.215 5.000 5.000 5.000 5.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 1.068.769 77.900 118.400 255.900 280.400 0

18039001 Knjiţničarstvo in zaloţništvo 447.592 17.900 18.400 18.400 18.400 0

OB194-07-0043 Nakup knjig 192.847 13.900 13.900 13.900 13.900 031.12.202501.01.2006248.447

192.847 13.900 13.900 13.900 13.900 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-08-0017 Knjiţnica Litija - investicije 254.745 4.000 4.500 4.500 4.500 031.12.202501.01.2006272.245

254.745 4.000 4.500 4.500 4.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 621.177 60.000 100.000 237.500 262.000 0

OB194-07-0022 JZ Bogenšperk 294.116 20.000 25.000 7.500 0 031.12.202501.01.2006346.616

58.283 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

235.833 20.000 25.000 7.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-07-0044 Kulturni domovi 148.138 40.000 30.000 30.000 12.000 031.12.202501.01.2006260.138

148.138 40.000 30.000 30.000 12.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-10-0023 Dokumentacija - Bogenšperk 55.042 0 0 0 0 031.12.201101.01.201155.042

55.042 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0002 Valvazorjev grad Bogen.-Evr. c. za ded. reg. Kult. 57.705 0 0 0 0 031.12.201401.01.201457.705

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

57.705 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0010 Kulturni dom Šmartno 0 0 45.000 200.000 250.000 031.12.202501.01.2023495.000

0 0 45.000 200.000 250.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0014 Invest. v večnamenski objekt na Primskovem 7.000 0 0 0 0 031.12.201701.01.20177.000

7.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-20-0007 Obnova razsvetljave in ozvočenja v KD Šmartno 59.176 0 0 0 0 031.12.202101.01.202159.176

32.383 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

26.794 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 36.033 10.000 1.000 1.000 1.000 0

18059001 Programi športa 36.033 10.000 1.000 1.000 1.000 0

OB194-15-0020 Investicijsko vzdrţevanje športnih objektov 26.583 10.000 1.000 1.000 1.000 031.12.202501.01.201639.583

26.583 10.000 1.000 1.000 1.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0013 Sanacija strelskega doma Šmartno 5.950 0 0 0 0 031.12.202001.01.20175.950

5.950 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB194-19-0006 Pomoči športnim društvom 3.500 0 0 0 0 031.12.201901.01.20193.500

3.500 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 19 IZOBRAŢEVANJE 2.323.935 1.822.303 2.878.743 88.843 71.843 597

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 478.649 1.641.500 2.798.900 20.000 25.000 0

19029001 Vrtci 478.649 1.641.500 2.798.900 20.000 25.000 0

OB194-07-0045 Vzdrţevanje vrtca Šmartno 440.725 10.000 10.000 20.000 25.000 031.12.202501.01.2006505.725

440.725 10.000 10.000 20.000 25.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-14-0008 Izgradnja vrtca Šmartno 37.924 1.631.500 2.788.900 0 0 031.12.202301.01.20174.458.324

0 600.000 572.667 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

0 0 660.610 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

37.924 1.031.500 1.555.623 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraţevanje 1.845.286 180.803 79.843 68.843 46.843 597

19039001 Osnovno šolstvo 1.826.507 174.203 75.883 64.883 42.883 597

OB194-07-0046 OŠ Šmartno 484.912 174.203 75.883 64.883 42.883 59731.12.202601.01.2006843.363

484.912 174.203 75.883 64.883 42.883 597PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-12-0004 Energetska sanacija OŠ Šmartno 422.303 0 0 0 0 031.12.201601.01.2012422.303

194.483 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

227.819 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0021 Energetska sanacija POŠ V. Kostrevnica 294.693 0 0 0 0 031.12.201701.01.2016294.693

0 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)

294.693 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-15-0034 Energetska sanacija POŠ Primskovo 439.452 0 0 0 0 031.12.202101.01.2018439.452

225.011 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

214.441 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-16-0001 Invest. vzdrţevanje POŠ Št. Poljane 47.485 0 0 0 0 031.12.201701.01.201647.485

47.485 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB194-19-0001 Ureditev dvigala v OŠ Šmartno 137.662 0 0 0 0 031.12.202001.01.2019137.662

137.662 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 18.779 6.600 3.960 3.960 3.960 0

OB194-08-0013 Glasbena šola Litija - Šmartno 18.779 6.600 3.960 3.960 3.960 031.12.202501.01.200637.259

18.779 6.600 3.960 3.960 3.960 0PV - Lastna proračunska sredstva

 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 0 20.000 230.000 0 0 0

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 0 20.000 230.000 0 0 0

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 0 20.000 230.000 0 0 0

OB194-21-0001 Sanacija plazu v Veliki Štangi 0 20.000 230.000 0 0 031.12.202301.01.2022250.000

0 20.000 230.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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* - podatek iz dokumentacije projekta

19.942.153 3.639.404 5.134.188 4.789.109 2.289.823 14.997Skupaj NRP:

15.614.679 2.815.809 3.868.749 4.688.744 2.189.458 14.997PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

0 0 660.610 0 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

1.861.195 614.000 586.667 14.000 14.000 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

2.466.278 209.595 18.162 86.365 86.365 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

19.942.153 3.639.404 5.134.188 4.789.109 2.289.823 14.997Skupaj PV - Proračunski viri
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1. UVOD 
 

Za nemoteno opravljanje in financiranje načrtovanih zakonsko določenih nalog, zadev in 

projektov občine v posameznem letu je nujno, da občina pred pričetkom novega 

proračunskega leta sprejme proračun občine za prihodnje leto. Proračun občine za prihodnje 

leto predlaga župan občine, obravnava in sprejme pa ga občinski svet, praviloma pred 

zaključkom tekočega leta. Po sprejemu se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne 

naslednji dan po njegovi javni objavi.  

 

Proračun občine je v 3. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 

(14/2013 popr.), 101/2013, 55/2015 – ZfisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018 in 195/2020 – 

odl. US) opredeljen kot akt občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 

odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih 

organov in sredstva za izvedbo teh programov za proračunsko leto, na katero se sprejeti 

proračun nanaša.  

 

V tabelarnem delu predloga proračuna občine, torej v splošnem in posebnem delu, ter v 

tabelah, ki so sestavni del obrazložitev predloga proračuna, so po stolpcih prikazani podatki 

za: 

• zaključni račun proračuna občine za leto 2020, 

• ocena realizacije proračuna občine za leto 2021, 

• predlog proračuna občine za leto 2022 in 

• indeks primerjave predloga proračuna občine za leto 2022 glede na oceno realizacije 

proračuna občine za leto 2021. 

 

2. PRAVNA PODLAGA 
 

Pri pripravi in oblikovanju proračuna je občina po eni strani povsem avtonomna, vendar je po 

drugi strani obvezana, da z vidika njegove vsebine in oblike upošteva veljavne zakone in 

predpise s področja javnih financ. Temeljni zakon, ki natančneje ureja sestavo, pripravo, 

sprejemanje in izvrševanje občinskega proračuna, upravljanje s premoženjem občine, 

zadolževanje občin, poroštva občin in upravljanje z občinskim dolgom, je Zakon o javnih 

financah (ZJF; Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 101/2013, 55/2015 – 

ZfisP, 96/2015 – ZIPRS1617, 13/2018 in 195/2020 – odl. US). Najpomembnejši zakon, ki 

natančneje ureja financiranje občin in prihodke občinskih proračunov oziroma financiranje 

nalog iz občinske pristojnosti, pa je Zakon o financiranju občin (ZFO-1; Uradni list RS, št. 

123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 – ZUUJFO, 71/2017, 21/2018 popr., 80/2020 – 

ZIUOOPE in 189/2020 - ZFRO). Pri pripravi proračuna občine je potrebno deloma upoštevati 

tudi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, ki ga vlada praviloma pripravi 

za dve leti, nekatere pomembne določbe zakona pa se nanašajo in veljajo tudi za občinske 

proračune (plačilni roki, namenski prihodki proračuna, višina povprečnine, priprava finančnih 

načrtov uporabnikov proračuna,…). 

 

Poleg teh glavnih zakonov se pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov 

neposrednih in posrednih uporabnikov uporabljajo predvsem naslednji zakoni in predpisi: 

• Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP; Uradni list RS, št. 55/2015 in 177/2020 popr.), 

• Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO; Uradni list RS, št. 189/2020), 

• Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-

1; Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
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• Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 

RS, št. 31/2018), 

• Zakon o javnih uslužbencih (ZJU; Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-

ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF, 158/2020 – ZIntPK-C in 203/2020 - 

ZIUPOPDVE), 

• Zakon o računovodstvu (ZR; Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002 – ZJF–C in 114/2006 

- ZUE), 

• Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 

državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 

44/2007 in 54/2010), 

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (UEM; Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016), 

• Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP; Uradni list RS, št. 37/2004), 

• Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 

43/2000), 

• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000), 

• Pravilnik o programski klasifikaciji občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/2005 

(88/2005 popr.), 138/2006 in 108/2008), 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006 - ZUE, 138/2006, 

120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/2015, 75/2017 in 82/2018), 

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 

97/2012, 108/201, 94/2014, 100/2015, 84/2016, 75/2017, 82/2018, 79/2019 in 10/2021), 

• Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 

108/2021),  

• Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb 

javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/2013). 

 

Pravna podlaga, ki določa sprejem proračuna v občini Šmartno pri Litiji je podana v Statutu 

Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/2018), ki v 88. členu določa, da proračun 

sprejme občinski svet z odlokom o proračunu občine po postopku, ki ga določa poslovnik 

občinskega sveta. Tako je v Poslovniku Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 71/2003) 

določeno, da se odlok o proračunu sprejme na dveh obravnavah (postopek je opisan od 100. 

do 121. člena). Podrobneje pa je postopek za sprejem proračuna občine določen v tem 

poslovniku od 127. do 134. člena. 

 

3. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 
 

Glavni razlog za sprejem Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 je 

zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem načrtuje in 

predvidi razpoložljive vire finančnih sredstev občine ter načrt porabe teh sredstev po 

posameznih namenih. Ker se zadnji sprejeti proračun (oziroma rebalans proračuna) nanaša le 

na leto 2021, ki se zaključuje, je potrebno nujno sprejeti odlok ter proračun. Tako sprejeti 

odlok predstavlja pravno podlago za porabo javnofinančnih sredstev in osnovo za nemoteno 

izvrševanje zakonsko določenih nalog, zadev in projektov v občini v letu 2022. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003123000|RS-134|19925|5842|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004040800|RS-34|4020|1537|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005021100|RS-13|1026|390|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006110900|RS-114|11833|4831|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006122800|RS-138|15786|5910|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007122700|RS-120|17437|6090|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009123000|RS-112|15481|5142|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010072000|RS-58|8718|3242|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012121400|RS-97|9941|3710|O|
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0107
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S sprejemom odloka ter s tem proračuna za leto 2022 se bo tako zagotovilo predvsem: 

• normalno delo organov občine (neposrednih proračunskih uporabnikov), s čimer bodo 

zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih določil in nalog na posameznih 

področjih dela lokalne skupnosti, 

• normalno izvajanje dejavnosti posrednih proračunskih uporabnikov, 

• nadaljevanje izvajanja del in investicij pri začetih projektih v preteklem obdobju, 

• začetek izvajanja nekaterih novih investicij, ki so izrednega pomena za izboljšanje 

življenjskih pogojev občanov občine. 

 

4. OCENA STANJA 
 

Pred pripravo predloga občinskega proračuna za proračunsko leto 2022 je potrebno pripraviti 

tudi čim bolj natančno oceno končne realizacije proračuna za letošnje leto, to je leto 2021. 

Ocena realizacije celotnega leta temelji na doseženi realizaciji do priprave proračuna za 

prihodnje leto, dinamiki realizacije odhodkov tekom leta ter načrtovanih oziroma 

pričakovanih realiziranih odhodkih do konca letošnjega proračunskega leta. Tako se za leto 

2021 ocenjuje, da naj bi se celotni prihodki občine realizirali v višini 5.885.586,52 €, kar je za 

194.181,07 € oziroma 3,2 % manj, kot je bilo načrtovano v sprejetem rebalansu proračuna za 

letošnje leto. Po drugi strani se ocenjuje, da naj bi se celotni odhodki v letošnjem letu 

realizirali v višini 5.568.050,62 €, kar je za 321.451,90 € oziroma 5,5 % manj, kot je bilo 

načrtovano z rebalansom proračuna. Na podlagi ocenjene višine prihodkov in odhodkov 

letošnjega proračuna sledi, da naj bi v letošnjem letu znašal proračunski presežek v višini 

317.535,90 € (z rebalansom proračuna je bil načrtovan proračunski presežek v višini 

190.265,07 €). Poleg tega je v letu 2021 občina tudi nadaljevala z odplačili najetega dolga, ki 

naj bi v skupnem znesku znašala 452.828,59 €, in sicer se ta odplačila nanašajo tako na 

odplačila glavnic kreditov, najetih pri poslovnih bankah, kot tudi glavnic najetih štirih 

kreditov pri državnem proračunu (za sofinanciranje investicij). Z vidika proračuna so prav 

tako pomembna presežna finančna sredstva, ki so ostala na računih iz prejšnjih let, in sicer v 

višini 267.602,63 €. Na podlagi vsega se ocenjuje, da bo stanje sredstev na računih konec leta 

2021 predvidoma znašalo 132.409,94 €. Natančni podatki o doseženi končni realizaciji 

proračuna občine za leto 2021 bodo znani, ko bo pripravljeno letno poročilo in zaključni 

račun proračuna občine za leto 2021 v začetku prihodnjega leta. 

 

Ocena stanja lahko vključuje tudi oceno možnega zadolževanja občine Šmartno pri Litiji. 

Sama pravila in omejitve zadolževanja za občine so natančno določene z Zakonom o javnih 

financah in Zakonom o financiranju občin. Celotna zadolženost občine Šmartno pri Litiji naj 

bi na dan 31.12.2021 znašala 2.096.608,28 € (brez petih dolgoročnih kreditov, najetih pri 

državnem proračunu za investicije, ki se ne vštevajo v največji možni obseg zadolževanja 

občine, v skupni višini 476.985,51 €). Glede na oceno končne realizacije občinskega 

proračuna za letošnje leto, največji obseg možnega zadolževanja občine (kreditni potencial), 

merjen kot znesek odplačil glavnic in obresti, za leto 2022 znaša 583.192,92 €. Od tega se v 

skladu z zadnjimi amortizacijskimi načrti za odplačilo glavnic in obresti obstoječega dolga 

(obstoječih kreditov) občine za leto 2022 načrtuje 264.707,78 €. Poleg tega se v znesek 

odplačil glavnic in obresti vštevajo tudi blagovni krediti (sklenjeni dogovori o obročnem 

odplačevanju, kamor sodi sodna poravnava za plačilo postavitve sončne elektrarne na strehi 

OŠ Šmartno), ki naj bi v prihodnjem letu znašali 1.383,48 €. Skupaj se tako za prihodnje leto 

načrtuje odplačilo glavnic in obresti na podlagi že prevzetih obveznosti (že podpisanih 

pogodb) v višini 266.091,26 €. Na podlagi skupnega zneska načrtovanih odplačil glavnic in 

kreditov znaša preostali kreditni potencial občine za odplačilo glavnic in obresti od 

morebitnih novih dolgoročnih kreditov 317.101,66 €. Koliko se dejansko lahko občina še 
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zadolži je odvisno od ročnosti kredita, obrestne mere ter dosežene dejanske realizacije 

prihodkov v letu 2021. Glede na predhodno navedeno oceno realizacije prihodkov letošnjega 

leta znašajo ocenjene oziroma približne višine še možnega najema dolgoročnega kredita, ki ga 

lahko občina najame v letu 2022 (ob predpostavki trenutno negativnih vrednosti referenčne 

obrestne mere EURIBOR) pri različnih letih odplačevanja ter višine pribitka na obrestno 

mero: 

 

leta / OM 0,65 % 1,10 % 1,50 % 1,70 % 

20 5.630.000,00 5.240.000,00 5.180.000,00 5.020.000,00 

15 4.350.000,00 4.120.000,00 4.080.000,00 3.980.000,00 

10 2.990.000,00 2.880.000,00 2.860.000,00 2.810.000,00 

5 1.550.000,00 1.510.000,00 1.510.000,00 1.490.000,00 

 

5. CILJI IN NAČELA ODLOKA 
 

Glavni cilj Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 je dati temeljno 

podlago za nemoteno financiranje ter izvajanje zakonsko določenih nalog, programov, 

projektov in zadev občine za nadaljnji razvoj občine v prihodnjem proračunskem letu. To 

pomeni, da je cilj odloka načrtovanje in zagotavljanje finančnih sredstev v proračunu za te 

namene, saj se lahko omenjene zadeve izvajajo le v primeru zagotavljanja ustrezne višine 

proračunskih sredstev. Poleg določitve sestave in višine splošnega dela in strukture posebnega 

dela proračuna, so cilji odloka tudi določitev: 

• pooblastil župana pri izvrševanju proračuna, 

• namenskih prihodkov in odhodkov proračuna, 

• možnosti prerazporejanja pravic porabe, 

• namenov in največjega obsega obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjih letih in jih 

lahko neposredni uporabniki prevzamejo v tekočem letu, 

• spremljanja in dovoljenih sprememb načrta razvojnih programov, 

• višine sredstev, ki se odvede v proračunsko rezervo ter zgornje meje sredstev 

proračunske rezerve, o uporabi katere odloča župan, 

• višine možnega odpisa dolgov, 

• obsega zadolževanja občine (tudi za upravljanje z dolgom občine) in posrednih 

uporabnikov ter izdanih poroštev občine in posrednih uporabnikov, 

• pogojev za morebitno obdobje začasnega financiranja v letu 2023. 

 

6. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMEL 

SPREJEM ODLOKA 
 

Sprejem in uveljavitev odloka o proračunu občine ima finančne posledice v povezavi s 

sprejetim proračunom. S sprejetjem tega odloka bo omogočeno pravočasno in nemoteno 

izvrševanje proračuna ter s tem izvrševanje in financiranje nalog, ki so opredeljene z ustavo, 

zakoni ter občinskimi predpisi, in sicer za tiste namene, za katere se načrtujejo finančna 

sredstva v proračunu občine. To pomeni, da se s tem odlokom omogoči nemoteno poslovanje 

oziroma funkcioniranje ter financiranje vseh neposrednih in posrednih uporabnikov, društev 

in drugih uporabnikov proračuna občine, za kar je potrebno načrtovati finančna sredstva v 

ustreznem in primernem obsegu. 
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7. FINANCIRANJE OBČINE 
 

Občina je na določenem območju ustanovljena z namenom, da na podlagi ustave in zakonov 

samostojno opravlja naloge in zadeve, ki so javnega pomena na njenem teritoriju ter 

predstavljajo sredstvo za zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva. Za nemoteno 

opravljanje in financiranje teh nalog je nujno, da občina pridobi oziroma razpolaga z ustrezno 

višino finančnih sredstev. Primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 

nalog, ki ga za posamezno občino za določeno proračunsko leto izračuna Ministrstvo za 

finance, predstavlja primerno porabo občine. Na višino primerne porabe vplivajo trije 

elementi, in sicer povprečnina (na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za 

financiranje z zakonom določenih nalog občin in je na podlagi predloga Vlade RS v osnutku 

Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 določena na višini 

645,00 €, kar je nekoliko višji znesek, kot je veljal za leto 2021), število prebivalcev občine 

(upoštevano stanje na dan 1.1.2020) in korigiranih kriterijev (površina občine, dolžine 

lokalnih cest in javnih poti v občini, delež prebivalcev mlajših od 6 let, starih med 6 in 15 let, 

starih med 65 in 75 let ter starejših od 75 let).  

 

Kot glavni vir prihodkov za financiranje primerne porabe se na podlagi Zakona o financiranju 

občin (ZFO-1; Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011, 14/2015 – ZUUJFO, 71/2017, 

21/2018 popr., 80/2020 – ZIUOOPE in 189/2020 - ZFRO) občinam dodelijo prihodki 

dohodnine. Posamezna občina prejme določen del vplačane dohodnine zavezancev, ki imajo 

stalno prebivališče v občini, vendar samo do višine primernega obsega sredstev za 

financiranje primerne porabe. Preostali del predstavlja solidarnostno izravnavo, ki je 

namenjena občinam, ki s prihodki od zakonsko določene dohodnine ne dosegajo višine 

primernega obsega sredstev. Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prejeto dohodnino 

in solidarnostno izravnavo ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna 

dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in prejeto dohodnino, 

skupaj s solidarnostno izravnavo. Delež dohodnine, ki pripada občini in je določen v 

absolutnem znesku, se nakazuje tedensko po enakih deležih iz državnega proračuna. 

Morebitna finančna izravnava se občini nakazuje iz državnega proračuna po dvanajstinah do 

20. dne v mesecu za tekoči mesec. Po predhodnih izračunih Ministrstva za finance (glede na 

predlagano višino povprečnine) za občino Šmartno pri Litiji za leto 2022 znaša izračunana 

primerna poraba v višini 4.359.855,00 €, ki naj bi se v večjem delu pokrila s prihodki 

dohodnine (4.317.781,00 €). Poleg dohodnine pa naj bi občina za financiranje primerne 

porabe v prihodnjem letu prejela tudi finančno izravnavo (evidentirano med transfernimi 

prihodki), v višini 42.074,00 €.   

 

Financiranje občine se bo v letu 2022 nadaljevalo na podoben način, kot je bilo v zadnjih 

letih, kar pomeni, da bistvenih sprememb ne bo. Tako bo občina poleg odmerjenega zneska  

dohodnine prejemala tudi druge davčne prihodke (nadomestilo za uporabo stavbnega 

zemljišča - NUSZ, davek na promet nepremičnin, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, 

davek na dediščine in darila,…), nedavčne prihodke (prihodki od najemnin za stanovanja, 

poslovne prostore, športnih objektov ter infrastrukture in opreme za izvajanje obveznih GJS, 

podeljenih koncesij, komunalnih prispevkov, upravnih taks,…), kapitalske prihodke (od 

predvidene prodaje osnovnih sredstev in zemljišč občine) ter transferne prihodke (sredstva iz 

državnega proračuna ter državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za sofinanciranje 

investicij v občini), ki se namenjajo izvajanju obveznih nalog in drugih zadev ter projektov 

lokalnega pomena. Poleg tega se od leta 2021 med transfernimi prihodki načrtujejo tudi 

državna sredstva za uravnoteženje razvitosti občin (na podlagi Zakona o finančni 

razbremenitvi občin), ki predstavljajo tudi pomemben del celotnih prihodkov občine. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
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Poleg zgoraj naštetih prihodkov bo v letu 2022 za financiranje občine (kritje proračunskega 

primanjkljaja) oziroma načrtovanih projektov pomembno tudi zadolževanje. Tako se načrtuje 

najem enega kredita, in sicer dolgoročnega kredita pri poslovni banki. Omenjen kredit bo 

namenjen izgradnji novega vrtca, in sicer ga bo občina najela glede na dinamiko in pričetek 

gradnje vrtca. 

 

8. TEMELJNA EKONOMSKA IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE 
 

Pri sestavi in določitvi predloga proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dan globalni 

makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in 

nedavčnih prihodkov). Tako osnovno makroekonomsko izhodišče, ki velja pri pripravi 

občinskega proračuna za leto 2022, predstavlja Jesenska napoved gospodarskih gibanj, ki jo je 

septembra 2021 predstavil vladni urad UMAR in predstavlja globalni makroekonomski okvir 

razvoja Slovenije v prihodnjih 3 letih. Glavni kazalniki iz jesenske napovedi 20201 za leto 

2022 so predstavljeni v spodnji tabeli. 

 

Kazalnik 2021 2022 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD: 

• realna rast BDP (v %) 

 

6,1 

 

4,7 

MENJAVA S TUJINO: 

• realna rast izvoza proizvodov in storitev (v %) 

• realna rast uvoza proizvodov in storitev (v %) 

 

10,9 

12,6 

 

8,2 

8,8 

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 %) 

 

0,8 

75,4 

7,7 

4,7 

 

1,5 

67,8 

6,9 

4,3 

PLAČE: 

• letna nominalna rast bruto plače na zaposlenega (v %) 

• realna rast povpr. bruto plače na zaposlen. (v %) 

- v javnem sektorju 

- v zasebnem sektorju 

 

5,8 

4,3 

-1,8 

4,1 

 

1,2 

-0,8 

0,6 

1,0 

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 %) 

 

5,6 

50,1 

1,8 

20,5 

10,0 

20,0 

 

6,0 

51,1 

1,5 

19,4 

8,0 

20,8 

CENE: 

• letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta) 

• povprečna letna rast cen 

 

2,5 

1,4 

 

1,9 

2,0 

 

Kot je iz zgornje tabele razvidno, se za leto 2022 načrtuje nadaljevanje izboljšanja oziroma 

okrevanja gospodarstva, vendar naj bi bili v prihodnjem letu še vedno prisotni določeni 

omejitveni ukrepi povezani z epidemijo COVID-19, ki naj bi omejevali popolno okrevanje 

določenih dejavnosti. Kljub temu, da se napoveduje izboljšanje nekaterih glavnih kazalnikov 

glede na letošnje leto, in sicer pozitivna gospodarska rast, rast menjave s tujino, zmanjševanje 

brezposelnosti, povečanje plač, rast potrošnje, je javnofinančna situacija zaradi epidemije in 

bolezni COVID-19 še dodatno poslabšana, ob že tako precej visokem javnem dolgu ter 
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proračunskim primanjkljajem državnega proračuna. To bi lahko pomenilo, da bi se situacija 

na področju financiranja občin izboljševala počasneje, kot bi bilo v normalnih razmerah. To bi 

se lahko poznalo pri nižji rasti davčnih in transfernih prihodkih. 

 

9. VSEBINA PRORAČUNA 
 

Zakon o javnih financah (ZJF) v svojem 10. členu določa vsebino in strukturo proračuna 

občine, ki je upoštevana tudi v predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022. 

Tako je občinski proračun sestavljen iz treh delov: 

• splošni del, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb ter račun financiranja; 

• posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti posrednih in neposrednih proračunskih 

uporabnikov in vključuje odhodke in izdatke po: področjih proračunske porabe, glavnih 

programih, podprogramih, proračunskih postavkah in podkontih. V posebnem delu je 

upoštevana institucionalna (KDO porablja sredstva), ekonomska (KAJ se plačuje), 

programska (ZA KAJ se porabljajo proračunska sredstva) in funkcionalna klasifikacija; 

• načrt razvojnih programov (NRP), kjer je prikazana razvojna politika občine na 

področju investicijskih izdatkov občine, državnih sredstev, sredstev Evropske Unije in 

ostalih virov financiranja v naslednjih štirih letih (2022 – 2025). 

 

Poleg teh treh glavnih delov proračuna (skupaj z njihovimi obrazložitvami), predlog 

občinskega proračuna, na podlagi zakona, zajema tudi: 

• odlok o proračunu občine, 

• načrt delovnih mest, 

• letni program pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine, 

• finančni načrt skupne občinske uprave, 

• posebni del proračuna po funkcionalni klasifikaciji. 

 

10. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb ter račun financiranja. V njih so izkazani prihodki oziroma prejemki in odhodki 

oziroma izdatki proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022. 

 

V predlogu proračuna Občine Šmartno pri Litiji se za proračunsko leto 2022 v splošnem delu 

načrtujejo v: 

 

A. BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV: 

• CELOTNI PRIHODKI v višini 6.973.955,23 € 

• CELOTNI ODHODKI v višini 8.091.581,06 € 

• PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ v višini -1.117.625,83 € 
 

C. RAČUNU FINANCIRANJA: 

• ZADOLŽEVANJE v višini 1.300.000,00 € 

• ODPLAČILA DOLGA v višini 310.662,14 € 

• SPREM. STANJA SREDSTEV NA RAČUNU je -128.287,97 € 

• STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2021 je 132.409,94 € 

 

S tem so prejemki in izdatki proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 uravnoteženi.  
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A – Bilanca prihodkov in odhodkov 

 

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki jih lahko 

občina načrtuje v svojem proračunu. Tako so lahko med prihodki vključeni davčni (skupina 

kontov 70) in nedavčni (skupina kontov 71) prihodki, ki predstavljajo skupino tekočih 

prihodkov občine, kapitalski prihodki (skupina kontov 72), prejete donacije (skupina kontov 

73), transferni prihodki iz blagajn drugih javnofinančnih institucij, kamor spadajo sredstva iz 

državnega proračuna (skupina kontov 74) ter prejeta sredstva iz Evropske Unije (skupina 

kontov 78). 

 

Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki občinskega proračuna, in sicer so lahko v 

proračun vključeni tekoči odhodki (skupina kontov 40), tekoči transferi (skupina kontov 41), 

investicijski odhodki (skupina kontov 42) ter investicijski transferi (skupina kontov 43). 

 

 

 
V proračunu Občine Šmartno pri Litiji se za leto 2022 načrtujejo celotni prihodki v višini 

6.973.955,23 €. V primerjavi z oceno realizacije prihodkov za letošnje leto je to več za 

1.088.368,71 € oziroma 18,5 %. Celotni prihodki naj bi se realizirali po strukturi in višini v 

posameznih skupinah kontov, kot je razvidno iz spodnjih tabel in grafa, v katerem je tudi 

primerjava z Zaključnim računom proračuna za leto 2020 ter ocenjeno realizacijo prihodkov v 

proračunskem letu 2021. 

 

PRIKAZ PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2022 IN PRIMERJAVA GLEDE NA 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2020 IN OCENO REALIZACIJE ZA LETO 2021 

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 

Vrsta prihodka 
Zaključni 

račun 2020 

Ocena 

realizacije 

2021 

Proračun 

2022 
Indeks Indeks 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.630.613,84  4.723.764,36  4.803.201,00  103,7  101,7  

71 NEDAVČNI PRIHODKI 613.182,05  695.456,77  673.730,00  109,9  96,9  

72 KAPITALSKI PRIHODKI 72.907,35  38.908,40  188.523,40  258,6  484,5  

73 PREJETE DONACIJE 0,00  0,00  0,00  - - 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 491.925,25  427.456,99  1.308.500,83  266,0  306,1  

78 PREJETA SREDSTVA IZ 

EVROPSKE UNIJE IN IZ 

DRUGIH DRŽAV 0,00  0,00  0,00  - - 

SKUPAJ PRIHODKI 5.808.628,49  5.885.586,52  6.973.955,23  120,1  118,5  

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020, 2021 in 2022. 

 

PRIHODKI 
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Zgornja tabela in graf prikazujeta, da se v predlogu proračuna za leto 2022 načrtujejo precej 

višji prihodki glede na oceno realizacije prihodkov letošnjega leta. Tako se za prihodnje leto 

načrtujejo višji prihodki za 18,5 %. Razlog je predvsem v višjih transfernih prihodkih 

(sredstev proračuna države in EU za sofinanciranje investicij občine), v manjši meri pa so 

višji tudi načrtovani davčni prihodki (višji prihodki od dohodnine) ter kapitalski prihodki 

(prodaja stanovanj na Grmačah). Podroben prikaz načrtovanih prihodkov za leto 2022 je 

razviden iz Splošnega dela proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022. 

 

V spodnji tabeli in grafu je prikazana struktura načrtovanih prihodkov proračuna za leto 2022. 

V primerjavi s strukturo ocene realiziranih prihodkov v letu 2021, se za prihodnje leto 

načrtuje precej višji delež transfernih prihodkov, višji naj bi bil tudi delež kapitalskih 

prihodkov, nižji pa delež davčnih in nedavčnih prihodkov. 

 

PRIMERJAVA STRUKTURE PRIHODKOV PO VRSTAH MED LETI 2021 IN 2022 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vrsta prihodka 

Ocena 

realizacije 

2021 

Delež v 

2021 

Proračun 

2022 

Delež v 

2022 
Indeks 

70 DAVČNI PRIHODKI 4.723.764,36  80,3% 4.803.201,00  68,9% 101,7 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 695.456,77  11,8% 673.730,00  9,7% 96,9 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 38.908,40  0,7% 188.523,40  2,7% 484,5 

73 PREJETE DONACIJE 0,00  0,0% 0,00  0,0% - 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 427.456,99  7,3% 1.308.500,83  18,8% 306,1 

78 PREJETA SREDSTVA IZ 

EVROPSKE UNIJE IN IZ 

DRUGIH DRŽAV 0,00  0,0% 0,00  0,0% - 

SKUPAJ PRIHODKI 5.885.586,52  100,0% 6.973.955,23  100,0% 118,5 

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 in 2022. 
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68,9%

9,7%

2,7%

0,0%
18,8%

0,0%

STRUKTURA PRIHODKOV V LETU 2022
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KAPITALSKI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV  
 

V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve načrtovanih prihodkov v predlogu proračuna 

za proračunsko leto 2022 po posameznih osnovnih kategorijah prihodkov. Opis je 

predstavljen pa skupinah oz. podskupinah kontov. 

 

70 - DAVČNI PRIHODKI 4.803.201,00 €  

 

Največji delež celotnih prihodkov občine v posameznem proračunskem letu vselej 

predstavljajo davčni prihodki. Kot je razvidno iz zgornjih tabel in grafa, se tudi za leto 2022 

načrtuje, da bodo davčni prihodki najpomembnejši vir prihodkov občine, saj naj bi 

predstavljali kar 68,9 % vseh načrtovanih prihodkov občine za leto 2022. Skupno se tako za 

leto 2022 načrtujejo davčni prihodki v višini 4.803.201,00 €. Glede na oceno realizacije teh 

prihodkov za letošnje leto, se načrtujejo v višjem znesku za 79.436,64 € oziroma 1,7 %, in 

sicer predvsem zaradi višjih davkov na dohodek in dobiček oziroma dohodnine, do katere je 

upravičena občina. 
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89,9%

7,7% 2,4%

STRUKTURA DAVČNIH PRIHODKOV v letu 2022

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK DAVKI NA PREMOŽENJE

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  
 

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.317.781,00 €  

 

Davki na dohodek in dobiček predstavljajo največji del davčnih prihodkov. Ti davki se v 

celoti nanašajo na prihodek občine v obliki dohodnine. Le-ta predstavlja odstopljeni vir 

dohodnine iz državnega proračuna, ki pripada občini za financiranje primerne porabe in 

predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračun 

višine primerne porabe in dohodnine ter morebitne finančne izravnave (ki se evidentira v 
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skupini transfernih prihodkov) vsako leto pripravi Ministrstvo za finance na podlagi Zakona o 

financiranju občin. V skladu s predlogom Vlade RS v Zakonu o izvrševanje proračunov 

Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 o višini povprečnine za prihodnje leto (ki je nekoliko 

višja od povprečnine za leto 2021), je Ministrstvo za finance pripravilo predhodne izračune. 

Tako se na podlagi teh izračunov načrtuje, da bo občina Šmartno pri Litiji v letu 2022 za 

financiranje primerne porabe prejela dohodnino v višini 4.317.781,00 €, kar je za 99.161,00 € 

oziroma 2,4 % več, kot se ocenjuje,  da bo znašala višina prejete dohodnine v letu 2021. 

 

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 370.820,00 €  

 

Davki na premoženje predstavljajo davke na uporabo, lastništvo in prodajo oziroma prenos 

(premičnega in nepremičnega) premoženja občanov. V to skupino davkov sodijo davki na 

nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet 

nepremičnin in na finančno premoženje. Glede na to, da so med temi davki tudi težko 

napovedljivi in nepredvidljivi davki (davki na dediščine in darila ter davki na promet 

nepremičnin), je napovedovanje načrtovane višine teh davkov precej težje. V skupnem se tako 

davki na premoženje za leto 2022 načrtujejo v nekoliko nižji višini, kot znaša ocena 

realizacije teh davkov za leto 2021, in sicer v višini 370.820,00 €.  

Največji del davkov na premoženje se načrtuje v obliki prihodkov od davkov na 

nepremičnine. Za leto 2022 se načrtuje obdavčitev nepremičnin po trenutno veljavnem 

sistemu, in sicer z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (plačuje se za uporabo 

zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe). Višina odmere tega nadomestila se načrtuje v 

podobni višini, kot je znašala odmera za leto 2021, vendar pa se za prihodnje leto načrtujejo 

nekoliko nižji prihodki, kot se ocenjuje za letošnje leto (v letu 2021 se določen del prihodka 

nanaša še na neporavnana plačila nadomestila iz leta 2020), in sicer v višini 275.000,00 €. 

Poleg teh prihodkov se med davki na nepremičnine načrtujejo tudi nekateri drugi davki, kot je 

davek od premoženja od stavb ter davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, 

in sicer v skupni višini 10.110,00 €. Skupno se prihodki davkov na nepremičnine za leto 2022 

načrtujejo v višini 285.110,00 €. 

Znotraj davkov na premičnine se načrtujejo prihodki davka na vodna plovila (plačujejo ga 

lastniki večjih plovil, ki imajo stalno ali začasno bivališče v občini). Za leto 2022 je iz tega 

naslova načrtovan prihodek v višini 500,00 €. Višina tega prihodka je načrtovana na podlagi 

ocenjene realizacije zadnjih nekaj let. 

Davki na dediščine in darila (obdavči se premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino 

ali darilo) so precej nepredvidljivi prihodki občine, saj občina na višino tega prihodka nima 

vpliva. V proračunu za leto 2022 se tako načrtujejo ti davki v višini 20.200,00 €.  

Podobno so nepredvidljivi tudi prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin (od 

pravnih in fizičnih oseb), ki se plačujejo od vsakega odplačnega prenosa lastninske pravice na 

nepremičnini. Glede na to, da so ti prihodki odvisni od prometa z nepremičninami pravnih in 

fizičnih oseb v občini in so precej težko napovedljivi ter da se pričakuje podoben promet z 

nepremičninami ob načrtovanem izboljšanju gospodarske rasti, se za leto 2022 načrtujejo v 

okviru ocene realizacije letošnjega leta. Tako se načrtujejo prihodki od davkov na promet 

nepremičnin in na finančno premoženje v višini 65.010,00 €. 

 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 114.600,00 €  

 

Domači davki na blago in storitve, ki prav tako sodijo v sklop davčnih prihodkov, 

predstavljajo obliko davkov, ki sodijo med izvirne prihodke občine. V proračunu občine za 

prihodnje leto se ti davki načrtujejo v obliki davkov na posebne storitve ter drugih davkov na 

uporabo blaga in storitev. Skupno se tako ti davki načrtujejo v višini 114.600,00 €. V 
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primerjavi z oceno realizacije letošnjega leta je to nekoliko manj, predvsem zaradi 

načrtovanega nekoliko nižjega prihodka okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda. 

Najmanjši del domačih davkov na blago in storitve se načrtuje v obliki davkov na posebne 

storitve. Ti davki se nanašajo na dobitke od iger na srečo, ki se plačujejo in so odvisni od 

števila in višine dobitkov od iger na srečo občanov. To pomeni, da so z vidika napovedovanja 

njihove višine podvrženi negotovosti napovedovanja oziroma elementu sreče občanov. Za 

prihodnje leto je načrtovan prihodek iz tega naslova v višini 3.000,00 €. 

Med domačimi davki na blago in storitve pa največji del predstavljajo prihodki od drugih 

davkov na uporabo blaga in storitev. Znotraj teh davkov glavnino predstavljajo načrtovani 

prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se 

nanaša na enote obremenitve okolja z odvajanjem odpadnih voda. Ti prihodki se načrtujejo v 

višini 100.000,00 €. Poleg teh prihodkov se v tej skupini načrtuje še pristojbina za 

vzdrževanje gozdnih cest v višini 8.600,00 €, kar je enak znesek, kot znaša ocena realizacije 

letošnjega leta. Najmanjši del prihodkov znotraj domačih davkov na blago in storitve pa se 

načrtuje v obliki prihodka občinskih taks od fizičnih oseb in zasebnikov. Ti prihodki se 

nanašajo na plačilo taks za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem 

prostorskem načrtu (OPN) ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN). Ti prihodki 

se za leto 2022 načrtujejo v višini 3.000,00 €. 

 
71 - NEDAVČNI PRIHODKI 673.730,00 €  

 
Pomemben del celotnih prihodkov občine predstavljajo tudi nedavčni prihodki. Za leto 2022 

se ti prihodki načrtujejo v višini 673.730,00 €, kar predstavlja 9,7 % delež vseh načrtovanih 

prihodkov občine. V primerjavi z oceno realizacije teh prihodkov v letošnjem letu, se 

načrtujejo v nižjem znesku za 21.726,77 € oziroma 3,1 %. Razlog je v nižjih načrtovanih 

drugih nedavčnih prihodkih. 

 

5
0

7
.6

9
5

,5
6

 

8
.0

0
0

,0
0

 

9
.3

6
1

,2
1

 

1
7

0
.4

0
0

,0
0

 

5
2

4
.2

3
0

,0
0

 

8
.5

0
0

,0
0

 

1
2

.0
0

0
,0

0
 

1
2

9
.0

0
0

,0
0

 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

UDELEŽBA NA
DOBIČKU IN

DOHODKI OD
PREMOŽENJA

TAKSE IN
PRISTOJBINE

GLOBE IN DRUGE
DENARNE KAZNI

DRUGI NEDAVČNI
PRIHODKI

v
 E

U
R

VRSTE PRIHODKOV

OCENA REALIZACIJE za leto 2021 in PRORAČUN za leto 
2022

OCENA REALIZACIJE 2021

PRORAČUN 2022

6
9

5
.4

5
6

,7
7

 

6
7

3
.7

3
0

,0
0

 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

SKUPAJ
NEDAVČNI
PRIHODKI

v
 E

U
R

 

77,8%

1,3%

1,8%

19,1%

STRUKTURA NEDAVČNIH PRIHODKOV v letu 2022

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

TAKSE IN PRISTOJBINE

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  
 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 524.230,00 € 

 

Največji in najpomembnejši del načrtovanih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki 

udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja. Le-ti se v celoti nanašajo na načrtovane 

prihodke od premoženja, ki se za leto 2022 načrtujejo v višini 524.230,00 €. 

Znotraj prihodkov od premoženja se v proračunu načrtujejo predvsem različne najemnine, ki 

pripadajo občini, ter podeljene koncesije. V prvi skupini, to je med prihodki od najemnin, se 

načrtujejo prihodki od najemnin za poslovne prostore v lasti občine v višini 250,00 € ter za 

stanovanja, ki jih ima v lasti občina, v višini 43.000,00 €. Ti prihodki se za prihodnje leto v 

primerjavi z oceno realizacije letošnjega leta načrtujejo v podobnem znesku, saj občina nima 

večjega števila poslovnih prostorov, ki bi jih oddajala v najem, poleg tega pa se za prihodnje 

leto ne načrtuje nadaljnja prodaja stanovanj v lasti občine, torej ohranjanje fonda stanovanj za 
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katere najemniki plačujejo najemnine. Poleg teh najemnin se načrtujejo tudi prihodki od 

najemnin za opremo za gospodarsko javno infrastrukturo (oskrba s pitno vodo, kanalizacija, 

odpadki in centralna čistilna naprava), ki je v najemu pri JP KSP Litija, in sicer v višini 

109.090,00 €. Največji del načrtovanih prihodkov od najemnin oziroma prihodkov od 

premoženja se nanaša na načrtovane prihodke od drugih najemnin. Sem sodijo najemnine, ki 

jih občina zaračunava različnim uporabnikom. Tako so načrtovani prihodki od najema grobov 

in mrliških vežic, prostorov in plezalne stene v športni dvorani Pungrt ter bazena Pungrt ter 

najema nepremičnin gospodarske javne infrastrukture, ki je v najemu pri JP KSP Litija 

(oskrba s pitno vodo, kanalizacija in centralna čistilna naprava). Ti prihodki so načrtovani na 

podlagi predvidevanj o nekoliko bolj normalnem poteku leta 2022 (v primerjavi z letom 2020 

in 2021) kar se tiče najema športne dvorane, plezalne stene in bazena Pungrt ter predvidenih 

višinah najemnin za najem gospodarske javne infrastrukture. Skupno se ti prihodki načrtujejo 

v višini 289.190,00 €. Glede na ocenjeno realizacijo letošnjega leta se načrtujejo nekoliko 

nižji prihodki od najemnin za opremo ter nekoliko višji prihodki od drugih najemnin. Drugo 

skupino prihodkov od premoženja predstavljajo prihodki od podeljenih koncesij, znotraj 

katerih največji delež predstavljajo načrtovani prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko 

pravico (za izkoriščanje mineralne surovine). Ti prihodki se načrtujejo v višini 80.000,00 €, in 

sicer v okviru odmere koncesij letošnjega leta. Poleg teh koncesij, se v manjšem delu 

načrtujejo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki predstavljajo prihodek dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Ta prihodek se načrtuje v višini 1.200,00 €. V višini 

1.500,00 € pa se za prihodnje leto načrtujejo tudi prihodki od nadomestila za dodelitev 

služnostne in stavbne pravice s strani občine. 

 

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 8.500,00 € 

 

Prihodki taks in pristojbin predstavljajo prihodke od upravnih taks, ki pripadajo občinskemu 

proračunu in so jih stranke dolžne plačevati na podlagi in po predpisanih tarifah Zakona o 

upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave (opravljene storitve 

javne uprave) ter drugih predpisih. Znotraj teh prihodkov se za leto 2022 načrtujejo prihodki 

upravnih taks, in sicer v višini 8.500,00 €. Načrtovana višina je v okviru realizacije teh 

prihodkov letošnjega leta. 

 

712 - GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 12.000,00 € 

 

Globe in druge denarne kazni predstavljajo globe in kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične 

osebe. Plačilo glob in kazni se nanaša na prestopke in prekrške na podlagi zakonov in 

občinskih predpisov. Tudi ta vrsta prihodkov je podvržena precejšnji negotovosti v 

napovedovanju okvirne višine. Tako se ti prihodki v proračunu za leto 2022 načrtujejo v 

podobnem znesku, kot se ocenjuje realizacija v letošnjem letu. Znotraj teh prihodkov se 

načrtujejo prihodki denarnih kazni za prekrške v okviru letošnje realizacije, in sicer v višini 

10.000,00 €. Po drugi strani pa se v nekoliko višjem znesku od ocene letošnje realizacije 

načrtujejo prihodki nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, in sicer v višini 

2.000,00 €. Skupno se tako prihodki glob in drugih denarnih kazni v proračunu za leto 2022 

načrtujejo v višini 12.000,00 €. 

 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 129.000,00 € 

 

Pomemben del nedavčnih prihodkov v proračunu za leto 2022 se načrtuje v obliki drugih 

nedavčnih prihodkov. Ti prihodki se v skupnem načrtujejo v višini 129.000,00 €, kar je precej 

manj kot znaša ocena realizacije teh prihodkov letošnjega leta. Največji delež teh prihodkov 
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predstavljajo načrtovani prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih občani plačujejo kot 

prispevek za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Ti prihodki se načrtujejo v višini 

110.000,00 €, kar je nižji znesek, kot se ocenjuje, da se bo realiziral v letošnjem letu. Poleg 

tega se v proračunu načrtujejo tudi drugi (izredni) nedavčni prihodki, ki predstavljajo npr. 

prihodke od povračil obratovalnih (materialnih) stroškov za prostore Knjižnice Litija in JZ 

Bogenšperk, povračil stroškov električne energije za uporabo prostorov v POŠ Javorje, raznih 

odškodnin, povrnitev stroškov, stroškov izvršb, povračilo stroškov oskrbe v domovih za 

ostarele po sklepih o dedovanju,… Ti prihodki se v skupnem znesku načrtujejo v višini 

19.000,00 €. 

 
72 - KAPITALSKI PRIHODKI 188.523,40 €  

 
V precej višjem znesku, kot se ocenjuje, da bo znašala dosežena realizacija letošnjega leta, se 

v proračunu za leto 2022 načrtujejo kapitalski prihodki. Ti prihodki se načrtujejo v višini 

188.523,40 €, kar je glede na oceno realizacije letošnjega leta več za 149.615,00 € oziroma 

384,50 %. V strukturi celotnih prihodkov naj bi delež kapitalskih prihodkov znašal 2,7 %. 

Znotraj kapitalskih prihodkov se načrtujejo tako prihodki od prodaje osnovnih sredstev, kot 

tudi prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, tudi na podlagi menjav zemljišč 

v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. 
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85,9%

14,1%

STRUKTURA KAPITALSKIH PRIHODKOV v letu 2022

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV  

 

Natančen seznam z obrazložitvami in vrednosti osnovnih sredstev ter zemljišč, ki jih Občina 

Šmartno pri Litiji načrtuje prodati v letu 2022, je podan v Letnem načrtu pridobitve in 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022. 

 

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 161.949,00 € 

 

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev se za prihodnje leto načrtujejo izključno v obliki 

prihodkov od prodaje zgradb in prostorov oziroma stanovanjskih objektov in stanovanj. Tako 

se načrtuje prodaja treh stanovanj na Grmačah osebam, zainteresiranim za nakup. Skupno se 

iz tega naslova načrtujejo prihodki v višini 161.949,00 €. 

 

722 - PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. SREDSTEV 26.574,40 € 

 

Znotraj kapitalskih prihodkov se za leto 2022 načrtujejo tudi prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih sredstev. Ti prihodki se nanašajo na prihodke od prodaje stavbnih, kmetijskih 

in gozdnih zemljišč, tako na podlagi interesa potencialnih kupcev, kot tudi na podlagi menjav 

zemljišč (urejanje zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem v naravi). Skupno se ti 

prihodki načrtujejo v višini 26.574,40 €. 
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74 - TRANSFERNI PRIHODKI 1.308.500,83 €  

 
Transferni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki občine, predstavljajo pa transfer iz 

drugih blagajn javnega financiranja in so pomembni predvsem za financiranje investicij in 

projektov v občini. Za prihodnje leto se načrtujejo transferni prihodki v višini 1.308.500,83 €, 

kar je v primerjavi z oceno realizacije letošnjega leta več, in sicer za 881.043,84 € oziroma 

206,1 %. Delež transfernih prihodkov v strukturi celotnih prihodkov naj bi znašal 18,8 %. 

Glavni razlog za višje prihodke v prihodnjem letu je tako v višjih transfernih prihodkih iz 

drugih javnofinančnih institucij kot tudi prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna Evropske Unije in iz drugih držav. 
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79,7%

20,3%

STRUKTURA TRANSFERNIH PRIHODKOV v letu 2022

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH
DRŽAV  

 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 

 INSTITUCIJ 1.043.073,05 € 

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo prejeta sredstva 

neposredno iz državnega proračuna. Za prihodnje leto se tako v proračunu načrtujejo prejeta 

sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna, prejeta sredstva iz državnega 

proračuna za investicije, druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo ter 

prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin. Največji del 

transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij se nanaša na načrtovana prejeta 

sredstva iz državnega proračuna za investicije. Znotraj teh sredstev se glavnina v višini 

600.000,00 € načrtuje kot sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer za 

sofinanciranje izgradnje novega vrtca v Šmartnem. Poleg teh sredstev se za leto 2022 

načrtujejo še sredstva državne udeležbe pri sofinanciranju izvedbe LAS projektov 

Medgeneracijskega središča Javorje v višini 3.147,08 € in kolesarske mreže na podeželju v 

višini 3.831,97 €. Kot vsako leto pa se načrtujejo tudi sredstva iz naslova transfera požarnih 

taks na podlagi Zakona o varstvu pred požarom, in sicer v višini 14.000,00 €. Precej sredstev 

je načrtovanih tudi v obliki prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje 

razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin. Sredstva občina prejema 

po dvanajstinah in jih lahko prosto porablja. Tako se za leto 2022 iz tega naslova načrtujejo 

sredstva v višini 345.920,00 €, kar je nekoliko več od ocene realizacije letošnjega leta. V 

manjši meri pa se načrtujejo tudi prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega 

proračuna, ki predstavljajo finančno izravnavo, ki jo bo občina prejemala za financiranje 

primerne porabe. Tudi ta sredstva občina prejema po dvanajstinah skozi celotno leto, skupno 

pa so načrtovana v višini 42.074,00 €. Najmanjši del transfernih prihodkov iz drugih 

javnofinančnih institucij pa se načrtuje v obliki drugih prejetih sredstvih iz državnega 

proračuna za tekočo porabo, in sicer v skupni višini 34.100,00 €. Znotraj teh sredstev se 

načrtujejo prejeta sredstva za sofinanciranje odhodkov skupne občinske uprave, sredstva za 

sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest, povračilo sredstev subvencioniranja neprofitnih in 
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tržnih najemnin ter prejeto nadomestilo od prodaje lesa iz državnih gozdov. Skupno se tako 

transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij načrtujejo v znesku 1.043.073,05 €, kar 

je precej več, kot znaša ocena realizacije letošnjega leta, predvsem zaradi načrtovanih 

sredstev iz državnega proračuna za investicije, v manjši meri pa tudi zaradi načrtovanih 

sredstvih iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna oziroma predvidene finančne 

izravnave za financiranje primerne porabe. 

 

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  

 IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 265.427,78 € 

 

Manjši del načrtovanih transfernih prihodkov pa se za leto 2022 načrtuje v obliki prejetih 

sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije in iz drugih držav. Ta 

sredstva so namenjena sofinanciranju projektov v občini, in sicer pokrivanju upravičenih 

stroškov na posameznem projektu. Skupno so ta sredstva za prihodnje leto načrtovana v višini 

265.427,78 €, ker je glede na oceno realizacije letošnjega leta občutno več. V ta sklop sodijo 

sredstva za sofinanciranje izvedbe LAS projektov Medgeneracijskega središča Javorje v višini 

12.588,32 € ter kolesarske mreže na podeželju v višini 15.327,86 €. Ta dva projekta sta se 

zaključila v letu 2021, vendar se zaradi dolgotrajnih postopkov odobritve prejem sredstev 

načrtuje v prihodnjem letu. Poleg tega so načrtovana tudi sredstva za sofinanciranje izgradnje 

primarnega vodovoda Račica – Velika Štanga v višini 158.000,00 € ter projekta Interrg 

Projekt eTransNet v višini 51.595,42 €. 

 

 

 

 

Celotni odhodki Občine Šmartno pri Litiji se v proračunu za leto 2022 načrtujejo v višini 

8.091.581,06 €. Glede na oceno realizacije za letošnje leto je to več za 2.523.530,44 € 

oziroma 45,3 %. Celotni odhodki so načrtovani po strukturi in višini v posameznih skupinah 

kontov, kot je razvidno iz spodnjih tabel in grafa, v katerem je tudi primerjava z Zaključnim 

računom proračuna za leto 2020 ter ocenjeno realizacijo odhodkov v proračunskem letu 2021. 

 

PRIKAZ PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2022 IN PRIMERJAVA GLEDE NA 

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2020 IN OCENO REALIZACIJE ZA LETO 2021 

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 

Vrsta odhodka 
Zaključni 

račun 2020 

Ocena 

realizacije 

2021 

Proračun 

2022 
Indeks Indeks 

40 TEKOČI ODHODKI 1.644.773,26  1.725.138,13  1.876.764,28  114,1  108,8  

41 TEKOČI TRANSFERI 2.254.448,84  2.294.087,92  2.630.513,04  116,7  114,7  

42 INVESTICIJSKI 

ODHODKI 1.373.203,53  1.356.100,37  3.210.102,84  233,8  236,7  

43 INVESTICIJSKI 

TRANSFERI 220.018,40  192.724,20  374.200,90  170,1  194,2  

SKUPAJ ODHODKI 5.492.444,03  5.568.050,62  8.091.581,06  147,3  145,3  

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2020, 2021 in 2022. 

 

ODHODKI 
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Primerjava med proračunom za leto 2022 ter zaključnim računom proračuna za leto 2020 

oziroma oceno realizacije odhodkov proračuna za leto 2021 prikazujeta zgornja tabela in graf. 

Za prihodnje leto se na odhodkovni strani načrtujejo precej višji celotni odhodki, in sicer naj 

bi bili glede na oceno realizacije za leto 2021 višji za 45,3 %. Glavni razlog za višje 

načrtovane odhodke je predvsem v višjih načrtovanih investicijskih odhodkih. Podroben 

prikaz načrtovanih odhodkov v letu 2022 je razviden iz Splošnega in Posebnega dela 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022. 

 

Spodnja tabela in graf pa prikazujeta strukturo odhodkov občine, ki so načrtovani v proračunu 

za leto 2022. Tako se za prihodnje leto glede na leto 2021 v strukturi celotnih prihodkov 

načrtuje precej višji delež investicijskih odhodkov, v manjši meri tudi investicijskih 

transferov, nižji pa delež tekočih odhodkov in tekočih transferov. 

 

PRIMERJAVA STRUKTURE ODHODKOV PO VRSTAH MED LETI 2021 IN 2022 

1 2 3 4 5 6=4/2 

Vrsta odhodka 

Ocena 

realizacije 

2021 

Delež v 

2021 

Proračun 

2022 

Delež v 

2022 
Indeks 

40 TEKOČI ODHODKI 1.725.138,13  31,0% 1.876.764,28  23,2% 108,8 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.294.087,92  41,2% 2.630.513,04  32,5% 114,7 

42 INVESTICIJSKI 

ODHODKI 1.356.100,37  24,4% 3.210.102,84  39,7% 236,7 

43 INVESTICIJSKI 

TRANSFERI 192.724,20  3,5% 374.200,90  4,6% 194,2 

SKUPAJ ODHODKI 5.568.050,62  100,0% 8.091.581,06  100,0% 145,3 

Vir: Bilanca prihodkov in odhodkov Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 in 2022. 
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23,2%

32,5%

39,7%

4,6%

STRUKTURA ODHODKOV V LETU 2022

TEKOČI ODHODKI TEKOČI TRANSFERI

INVESTICIJSKI ODHODKI INVESTICIJSKI TRANSFERI

 
 

V nadaljevanju sledijo podrobnejše obrazložitve načrtovanih odhodkov v predlogu proračuna 

za leto 2022 po posameznih osnovnih kategorijah odhodkov. Opis je predstavljen pa skupinah 

oz. podskupinah kontov. Vsi v nadaljevanju predstavljeni odhodki (tekoči odhodki in tekoči 

transferji, investicijski odhodki in investicijski transferji) so podrobneje izkazani v Posebnem 

delu proračuna občine za leto 2022. 

 

40 - TEKOČI ODHODKI 1.876.764,28 €  

 
Tekoči odhodki predstavljajo odhodke za tekoče delovanje in poslovanje občine. Ti odhodki 

so v proračunu občine načrtovani za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca 

za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti ter sredstva izločena 

v rezerve. Za leto 2022 se tako v skupnem znesku načrtujejo tekoči odhodki v višini 

1.876.764,28 €, kar je glede na oceno realizacije za letošnje leto več za 151.626,15 € oziroma 

8,8 %. V strukturi celotnih odhodkov proračuna tekoči odhodki predstavljajo 23,2 % delež. 

Razlog za višje tekoče odhodke je predvsem v višjih odhodkih za izdatke za blago in storitve, 

višji pa so tudi načrtovani odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevki 

delodajalcev za socialno varnost in rezerve. 
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400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 375.961,92 € 

 

Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo vsa tekoča plačila, ki nastanejo v 

zvezi z zaposlitvami. Med ta plačila sodijo plače, regres za letni dopust, povračila in 
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nadomestila v zvezi z zaposlitvijo, sredstva za delovno uspešnost ter nadurno delo ter drugi 

izdatki zaposlenim. V proračunu za leto 2022 so tako načrtovane plače in drugi izdatki 

zaposlenim v občinski upravi za število sistemiziranih delovnih mest, kot je prikazano v 

Načrtu delovnih mest za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2022 in 2023 in za katere se 

predvideva, da bodo v letu 2022 zasedena. Poleg tega so za leto 2022 v proračunu načrtovana 

tudi sredstva za plače in druge izdatke za poklicno opravljanje funkcije župana. Sredstva so 

načrtovana v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski 

upravi Občine Šmartno pri Litiji, veljavno zakonodajo, sklenjenimi dogovori med sindikati in 

vlado glede višine plač v javnem sektorju ter zakonskih napredovanj nekaterih zaposlenih. 

Višina regresa za letni dopust je v proračunu načrtovana na podlagi veljavne višine regresa za 

leto 2021. Tako se v proračunu za prihodnje leto načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke 

zaposlenim v skupni višini 375.961,92 €.  

 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 59.692,18 € 

 

Odhodki za prispevke delodajalcev za socialno varnost se nanašajo na odhodke za plače in 

druge izdatke zaposlenim in so odvisni od višine predhodne skupine odhodkov. Prispevki 

delodajalcev za socialno varnost zajemajo prispevke za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in starševsko varstvo ter premije 

kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (za leto 2022 so načrtovane v enaki 

višini, kot je veljala v letu 2021, ker morebitne drugačne višine premij še niso objavljene). V 

proračunu se tako za število sistemiziranih delovnih mest v občinski upravi, za katere se 

načrtujejo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, načrtujejo tudi finančna sredstva za 

prispevke, in sicer v skladu z veljavno zakonodajo in doseženimi ter veljavnimi dogovori na 

tem področju. Prav tako se načrtujejo sredstva za plačilo prispevkov v zvezi s poklicnim 

opravljanjem funkcije župana. Skupno se za plačilo teh prispevkov v proračunu načrtujejo 

sredstva v višini 59.692,18 €. 

 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.364.580,36 € 

 

Izdatki za blago in storitve predstavljajo največji del tekočih odhodkov. Ti izdatki, ki so v 

proračunu predvideni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, zajemajo širok 

krog izdatkov oziroma odhodkov. Le-ti predstavljajo odhodke za nemoteno opravljanje nalog 

in tekočih zadev občine. Namenjeni so nemotenemu delovanju občinskih organov občine 

(občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in podžupana), občinske uprave, skupnega 

organa občinske uprave ter ožjih delov občine. Prav tako so namenjeni tekočemu vzdrževanju 

opreme in vseh objektov v lasti občine ter opravljanju nekaterih nujnih nalog občine. Za leto 

2022 se za izdatke za blago in storitve načrtujejo sredstva v skupni višini 1.364.580,36 €. 

Prvo skupino načrtovanih izdatkov za blago in storitve predstavljajo odhodki za pisarniški in 

splošni material in storitve. Znotraj teh odhodkov se največji del načrtuje za drugi splošni 

material in storitve (izvedba projekta Interrg Projekt eTransNet, vodenje evidence NUSZ, 

izvedba protokolarnih dogodkov, promocije občine, vpisa v zlato knjigo,…). V podobni višini 

se načrtujejo odhodki za stroške oglaševalskih storitev in objav, ki se nanašajo na 

informiranje občanov preko lokalnega radia, TV in spletne strani občine, objavo občinskih 

predpisov, izvedbo volitev in nekaterih načrtovanih projektov občine,… Nekoliko manj je 

načrtovanih odhodkov za računovodske, revizorske in svetovalne storitve, in sicer za izdelavo 

prostorskih aktov ter načrtovano svetovanje občinski upravi pri urejanju kadrovskih zadev in 

varovanja osebnih podatkov. Precej manj sredstev se načrtuje za izdatke za reprezentanco, ki 

bodo namenjena predvsem za prednovoletno obdaritev po KS, v zvezi z delovanjem župana in 

podžupana ter vpisa v zlato knjigo. Poleg tega se načrtujejo še sredstva za storitve varovanja 
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zgradb in prostorov (občinske stavbe, športne dvorane, stavbe OŠ Šmartno ter poslovne 

stavbe na Staretovem trgu 12), pisarniški ter čistilni material in storitve (za potrebe občinske 

uprave, pisarniški material za potrebe občinskega sveta ter čistilni material za športno 

dvorano), založniške in tiskarske storitve, hrana, storitve menz in restavracij (za prehrano 

gasilcev in članov civilne zaščite ob morebitnih večjih intervencijah) ter časopise, knjige in 

strokovno literaturo. Skupno se za vse te namene za prihodnje leto načrtujejo sredstva v višini 

105.936,96 €. 

Precej več sredstev se znotraj izdatkov za blago in storitve načrtuje za posebni material in 

storitve, in sicer v višini 196.807,58 €. Največji del predstavljajo sredstva za druge posebne 

materiale in storitve (123.493,70 €), ki so načrtovani za plačilo stroškov pri izdelavi 

sprememb in dopolnitev OPN, povezovanje lokalnih skupnosti, urejanje prometne 

signalizacije, informacijsko podporo pri prikazu in obdelavi prostorskih podatkov, 

posodobitev lokalnega energetskega koncepta, izvedbo aktivnosti sveta za preventivo in 

varnost v cestnem prometu, izvajanje dejavnosti, ki so povezane z razvojem turizma, izvedbo 

protokolarnih dogodkov in prireditev, ureditev fizičnega arhiva - odbira dokumentarnega in 

arhivskega gradiva, izvedbo praznične okrasitve naselij, nakup nujne zaščitne opreme za 

potrebe civilne zaščite, promocijo občine, sanacijo divjih odlagališč,… V precej nižjem 

znesku se načrtujejo sredstva za izvedbo geodetskih storitev, cenitev in podobnih storitev za 

ureditev premoženjsko pravnih razmerji (66.400,00 €). Manjši del sredstev pa se načrtuje še 

za nakup sanitetnega materiala, službenih oblek za vzdrževalca, zdravniške preglede 

zaposlenih, nakupa drobnega inventarja,… 

Za delovanje občinske uprave ter opravljanje funkcij objektov v občini se med izdatki za 

blago in storitve načrtujejo tudi odhodki za energijo, vodo, komunalne storitve in 

komunikacije. Ti odhodki se nanašajo na občinsko stavbo, športne objekte, poslovne prostore, 

javne površine, kulturni dom v Štangi, pokopališča, prazna stanovanja v lasti občine, javno 

razsvetljavo, opravljanje poštnih storitev za občinsko upravo, raznos gradiva za seje 

Občinskega sveta,… Ti prihodki se za prihodnje leto načrtujejo v skupni višini 104.500,00 €.  

Najmanjši del izdatkov za blago in storitve se načrtuje za prevozne stroške in storitve (goriva 

za službena vozila, registracija teh vozil, njihovo vzdrževanje in zavarovanje) v višini 

7.190,00 € ter izdatki za službena potovanja zaposlenih v občinski upravi, župana in 

podžupana ter v povezavi z izvedbo lokalnih volitev v skupni višini 1.950,00 €.  

Največji del izdatkov za blago in storitve se načrtuje za tekoče vzdrževanje. Ta sredstva so 

načrtovana za tekoče vzdrževanje občinskih ter gozdnih cest, izvajanje zimske službe, tekoče 

vzdrževanje športnih objektov, stanovanj, poslovnih in drugih objektov v lasti občine, 

pokopališč, javne razsvetljave, vodovodov, ki še niso v lasti občine, javnih površin, TRIM 

steze na Bogenšperku, kolesarske postaje pri Dvorani Pungrt, računalniške in programske 

opreme, zavarovanje objektov,… Skupno se za te namene za leto 2022 načrtujejo sredstva v 

višini 798.377,54 €.  

V manjšem delu se v proračunu načrtujejo tudi sredstva za najemnine in zakupnine. Ta 

sredstva so načrtovana za plačilo najema prostorov za delovanje glasbene šole v prostorih 

SVC v Litiji, prostorov za izvedbo lokalnih volitev, vozil za brezplačne prevoze starejših, 

vaških pokopališč v občini ter sledilne naprave za tovorno vozilo občinske uprave. Skupno se 

za vse omenjene najemnine za prihodnje leto načrtujejo sredstva v višini 28.235,68 €.  

Pomembnejši in precejšnji del izdatkov za blago in storitve se načrtuje v obliki drugih 

operativnih odhodkov. Znotraj teh odhodkov se načrtujejo predvsem sejnine in povračila 

stroškov v zvezi s sejninami za člane občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta 

(odborov), Nadzornega odbora ter nadomestila za člane občinske volilne komisije ob izvedbi 

lokalnih volitev, sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in 

drugih (predvsem storitve pravnega zastopanja občine ter notarske storitve v zvezi z 

opravljanjem zemljiškoknjižnih zadev), prejemki zunanjih sodelavcev (za volilne odbore ob 
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izvedbi lokalnih volitev), članarine v domačih neprofitnih organizacijah (združenji SOS in 

ZOS, ki opravlja tudi notranjo revizijo), plačila za dela preko študentskega servisa (za 

vaditelja na bazenu Pungrt, pri vpisu v zlato knjigo ter opravljanje del v času letnih dopustov 

v občinski upravi), stroški izobraževanja za zaposlene v občinski upravi, stroški udeležbe 

župana na konferencah, plačila po podjemnih pogodbah (pri izvedbi lokalnih volitev), plačila 

bančnih storitev in storitev opravljanja plačilnega prometa občine ter davkov na promet 

nepremičnin. Znotraj drugih operativnih odhodkov se načrtujejo tudi nadomestila za 

opravljanje nepoklicne funkcije podžupana, plačila za upravljanje stanovanjsko-poslovnega 

fonda občine, delo občinske uprave (vodenje analitičnih knjigovodskih in tehničnih evidenc v 

zvezi z gosp. javno infrastrukturo, ki jih vodi JP KSP Litija), stroške plačilnega prometa 

občine, plačila obveznih prispevkov pri izplačilu sejnin članom občinskega sveta in delovnih 

teles, nadzornega odbora ter članom občinske volilne komisije, morebitnih nadomestil plače 

osebam med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, izplačila vodnih povračil v 

sklopu tekočega vzdrževanja vodovodov,… Skupno se za vse te namene v proračunu za leto 

2022 načrtujejo sredstva v višini 121.446,48 €.  

 

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 23.049,50 € 

 

Med tekoče odhodke sodijo tudi plačila domačih obresti. Ti odhodki se nanašajo na obveznost 

plačila pripadajočih obresti od vseh najetih in še neporavnanih dolgoročnih kreditov, ki jih je 

občina v preteklih letih najela pri poslovnih bankah za sofinanciranje investicij in zapadejo v 

plačilo v letu 2022. Pri vseh kreditnih pogodbah je obrestna mera sestavljena iz referenčne 

obrestne mere EURIBOR ter fiksne višine pribitka na to obrestno mero. Tako je gibanje 

višine celotne obrestne mere in s tem plačilo obresti odvisno od gibanja obrestne mere 

EURIBOR. Ker je ta obrestna mera že več let precej v negativnem območju, se tudi za leto 

2022 načrtuje, da bo ostala precej nizka oziroma negativna (pri plačilih obresti se v tem 

primeru upošteva EURIBOR v višini 0,0 %). Glede na nižje preostale zneske glavnic pri 

posameznem kreditu, se tudi obveznosti plačila obresti znižujejo, dodatno pa je občina v letu 

2021 dokončno poplačala prvi dolgoročni kredit iz leta 2007, pri drugem dolgoročnem kreditu 

iz leta 2011 pa je dosegla znižanje pribitka na obrestno mero. Tako se za prihodnje leto v 

skupnem načrtujejo nižja plačila obresti, kot znaša ocena realizacije letošnjega leta, in sicer se 

skupno načrtujejo sredstva v višini 23.049,50 €. 

 

409 - REZERVE 53.480,32 € 

 

Odhodki rezerv prav tako sodijo med tekoče odhodke in se v večini primerov načrtujejo v 

skladu z Zakonom o javnih financah. Največji del teh sredstev, in sicer v višini 42.000,00 €, 

se načrtuje kot proračunska rezerva, ki se iz proračuna odvede v proračunski sklad in je 

namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč naravne 

sile. Manjši del rezerv se načrtuje kot splošna proračunska rezervacija in je namenjena za 

nepredvidene namene ter namene, kjer ni zagotovljenih zadostnih finančnih sredstev. Ta 

sredstva so načrtovana v višini 10.000,00 €. Poleg tega se med rezervami načrtujejo tudi 

sredstva vplačil v rezervni sklad večstanovanjskih objektov oziroma za stanovanja v lasti 

občine, in sicer v višini 1.480,32 €. 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 2.630.513,04 €  

 
Tekoči transferi predstavljajo vsa nepovratna in nepoplačljiva plačila, za katere občina od 

prejemnika teh sredstev ne pridobi v povračilo nikakršnega materiala, blaga oziroma 

prejemnik teh sredstev za plačilo ne opravi nikakršne storitve. Sama uporaba sredstev mora 
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imeti značaj tekoče ali splošne narave in ne investicijske. V proračunu za prihodnje leto se ti 

transferi načrtujejo v obliki subvencij, transferov posameznikom in gospodinjstvom, 

nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter drugih tekočih domačih transferov. Skupno se 

za te namene načrtujejo sredstva v višini 2.630.513,04 €. V celotnih načrtovanih odhodkih 

znaša delež tekočih transferov 32,5 %. Glede na oceno realizacije letošnjega leta se ti transferi 

načrtujejo v višjem znesku za 336.425,12 € oziroma 14,7 %. Razlog je v višjih vseh 

podskupin kontov znotraj tekočih transferov. 
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410 – SUBVENCIJE 22.000,00 € 

 

Najmanjši del načrtovanih tekočih transferov za leto 2022 predstavljajo subvencije, znotraj 

katerih se načrtujejo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Za prihodnje leto se ti 

odhodki načrtujejo v višini 22.000,00 €, kar je nekoliko več, kot znaša ocena realizacije 

letošnjega leta. Ta sredstva se načrtujejo za dva namena. Večji del teh sredstev, v višini 

17.000,00 €, se načrtuje v obliki kompleksnih subvencij v kmetijstvu, in sicer za investicije v 

kmetijska gospodarstva zasebnikov ter za sofinanciranje prevoza mleka iz odročnih krajev, ki 

predstavljajo obliko državne pomoči. Manjši del sredstev, in sicer v višini 5.000,00 €, pa je 

načrtovan v obliki sredstev za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih, kot sredstva za 

nadaljevanje izvajanja javnega dela psihosocialne pomoči družinam v sklopu delovanja 

Centra za socialno delo. 

 

411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.741.320,00 € 

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo pomemben del odhodkov z vidika 

opravljanja nujnih nalog občine. Ti odhodki predstavljajo prejemke nepovratnih sredstev 

posameznikom (občanom) in gospodinjstvom v občini oziroma delno ali popolno nadomestilo 

posameznikom ali gospodinjstvom za določene zadeve. Za prihodnje leto so tako v proračunu 

občine načrtovani ti transferi v skupni višini 1.741.320,00 €. 

Znotraj transferov posameznikom in gospodinjstvom se manjši del sredstev načrtuje v obliki 

družinskih prejemkov in starševskih nadomestil. Ti odhodki predstavljajo darila oziroma 

nadomestila staršem v občini ob rojstvu otroka. V proračunu se za prihodnje leto za ta namen 

načrtujejo sredstva v višini 19.000,00 €. 

Pretežni del transferov posameznikom in gospodinjstvom je načrtovan v obliki drugih 

transferov posameznikom, ki so namenjeni najrazličnejšim dejavnostim, ki sodijo v sklop 

nujnih in obveznih nalog občine. Sem sodijo prevozi otrok v šolo, doplačila za šolo v naravi, 

regresiranje prehrane učencev in dijakov ter oskrbe v domovih za ostarele, subvencioniranje 

stanarin ter plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev (plačilo predšolske 

vzgoje). Velik del sredstev je načrtovan tudi v obliki drugih transferov posameznikom in 

gospodinjstvom. Znotraj teh se načrtujejo odhodki za subvencije cen izvajanja gospodarske 

javne službe, to je plačilo razlike med ceno izvajalca ter zaračunano ceno občanom – 
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odvajanje odpadnih voda, izvajanje pomoči na domu in drugih dejavnosti OŠ Šmartno, 

sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav, izvajanje brezplačnih prevozov za starejše 

občane, sofinanciranje E-oskrbe, subvencioniranje prevoza pitne vode, pogrebnih stroškov za 

pogrebe umrlih, ki nimajo svojcev, sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk ter pomoči 

fizičnim osebam ob morebitnih naravnih nesrečah. Za vse te zadeve in naloge občine se za 

leto 2022 načrtujejo sredstva v skupni višini 1.722.320,00 €. 

 

412 - TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN USTANOVAM 140.888,32 € 

 

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo sredstva, namenjena 

neprofitnim organizacijam, javnim ali privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobivanje 

dobička, temveč je njihov namen javno koristno ter dobrodelno delovanje. Največji del teh 

sredstev se načrtuje za dodelitev najrazličnejšim društvom in ostalim nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam, ki se ukvarjajo s programi s področja kmetijstva, športa, kulture, 

humanitarne dejavnosti ter ukvarjanja z mladino. Ta sredstva bodo razdeljena in izplačana na 

podlagi predhodno javno objavljenih in izvedenih razpisov ter podpisane pogodbe. Skupno se 

za ta namen načrtujejo sredstva v višini 117.000,00 €. Manjši del sredstev se v skladu z 

zakonom nameni tudi za delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti ter Rdečega križa, 

in sicer v višini 6.500,00 €. Poleg tega pa se določen del sredstev znotraj teh transferov 

načrtuje še za izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS), povezovanje 

lokalnih skupnosti, financiranje političnih strank ter nakazilo morebitnega namenskega 

prihodka v obliki koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Za te namene so 

načrtovana sredstva v višini 17.388,32 €. Skupno se v proračunu za prihodnje leto načrtujejo 

sredstva za transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 140.888,32 €, kar je 

nekoliko več kot znaša ocena realizacije teh transferov v letošnjem letu. 

 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 726.304,72 € 

 

Drugi tekoči domači transferi predstavljajo odhodke za dejavnosti izvajalcev javnih služb. 

Predvsem se v tem sklopu načrtujejo sredstva v obliki tekočih transferov v javne zavode, torej 

odhodkov za delovanje javnih zavodov, ter drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 

proračunski uporabniki. Poleg tega se načrtujejo še transferi, ki so namenjeni drugim 

občinam. Za prihodnje leto se tako drugi tekoči domači transferi načrtujejo v višini 

726.304,72 €. 

Najmanjši del drugih tekočih domačih transferov se načrtuje v obliki tekočih transferov 

občinam. To so sredstva namenjena za skupno občinsko upravo, ki zagotavlja delovanje 

občinskega inšpekcijskega nadzora, občinskega redarstva, urejanje prostora ter civilne zaščite 

in reševanja za štiri občine. Vsaka občina zagotavlja sredstva za plače ter materialne stroške v 

ustreznem deležu. Za leto 2022 se tako za ta namen za Občino Šmartno pri Litiji načrtujejo 

sredstva v višini 42.988,60 €. 

Največji del drugih tekočih domačih transferov predstavljajo načrtovani tekoči transferi v 

javne zavode. V skladu z zakonom je občina dolžna zagotavljati sredstva za delovanje javnih 

zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je občina. Med ta sredstva sodijo plače in drugi izdatki 

zaposlenim ter sredstva za prispevke delodajalcev (za Knjižnico Litija in JZ Bogenšperk), in 

sicer v skladu s (so)ustanoviteljskim deležem in trenutno veljavnimi predpisi na področju plač 

v javnem sektorju. Prav tako so načrtovana sredstva za izdatke za blago in storitve v javnih 

zavodih občine (Knjižnica Litija, JZ Bogenšperk, Glasbena šola, OŠ Šmartno, OŠ Litija-EPP, 

najemnine za prostore v vrtcih). Poleg tega so sredstva načrtovana tudi za izdatke za blago in 

storitve, ki jih ima JZ Bogenšperk v zvezi z gradom Bogenšperk, kulturnim domom Šmartno 
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ter izdajo lokalnega časopisa. Tako se v proračunu za prihodnje leto za te namene načrtujejo 

sredstva v skupni višini 592.416,12 €. 

Med druge tekoče domače transfere sodijo tudi tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, 

ki niso posredni proračunski uporabniki. Ta sredstva so v večini namenjena za delovanje 

gasilske zveze in občinskih gasilskih društev ter povračila stroškov intervencij gasilskih 

društev. Poleg tega pa se namenijo tudi za delovanje ekipe prve pomoči, opravljanje javne 

službe za zaščito izgubljenih živali ter zavarovanje odgovornosti članov PGD-jev in članov 

občinskega štaba civilne zaščite. Za leto 2022 se za te namene načrtujejo sredstva v skupni 

višini 90.900,00 €. 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 3.210.102,84 €  

 

Investicijski odhodki predstavljajo plačila, ki jih občina iz proračuna namenja pridobivanju in 

nakupom opredmetenih ter neopredmetenih osnovnih sredstev. Odhodki iz tega naslova 

pomenijo povečanje realnega premoženja občine in vrednost dolgoročnih sredstev občine. Za 

leto 2022 se v proračunu načrtujejo investicijski odhodki v višini 3.210.102,84 €, kar je za 

1.854.002,47 € oziroma 136,7 % več, kot se ocenjuje, da bo znašala realizacija teh odhodkov 

v letošnjem letu. V celotnih načrtovanih odhodkih občine naj bi ti odhodki predstavljali 

39,7 % delež. 
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420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.210.102,84 € 

 

Investicijski odhodki občine se v celoti nanašajo na načrtovane odhodke za nakup in gradnjo 

osnovnih sredstev. Ti odhodki se za leto 2022 načrtujejo v skupnem znesku 3.210.102,84 €.  

V prvi vrsti se med temi odhodki načrtujejo sredstva za nakup prevoznih sredstev. Za ta 

namen je za leto 2022 načrtovanih 42.000,00 €. Glavnino tega zneska v višini 41.000,00 € 

predstavlja načrtovan nakup avtomobila v okviru projekta Interrg Projekt eTransNet. Manjši 

del sredstev pa je načrtovan še za morebitne nakupe koles za OŠ Šmartno v okviru Sveta za 

preventivo in varnost v cestnem prometu. 

V podobnem znesku se za prihodnje leto načrtujejo tudi odhodki za nakup opreme, in sicer v 

višini 22.260,00 €. Ta sredstva se načrtujejo za zamenjavo oziroma nakup toplotne črpalke za 

sanitarno vodo, nakup tabličnih računalnikov za člane občinskega sveta, nakup računalniške 

opreme in zunanjih diskov za potrebe občinske uprave, nakup opreme za vzdrževanje javnih 

površin ter vodovoda Primskovo,… 

Najmanjši del investicijskih odhodkov, v višini 4.000,00 €, se načrtuje za nakup drugih 

osnovnih sredstev, in sicer za nakup košev za odpadke ter županove protokolarne ovratnice. 

Glavnina investicijskih odhodkov se, kot vsako leto, načrtuje v obliki odhodkov za 

novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. Ta sredstva se načrtujejo za pričetek izgradnje 

novega vrtca v Šmartnem, modernizacija lokalne ceste Sobrače - Sela – Ježce, investicijsko 

vzdrževanje krajevnih in lokalnih cest, izgradnjo vodovoda Račica – Velika Štanga, ureditev 
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parkirišča pri KD Šmartno, vzpostavitev polnilne postaje za električna vozila, izgradnja dveh 

avtobusnih postajališč,…Za te namene se za prihodnje leto načrtujejo sredstva v skupni višini 

2.612.532,86 €. 

Precej manj sredstev je načrtovanih za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, in sicer je za te 

namene načrtovanih 48.433,48 €. Ta sredstva so načrtovana za investicijsko vzdrževanje 

kanalizacijskih naprav, obstoječih vodovodov, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti občine, 

obnovo klopi pred domom Tisje ter plačilo za sanacijo strehe na OŠ Šmartno ob postavitvi 

sončne elektrarne. 

Med investicijske odhodke sodijo tudi načrtovana sredstva za nakup zemljišč in naravnih 

bogastev. Pri tem gre v prvi vrsti za odkupe zemljišč po katerih potekajo lokalne ceste ter 

javne poti in so v lasti fizičnih oseb. Načrtovana so tudi sredstva za odkupe zemljišč po 

izvedenem asfaltiranju javne poti Lupinica - Bernardovec - Ježni vrh, za potrebe izgradnje 

pločnika Gradiške Laze – Sp. Jablanica, ureditev ceste na območju OPPN Šmartno jug, 

izgradnje pločnika do pokopališča Šmartno ter izgradnje vodovoda Račica – Velika Štanga. Ti 

odhodki so v proračunu načrtovani na podlagi letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja občine. Natančen seznam z obrazložitvami in vrednosti zemljišč, ki jih Občina 

Šmartno pri Litiji načrtuje kupiti v letu 2022, je podan v Letnem načrtu pridobitve in 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022. Za prihodnje leto se v 

proračunu načrtujejo sredstva za nakupe zemljišč v vrednosti 115.844,50 €. 

Znotraj investicijskih odhodkov se načrtujejo tudi sredstva za študije o izvedljivosti projektov, 

projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Skupno so za te namene za 

prihodnje leto načrtovana sredstva v višini 365.032,00 €. Med temi odhodki največji del 

odpade na odhodke za načrte in drugo projektno dokumentacijo, in sicer v višini 

303.632,00 €. Ta sredstva so načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo 

novega vrtca v Šmartnem, sanacijo plazu v Veliki Štangi, investicijsko vzdrževanje 

kanalizacije, vodovod Bukovica – Jablaniške Laze, izgradnjo parkirišča pod OŠ Šmartno, 

investicijsko vzdrževanje krajevnih in lokalnih cest ter izdelavo projektne dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo objekta mrliške vežice Zgornja Jablanica in 

Liberga. Precej manjši del sredstev se načrtuje za investicijski nadzor, in sicer izvajanje 

investicijskega nadzora pri izvedbi načrtovanih investicijah občine v letu 2022. Za ta namen 

so načrtovana sredstva v višini 58.400,00 €. Najmanjši del v višini 3.000,00 € pa se načrtuje 

še za plačila drugih storitev in dokumentacije, in sicer stroškom priključitve zaradi gradnje 

javne razsvetljave pri projektu modernizacije lokalne ceste Sobrače - Sela – Ježce. 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 374.200,90 €  

 

Investicijski transferi predstavljajo vsa nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih 

odhodkov (npr. nakup opreme, investicijsko vzdrževanje,…) prejemnikov sredstev, ki niso 

neposredni proračunski uporabniki. S temi sredstvi se povečuje realna vrednost premoženja 

prejemnikov sredstev. V občinskem proračunu ti transferi predstavljajo najmanjši del celotnih 

načrtovanih odhodkov. Njihov delež naj bi znašal 4,6 %. Za prihodnje leto se v proračunu 

načrtujejo investicijski transferi v višini 374.200,90 €, kar je glede na oceno realizacije 

letošnjega leta več za 181.476,70 € oziroma 94,2 %.  
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431 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM  

 OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 90.000,00 € 

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, se za leto 

2022 načrtujejo v skupni višini 90.000,00 €. Manjši del teh transferov v višini 5.000,00 € se 

načrtuje kot investicijski transfer nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer za 

sofinanciranje pri obnovah večnamenskih, sakralnih in zgodovinskih objektov. Precej večji 

del transferov pa se načrtuje v obliki investicijskih transferov drugim izvajalcem javnih služb, 

ki niso posredni proračunski uporabniki. Ta sredstva so v celoti namenjena investiranju na 

področju gasilstva in civilne zaščite, in sicer kot transfer požarne takse, ki je namenjen 

investicijam v gasilsko opremo ter sofinanciranje investicij in nakupom gasilske opreme PGD 

ter enotam civilne zaščite v občini. Skupno se za te namene načrtujejo sredstva v višini 

85.000,00 €. 

 

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM 284.200,90 € 

 

Precej večji del investicijskih transferov pa je načrtovan v obliki investicijskih transferov 

proračunskim uporabnikom. Za leto 2022 so ti transferi načrtovani v skupni višini 

284.200,90 €, in sicer kot transfer občinam in kot transfer javnim zavodom. Manjši del teh 

transferov se načrtuje kot investicijski transfer občinam. Pri tem gre za nujne nakupe opreme 

za delovanje skupne občinske uprave (nakup avtomobila, računalniške opreme, pisarniškega 

pohištva, službenih telefonov, licenčne programske opreme ter merilnika hitrosti). Za ta 

namen se načrtujejo sredstva v višini 11.880,90 €. Glavnino investicijskih transferov 

proračunskim uporabnikom pa se načrtuje kot investicijski transfer javnim zavodom. Ti 

transferi zajemajo sredstva, ki so namenjena za nabavo opreme in manjše investicijske posege 

pri javnih zavodih, katerih (so)ustanovitelj je občina. Sredstva so v največji meri načrtovana 

za OŠ Šmartno, in sicer za obnovo učilnic, nakup IKT opreme, menjavo luči, nakup šolskega 

pohištva (omare, stoli, mize), obnovo peči v kurilnici matične šole, nakup in ureditev 

infotabel, obnovo in opremo atrija, obnovo odtokov in električnih napeljav, večji del sredstev 

pa je namenjen še za ureditev mansarde na OŠ Šmartno v prostore za izvajanje dodatne 

strokovne pomoči in manjšo učilnico. Poleg tega so sredstva načrtovana tudi za vrtec Šmartno 

za morebitna nepredvidena dela ter odpravo inšpekcijskih odločb. Večji del sredstev je 

načrtovanih za JZ Bogenšperk, in sicer za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo 

prenove sistema ogrevanja in hlajenja v KD Šmartno ter postavitev nove zbirke Vraževerje in 

čarovništvo na slovenskem na gradu Bogenšperk. V manjši meri se načrtujejo tudi sredstva za 

nakup knjig ter zamenjavo svetilk in vzpostavitev označevalnega sistema v krajevni Knjižnici 

Litija, nakup koncertnega klavirja za Glasbeno šolo Litija – Šmartno in nakup vozila za 

saniteto za potrebe ZD Litija. Skupno so za te namene načrtovana sredstva v višini 

272.320,00 €. 
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C – Račun financiranja 

 

50 – ZADOLŽEVANJE 1.300.000,00 €  

 

V računu financiranja se za leto 2022 načrtuje zadolževanje občine, in sicer domače 

zadolževanje. Tako se načrtuje najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki, in sicer za 

potrebe izgradnje novega vrtca v Šmartnem. V proračunu se tako načrtuje predvideno domače 

zadolževanje v znesku 1.300.000,00 €. 
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500 – DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.300.000,00 € 

 

Domače zadolževanje se v proračunu za leto 2022 načrtuje v obliki najema dolgoročnega 

kredita pri poslovni banki. Skupno naj bi domače zadolževanje v tem letu znašalo 

1.300.000,00 €. To zadolževanje pri poslovni banki je običajno zadolževanje za nemoteno 

izvrševanje proračuna, in sicer investicije, predvidene v občinskem proračunu. Natančneje se 

za leto 2022 načrtuje najem kredita za izgradnjo novega centralnega vrtca v Šmartnem.  

 

55 – ODPLAČILA DOLGA 310.662,14 €  

 

Poleg zadolževanja se v Računu financiranja načrtujejo tudi odplačila dolga. V proračunu se 

tako načrtujejo sredstva za servisiranje domačega dolga oziroma odplačila glavnic vseh 

najetih kreditov občine, tako pri poslovnih bankah, kot tudi pri drugih domačih 

kreditodajalcih (državnem proračunu). Odplačila dolga se za leto 2022 načrtujejo v skupni 

višini 310.662,14 €, kar je precej manj kot znaša ocena realizacije za letošnje leto. Razlog je v 

tem, da je občina v letu 2021 odplačala precejšen del še nezapadlih glavnic za prvi dolgoročni 

kredit pri poslovni banki do dokončnega poplačila tega kredita. 
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550 – ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 310.662,14 € 

 

Odplačila domačega dolga se v Računu financiranja nanašajo na odplačila glavnic vseh 

najetih dolgoročnih kreditov občine, katere bodo zapadle v plačilo v letu 2022. Glede na to, 
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da je v pogodbah določena fiksna oziroma nespremenljiva višina mesečnih obrokov glavnic, 

je tudi načrtovanje potrebnih sredstev za te namene lažje. Načrtovana odplačila domačega 

dolga so razdeljena na dva dela. Prvi del se nanaša na odplačila kreditov poslovnim bankam, 

in sicer kreditov, ki jih je občina v preteklih letih najela za investicije v občini. Skupno se ta 

odplačila za leto 2022 načrtujejo v višini 241.658,28 €. Drugi del se nanaša na odplačila 

kreditov drugim domačim kreditodajalcem, in sicer državnemu proračunu. V tem primeru gre 

za odplačila glavnic petih dolgoročnih najetih kreditov pri državnem proračunu, ki jih je 

občina najela v letih od 2016 do 2020 kot del povratnih sredstev za sofinanciranje investicij 

občine. Višina teh odplačil se za leto 2022 načrtuje v višini 69.003,86 €. 

 

11. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 

V posebnem delu proračuna so prikazani finančni načrti neposrednih proračunskih 

uporabnikov in pomeni porabo javnofinančnih sredstev po neposrednih proračunskih 

uporabnikih (upoštevana je institucionalna klasifikacija). Odhodki in drugi izdatki so v 

posebnem delu razvrščeni po področjih proračunske porabe, glavnih programih in 

podprogramih (programska klasifikacija) ter po proračunskih postavkah-podkontih 

(ekonomska klasifikacija). V nadaljevanju so predstavljene obrazložitve načrtovanih 

finančnih sredstev na posameznih proračunskih postavkah v okviru neposrednih proračunskih 

uporabnikov, ki jih predvideva predlog proračuna občine za leto 2022. 

 

A – Bilanca prihodkov in odhodkov 

 

 

 

 

01 – POLITIČNI SISTEM 

0101 – Politični sistem  

01019001 – Dejavnost občinskega sveta   

 

01111111 – NADOMESTILA, SEJNINE IN PREVOZNI STROŠKI  

OBČINSKEGA SVETA 27.595,17 € 

Sredstva se načrtujejo za sejnine in prispevke članom občinskega sveta ter članom njegovih 

delovnih teles. Višina sredstev je načrtovana na podlagi veljavnega Pravilnika 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 ter predvidenega števila sej občinskega sveta z zasedanji odborov in komisij. Za leto 

2022 se načrtuje 7 rednih sej občinskega sveta z zasedanji odborov, 3 izredne seje občinskega 

sveta in 2 korespondenčni seji. 

 

01111113 – MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI OBČINSKEGA SVETA 3.600,00 € 

Sredstva se namenijo za materialne stroške za samo delovanje občinskega sveta, odborov in 

komisij (porabo pisarniškega materiala, stroške poštnine in kurirskih storitev za raznos 

gradiv) ter za nakup novoletnih daril. 

 

01111114 – NAKUP TABLIČNIH RAČUNALNIKOV ZA ČLANE  

 OBČINSKEGA SVETA 4.500,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za nakup tabličnih računalnikov za člane 

občinskega sveta v mandatu 2022 - 2026. 

 

1. 1000 – OBČINSKI SVET 
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01118301 – FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK 2.999,82 € 

Sredstva se namenijo za financiranje političnih strank, ki so zastopane v občinskem svetu 

Občine Šmartno pri Litiji, na podlagi zakonodaje - Zakon o političnih strankah. 

 

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov   

 

01121122 – IZVEDBA IN NADZOR VOLITEV IN REFERENDUMOV 28.550,00 € 

V letu 2022 bodo izvedene lokalne volitve za župana in člane občinskega sveta. Sredstva se 

načrtujejo za: nadomestila za člane občinske volilne komisije (8 članov in njihovih 

namestnikov), tajnika in namestnika tajnika OVK ter za volilne odbore (13 volilnih odborov s 

šestimi člani), stroške tiska razglasov in glasovnic, stroške raznosa obvestil, nakup 26 volilnih 

skrinjic ter stroške drugega potrebnega materiala za izvedbo volitev. 

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0403 – Druge skupne administrativne službe  

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti   

 

04311113 – OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV 2.500,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu stroškov objav sprejetih občinskih 

predpisov v Uradnem listu in morebitnih drugih javnih občilih. 

 

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,…)  5.700,00 € 

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. 

 

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti   

 

06136204 – POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI  23.644,50 € 

Sredstva na postavki so namenjena za delovanje pooblaščenih organizacij in združenj 

(izdelava razvojnih programov, koordinacija, informiranje), v katere je vključena Občina 

Šmartno pri Litiji: 

• Območno razvojno partnerstvo (ORPS Središča Slovenje) za katerega Center za razvoj 

Litija izvaja Območni razvojni program za obdobje 2014-2020 (skupni programi, 

mesečni koledar dogodkov, srečanje in ekskurzija za turistične ponudnike, ocenjevanje 

prehranskih in rokodelskih izdelkov ter podelitev certifikatov v višini 12.156,00 € in 

spodbujanje podjetništva 8.000,00 €), 

• Ljubljansko urbano regijo, v okviru katere Regionalna razvojna agencija LUR, ki je 

pooblaščena s strani 26 občin, izvaja regionalni razvojni program Ljubljanske urbane za 

programsko obdobje 2014-2020 (1.321,00 €), pripravlja strategijo regionalnega razvoja 

za obdobje 2021-2027 in regionalno inovacijsko strategijo (436,00 in 349,00 €) ter 

izvajanje regijskega projekta (e-kolesa 508,00 € in RDO 874,50 €). 
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06136205 - IZVAJANJE LOKALNEGA RAZVOJA LOKALNIH  

AKCIJSKIH SKUPIN (LAS) 9.700,00 € 

Sredstva na proračunski postavki se namenijo za sofinanciranje LAS Srce Slovenije 

(upravitelj je Razvojni center Srca Slovenije) in sicer za izvajanje strategije območja LAS 

Srce Slovenije ter delovanje in upravljanje LAS. 

 

 

 
02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 – Fiskalni nadzor  

02039001 – Dejavnost nadzornega odbora   

 

02311114 – DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA 3.936,54 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za delovanje in opravljanje funkcije 

Nadzornega odbora občine. Sredstva za izplačilo sejnin članom Nadzornega odbora so 

načrtovana na podlagi finančnega načrta odbora ter Pravilnika 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. V 

skladu s sprejetim letnim programom dela in finančnim načrtom Nadzornega odbora, so za 

leto 2022 načrtovana sredstva za izplačilo sejnin za 9 rednih sej ter opravljena 2 nadzora nad 

porabo proračunskih sredstev. 

 

 

 

 

01 – POLITIČNI SISTEM 

0101 – Politični sistem  

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov   

 

01131101 – PLAČE POKLICNIH FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA  

 ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJE 61.241,86 € 

Plače in nadomestila plač funkcionarjev so načrtovana na podlagi Pravilnika 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, 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter drugih zakonov, ki urejajo plače v javnem 

sektorju. Za leto 2022 se načrtujejo sredstva za plače, druge izdatke in prispevke za poklicno 

opravljanja funkcije župana ter nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 

 

01131112 – MATERIALNI STROŠKI FUNKCIONARJEV 4.770,00 € 

Sredstva se namenijo za materialne stroške župana in podžupana (telefonske storitve, 

povračilo potnih stroškov na službenih poteh) ter izdatke za reprezentanco (pogostitve, 

sprejemi, posebni dogodki). 

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE   

0403 – Druge skupne administrativne službe  

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov   

 

 

 

 

2. 2000 – NADZORNI ODBOR 

3. 3000 – ŽUPAN 
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04321112 – IZVEDBA PROTOKOLARNIH DOGODKOV IN  

PRIREDITEV OBČINE 9.200,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za nakup protokolarnih daril, nakupu zastav za 

otroke, ki bodo vstopili v OŠ Šmartno in za  podelitev naziva častnega občana, plaket, 

priznanj in jubilejnih nagrad občine, srebrniki za poroke in nakup županove protokolarne 

ovratnice. 

 

04324702 – VPIS V ZLATO KNJIGO 2.600,00 € 

Ob koncu šolskega leta se bo na gradu Bogenšperk izvedel vpis osnovnošolcev v Zlato knjigo 

in Knjigo najboljših dosežkov. Zato se sredstva namenijo za stroške tiska diplom, vabil, 

nakupa knjig oziroma daril za učence, izdatke za reprezentanco ter druge splošne in posebne 

storitve ob tem dogodku. 

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2303 – Splošna proračunska rezervacija 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 

 

23311191 – PRORAČUNSKA REZERVACIJA 10.000,00 € 

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov 

vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu 

posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene 

namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 

letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna 

ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegajo 0,5 % 

prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Tako se za leto 2022 na tej proračunski postavki 

oblikuje proračunska rezervacija v višini 10.000,00 €. 

 

 

 

 

02 – EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 – Urejanje na področju fiskalne politike  

02029001 – Urejanje na področju fiskalne politike   

 

02211116 – STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 3.860,00 € 

Sredstva so namenjena plačilu storitev plačilnega prometa občine NKBM d.d. za vodenje 

ničelnih računov, plačilo obresti Banki Sloveniji ter Upravi RS za javna plačila v zvezi z 

razporejanjem javnofinančnih prihodkov.   

 

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0402 – Informatizacija uprave  

04029002 – Elektronske storitve 

 

04222101 – SISTEM ANKETA 1.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki se načrtujejo za zagotavljanje delovanja storitve za 

spremljanje zadovoljstva meščanov oziroma občanov in izvajanje anket, obenem se bo s tem 

omogočilo sodelovanje občanov pri pripravi participativnega proračuna, torej odločanja o 

usmerjanju dela sredstev občine v razvojne in/ali infrastrukturne projekte po krajevnih 

skupnostih. 

 

4. 4000 – OBČINSKA UPRAVA 
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0403 – Druge skupne administrativne službe  

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti   

 

04311501 – SPLETNA STRAN OBČINE 2.280,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za vzdrževanje občinske spletne strani in 

modula "Lokalni utrip". 

 

04311502 – CELOSTNA PODOBA OBČINE  1.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki se načrtujejo za popravilo poškodovanega stebra v centru 

Šmartna 

 

04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem   

 

04331118 – STROŠKI IZVRŠB, DRUGI SODNI POSTOPKI  

IN PRAVNO ZASTOPANJE 18.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za zastopanje občine v letu 2022 po 

pooblaščenem odvetniku pred rednimi sodišči in drugimi pravosodnimi organi, opravljanje 

pravnih poslov za občino ter nudenje strokovne pomoči pri pripravi različnih pravnih 

dokumentov (občinskih predpisov, pogodb, odločb in drugih aktov). 

 

04331502 – TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV  

 V LASTI OBČINE 13.480,65 € 

Sredstva se načrtujejo za tekoče vzdrževanje in tekoče stroške (stroški ogrevanja, elektrike, 

komunalnih storitev, varovanja zgradbe in ostale nujno potrebne stroške) poslovnih prostorov 

v lasti občine, predvsem za objekt Knjižnice Šmartno (Staretov trg 12), poslovnega prostora 

bivše KS Šmartno ter nekdanje podružnične šole Javorje. 

 

04331503 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH  

 PROSTOROV V LASTI OBČINE 1.000,00 € 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za morebitna nujno potrebna investicijsko 

vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki so v lasti občine. 

 

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 – DELOVANJE NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE TER 

KOORDINACIJA VLADNE IN LOKALNE RAVNI  

06019003 – Povezovanje lokalnih skupnosti   

 

06136206 - INTERRG PROJEKT ETRANSNET 60.700,50 € 

Občina bo s projektom, v katerem bo sodelovala kot partner (vodilni partner je Občina 

Ormož, sodelujejo pa še Občina Lendava, Občina Mošćenićka draga, Labin in Cestica) 

celovito pristopila k popisu potreb in zelene oblike mobilnosti prilagodila realnemu stanju. 

Projekt bo omogočil celovito reševanje vprašanja mobilnosti in izboljšal možnost uporabe 

javnega prevoza tudi oddaljenim vasem, občanom in turistom. Mobilnost v občini še vedno 

prioritetno sloni na osebnem motornem prevozu. Posledice prepočasnega posodabljanja 

železniškega prometnega, nepovezanega in premalo razvitega omrežja javnih prevozov, 

predvsem v smislu intermodalnosti, se kažejo v nezadostni in nekonkurenčni ponudbi javnega 

prevoza ter v pogosti uporabi osebnih avtomobilov tudi na krajših poteh. Prebivalci, ki živijo 

na periferiji, v največji meri z javnim prevozom ne morejo dostopati do osnovane 
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infrastrukture (trgovine, DMO, ZD, železniška postaja itd.). Končni cilj projekta je nakup e-

vozila, ki bo nadomestilo osebni prevoz občanov. 

 

0603 – Dejavnost občinske uprave  

06039001 – Administracija občinske uprave   

 

06311101 – PLAČE DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE 385.297,24 € 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za plače, druge izdatke ter prispevke vsem 

delavcem občinske uprave. Sredstva so načrtovana v skladu s Statutom Občine Šmartno pri 

Litiji, aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine 

Šmartno pri Litiji, katalogom funkcij, delovnih mest in nazivov v občinski upravi Občine 

Šmartno pri Litiji ter na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivne 

pogodbe za negospodarske dejavnosti ter podzakonskih aktov in predpisov, za število 

sistemiziranih delovnih mest, kot je prikazano v Načrtu delovnih mest za Občino Šmartno pri 

Litiji za leto 2022 in 2023 in za katere se predvideva, da bodo v letu 2022 zasedena. V 

izračunu mase plač in drugih izdatkov delavcev občinske uprave so upoštevani trenutno 

sklenjeni oziroma veljavni dogovori med sindikati in vlado na področju plač v javnem 

sektorju za leto 2022. Sredstva za regres za letni dopust so načrtovana v isti višini, ki je 

veljala za leto 2021. V proračunu so sredstva na tej proračunski postavki načrtovana v skladu 

s sistemizacijo delovnih mest na občinski upravi, ki pa se nekoliko razlikuje od dejanskega 

(načrtovanega) števila zasedenih delovnih mest (za eno sistemizirano delovno mesto je 

načrtovano, da bo zasedeno le polovično). 

 

06311104 – PLAČE DELAVCEV - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA  33.782,28 € 

Sredstva so načrtovana za izplačilo osnovnih plač, dodatkov, povračil stroškov, regresa za 

letni dopust ter prispevki delodajalca za zaposlene v skupni občinski upravi, in sicer za dva 

inšpektorja, dva redarja in višjega svetovalca na področju civilne zaščite in reševanja. 

Načrtovana so sredstva v sorazmernem deležu, ki bremenijo Občino Šmartno pri Litiji, to je 

18,42 %. 

 

06311105 – MATERIALNI STROŠKI - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 9.206,32 € 

Načrtovana finančna sredstva so namenjena za plačilo sorazmernega dela (18,42 %) vseh 

materialnih stroškov potrebnih za delovanje skupne občinske uprave (izdatki za blago in 

storitve, uniforme, ogrevanje, električna energija, stroški voznega parka, tekoče vzdrževanje 

strojne in programske računalniške opreme, telefonske in poštne storitve, komunalne 

storitve,…) ter sorazmernega deleža najemnine prostorov za njihovo delovanje. 

 

06311106 – INVESTICIJE - SKUPNA OBČINSKA UPRAVA 11.880,90 € 

Sredstva za investicije skupne občinske uprave so načrtovana za nakup avtomobila, 

računalniške opreme, pisarniškega pohištva, službenih telefonov ter nakup licenčne 

programske opreme. Poleg tega so za leto 2022 načrtovana tudi sredstva za nakup merilnika 

hitrosti, ki bo namenjen vsem občinam. 

 

06311116 – IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE OBČINSKE UPRAVE 56.850,00 € 

Sredstva za izdatke za blago in storitve občinske uprave se načrtujejo za različne izdatke, ki 

so potrebni za nemoteno delovanje občinske uprave. Med največjimi stroški so nakup 

pisarniškega materiala (papir, kartuše za tiskalnike in fotokopirni stroj, različne mape in 

arhivske mape za shranjevanje gradiv,…), električna energija, stroški ogrevanja, poštnina, 

stroški čiščenja in varovanja poslovnih prostorov, strokovne literature, telefona, izdatki za 

izobraževanje zaposlenih ter drugi operativni odhodki (vključujejo stroške vodenja registra, 
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izdaje projektnih pogojev, izdaje soglasij, v JP KSP Litija v zvezi z infrastrukturo v najemu). 

Tudi v letu 2022 se načrtuje  sodelovanje z zunanjimi izvajalci in sicer za pomoč pri urejanju 

kadrovskih zadev, predviden je tudi zunanji sodelavec - pooblaščenec za potrebe izvajanje 

uredbe GDPR in zunanja pomoč za revizijo izvajanja Notranjih pravil za potrebe arhiviranja 

dokumentov. V te stroške bo v letu 2022 zajeto tudi vsakoletno e-arhiviranje E-računov in 

ureditev fizičnega arhiva - odbira dokumentarnega in arhivskega gradiva. 

 

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

uprave   

 

06321150 – TEKOČE VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV IN  

ZGRADBE TER OPREME 41.315,87 € 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za tekoče vzdrževanje premoženja, ki ga 

občinska uprava uporablja za svoje delovanje. V ta sklop sodi tako tekoče vzdrževanje in 

zavarovanje upravnih prostorov in zgradbe ter opreme (npr. pleskanje prostorov, popravila 

fotokopirnega stroja, meritve strelovoda, elektro meritve, pregled varnostne razsvetljave, 

pregled delovne opreme vzdrževalcev,…), vzdrževanje službenih vozil (zavarovanje, 

popravila, registracija), kot tudi vzdrževanje licenčne programske opreme (programi za 

vodenje in evidentiranje poslovnih dogodkov ter knjiženje pošte), vzdrževanje strojne 

računalniške opreme, ki je v uporabi občinske uprave in župana, ter vzdrževanje 

informacijskega okolja, za katerega skrbi Ministrstvo za javno upravo z varno povezavo 

Hkom (tudi za omogočanje oddaljenega dostopa zaposlenih za delo od doma). 

 

06321154 - NAKUP OPREME IN INVENTARJA ZA  

 OBČINSKO UPRAVO 3.700,00 € 

Sredstva na tej proračunski postavki se načrtujejo za zamenjavo zunanjih diskov - nadgradnja 

strežnika in za nakup računalniške opreme v primeru kakršnekoli okvare (ekran, tipkovnica, 

računalnik). 

 

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               1.500,00 € 

Sredstva se načrtujejo za povračilo stroškov operativnega delovanja enote in služb za civilno 

zaščito in sicer: tekoči stroški za delovanje ob primeru nesreč (hrana, drobni inventar), 

zavarovanje odgovornosti članov PGD-jev in članov občinskega štaba civilne zaščite, nakup 

potrebne opreme ter sredstva za redno izobraževanje članov civilne zaščite. 

 

07312204 – DEJAVNOST EKIPE PRVE POMOČI           1.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izobraževanje in usposabljanje članov 

ekipe prve pomoči, ki je del civilne zaščite Šmartno. 

 

07312251 - OPREMLJANJE ENOT IN SLUŽB CIVILNE ZAŠČITE 8.000,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo finančna sredstva za nakup nujne opreme za delovanje 

civilne zaščite v občini (nakup zaščitne opreme ob epidemiji, protipoplavne vreče, pokrivna 

folija, potrošni material za delo članov,…) in nakup agregata za potrebe PGD Javorje. 
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07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč   

 

07323201 – DEJAVNOST OBČINSKE GASILSKE ZVEZE IN PGD 67.000,00 € 

Na postavki so namenjena sredstva za redno delovanje Prostovoljnih gasilskih društev 

(Jablanica, Javorje, Kostrevnica, Liberga, Šmartno pri Litiji, Štangarske Poljane, Primskovo, 

Vintarjevec in Zavrstnik) in Gasilske zveze Šmartno pri Litiji, in sicer za gašenje in reševanje 

v primeru požarov in prometnih nesreč, izvajanje nalog zaščite in reševanja v primeru 

naravnih in drugih nesreč, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija društev, redno 

izobraževanja gasilcev, delo z mladino ter veterani, izvedbo tekmovanj za vse kategorije, 

zavarovane članov, gasilskih domov in gasilskih vozil, vzdrževanje tehničnih sredstev v 

okviru finančnih zmožnosti, izvajanje društvene dejavnosti z namenom vzpostavitve in 

vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov. Na postavki so predvidena tudi sredstva za pregled 

in morebitno vzdrževanje defibrilatorjev in sredstva za generalni servis opreme za tehnično 

reševanje PGD Kostrevnica. 

 

07323202 – NADOMESTILO PLAČE MED OPRAVLJANJEM NALOG  

ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 2.500,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjeni povračilu nadomestila plače prostovoljnim 

gasilcem med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine, v skladu s 

področno zakonodajo. 

 

07323251 – TRANSFER POŽARNIH TAKS 14.000,00 € 

Na postavki so zagotovljena sredstva, ki jih občina tekom leta prejema iz državnega 

proračuna v obliki požarne takse in se uporabljajo za nakup opreme in investicije GZ in PGD-

jev v občini, v skladu z odločitvijo Odbora za razpolaganje s sredstvi požarne takse v občini. 

 

07323252 -  SOFINANCIRANJE INVESTICIJ TER NABAV GASILSKIH  

VOZIL IN OPREME 66.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju investicij prostovoljnih 

gasilskih društev, in sicer sofinanciranju nakupa vozila GVC 16/15 skupaj s predelavo in z 

drugostopenjsko homologacijo in pripadajočim elektroagregatom za PGD Šmartno, prvi del 

sofinanciranja. 

 

07323253 – POVRAČILA STROŠKOV INTERVENCIJ OBČINSKIH PGD 16.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena povračilu stroškov, ki nastanejo PGD-jem na 

intervencijah v občini. 

 

08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 – Policijska in kriminalistična dejavnost  

08029001 – Prometna varnost   

 

08211115 – SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM  

PROMETU 6.350,00 € 

Sredstva na postavki so namenjena organizaciji preventivnih dogodkov za predšolske in 

šolske otroke (Kolesarčki - 3 x),  nakupu materiala za izvedbo izobraževalnih in preventivnih 

ukrepov, prehrani sodelujočih ob začetku šolskega leta. Del sredstev je namenjen organizaciji  

preventivnega dogodka, del sredstev pa stroškom v povezavi s prikazovalniki hitrosti (dostop 

do portala, SIM kartice). Prav tako se del sredstev načrtuje za morebiten nakup opreme za 

potrebe OŠ Šmartno. 
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10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI   

1003 – Aktivna politika zaposlovanja  

10039001 – Povečanje zaposljivosti   

 

10311017 - SREDSTVA ZA IZVAJANJE JAVNIH DEL 5.000,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za izvajanje javnih del v sklopu delovanja 

Centra za socialno delo (psihosocialna pomoč družinam). 

 

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO   

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva  

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu   

 

11214209 – FINANČNE POMOČI V KMETIJSTVU - RAZPIS 29.000,00 € 

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva (obnova 

gospodarskih poslopij in nakup notranje opreme gospodarskih poslopij, ureditev sadovnjakov 

in pašnikov), pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih 

krajev (prevoz mleka), za izvajanje tehnične pomoči (izobraževanja, usposabljanje, 

promocija) ter delovanje društev, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016 – 2020 

(zaradi posledic pandemije je Evropska komisija podaljšala uredbo EU št. 702/2014 do 

31.12.2022, s čimer je omogočeno podaljšanje shem na področju kmetijstva do 30.6.2023. S 

tem se podaljšuje tudi veljavnost obstoječega pravilnika). 

 

1103 – Splošne storitve v kmetijstvu  

11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali   

 

11324210 – ZAŠČITA IZGUBLJENIH ŽIVALI  6.000,00 € 

Sredstva se namenijo za oskrbo in zaščito izgubljenih in zapuščenih živali. Občina Šmartno 

pri Litiji ima sklenjeno pogodbo z zavetiščem v Trebnjem (Meli center Repče). 

 

11324211 - SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE  

 LASNIŠKIH MAČK 2.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki se načrtujejo za sofinanciranje kastracije in sterilizacije 

lastniških mačk. Na podlagi javnega razpisa skladno s pravilnikom se lastnikom sofinancira 

omenjena veterinarska storitev do 5 živali. 

 

1104 – Gozdarstvo  

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest   

 

11414251 – VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST IN VLAK 8.620,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževanju gozdnih cest in druge gozdne 

infrastrukture (gozdne vlake), na podlagi programa, ki ga pripravi GGE Litija in v skladu s 

pogodbo med MKGP. 

 

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN   

1202 – Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne 

energije  

12029001 – Oskrba z električno energijo   
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12021801 - POLNILNE POSTAJE ZA ELEKTRIČNA VOZILA 15.400,00 € 

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi polnilne postaje za električna vozila. Sredstva so 

namenjena izdelavi projektne dokumentacije, stroškom priključitve na električno omrežje, 

postavitvi električne postaje, prometni signalizaciji. 

 

1206 – Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  

12069001 – Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije   

 

12061001 – LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE  

ŠMARTNO PRI LITIJI 7.994,70 € 

Sredstva so namenjena izvajanju aktivnosti za učinkovito rabo energije v občini, v skladu s 

sprejetim lokalnim energetskim konceptom (izvajanje energetskega upravljanja, najem 

uporabniške licenčnine za uporabo programske opreme za energetsko knjigovodstvo javnih 

stavb, izdelava energetskih izkaznic za javne stavbe). V letu 2022 se načrtuje najem 

programske opreme E2 manager, morebitni izdelavi energetskih izkaznic stavb ter 

posodobitev LEK-a. 

 

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   

1302 – Cestni promet in infrastruktura  

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   

 

13214501 – VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH IN LOKALNIH CEST 431.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena vzdrževalnim delom, ki se izvajajo na vseh 

lokalnih cestah, javnih poteh in nekaterih nekategoriziranih poteh v občini. Dela obsegajo: 

pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, vzdrževanje bankin, brežin, 

nasipanje, vzdrževanje makadamskih cest, urejanje muld, krpanje udarnih jam, obsekavanje 

drevja. Sredstva na proračunski postavki so namenjena tudi izvajanju nadzora nad izvajanjem 

del. 

 

13214502 – ZIMSKA SLUŽBA 231.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju zimske službe, in sicer pluženju in 

posipanju lokalnih cest, javnih poti, nekategoriziranih cest in ostalih javnih površin,  

postavitvi in odstranitvi snežnih kolov. Sredstva na postavki so namenjena tudi nadzoru nad 

izvajanjem zimske službe. 

 

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest   

 

13224500 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

 KRAJEVNIH IN LOKALNIH CEST 328.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskim vzdrževalnim delom na 

kategoriziranih občinskih cestah. V letu 2022 se načrtuje izvedba investicijskega vzdrževanja 

na odseku lokalne ceste 208261 Štangarske Poljane - Velika Štanga - Tuji Grm, na delu 

lokalne ceste 138071 Reka Gozd - Obolno ter sanacija poškodovane ceste in pločnika pred 

OŠ Šmartno ter postavitev varovalnih ograj na najbolj nevarnih odsekih. Del sredstev se 

rezervira za intervencije investicijske narave, ki se pokažejo tekom leta. Del sredstev je 

namenjen investicijskemu nadzoru, del pa izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo del v 

letu 2023. 
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13224554 – PLOČNIK DO POKOPALIŠČA ŠMARTNO 2.060,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu zemljišč, po katerih poteka pločnik ob 

LZ 209001 Ustje - Staretov trg - Usnjarska cesta. 

 

13224673 - ASFALTIRANJE JP 709401 (LUPINICA - BERNARDOVEC –  

JEŽNI VRH) 6.500,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena odmeri ceste po končanih delih in nakupu 

zemljišč na katera je posegla cesta. 

 

13224578 – PLOČNIK GRADIŠKE LAZE – SP. JABLANICA 5.000,00 € 

Sredstva na postavki so namenjena nakupu zemljišč pred izgradnjo pločnika na območju med 

Gradiškimi Lazami in Spodnjo Jablanico. 

 

13224695 - MODERNIZACIJA LC 138251 SOBRAČE - SELA – JEŽCE 378.418,64 € 

Sredstva na postavki so namenjena modernizaciji lokalne ceste 138251 Sobrače – Sela – Ježce 

v dolžini 415 m in modernizaciji križišča in dela lokalne ceste 426113 Stranje – Kopačija – 

Mala Kostrevnica v dolžini cca. 120m. Del sredstev je namenjen gradbenemu nadzoru, del pa 

stroškom priključitve zaradi gradnje javne razsvetljave. 

 

13224704 - UREDITEV CESTE NA OBMOČJU OPPM ŠMARTNO JUG 4.935,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena nakupu zemljišč, ki so bil odmerjena z 

namenom ureditve ceste na območju OPPN Šmartno jug. 

 

13224711 - UREDITEV PRIKLJUČKA JP SIMONČIČ-RAVNI OSR. 

-PLANINA NA LC ČRNI POTOK-SIMONČIČ-M. GORIČICA 1.500,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena geodetski odmeri in prenosu zemljišč na 

občino. 

 

13029003 – Urejanje cestnega prometa   

 

13231502 – PROMETNA SIGNALIZACIJA 20.500,00 € 

Sredstva na postavki so namenjena zamenjavi odtujenih ali uničenih prometnih znakov, 

postavitvi novih prometnih znakov, obnovi in novim talnim označbam, postavitvi in 

zamenjavi cestnih ogledal. V letu 2022 se načrtuje v okviru proračunske postavke zamenjati  

najbolj kritične prometne znake na nivoju celotne občine in izvesti postavitev prometne 

signalizacije na podlagi projektne dokumentacije Prometna ureditev kostrevniške doline. 

 

13231503 - AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 14.400,00 € 

Sredstva na proračunski postavki bodo namenjena postavitvi predvidoma dveh avtobusnih 

postajališč za potrebe šolskih prevozov. 

 

13231505 – IZGRADNJA PARKIRIŠČA POD OŠ ŠMARTNO 6.832,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije za 

ureditev parkirišča pod OŠ Šmartno, kot nadaljevanje projekta uvozov na to območje. 

Projektna dokumentacija je bila naročena v letu 2020, vendar še ni bila izvedena. 

 

13231506 - UREDITEV PARKIRIŠČA PRI KD ŠMARTNO 217.314,22 € 

Sredstva na postavki so namenjena izgradnji parkirišč in komunalne infrastrukture na 

območju KD Šmartno. Del sredstev je namenjen gradbenemu nadzoru. Projekt se izvaja na 

podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja. 
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13231510 – LAS PROJEKT – KOLESARSKA MREŽA NA PODEŽELJU 3.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki se načrtujejo za pokritje stroškov v zvezi z obratovanjem in 

vzdrževanjem kolesarske postaje pri Dvorani Pungrt. 

 

13029004 – Cestna razsvetljava   

 

13244903 – TOKOVINA – ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNO  

RAZSVETLJAVO 14.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu električne energije za javno 

razsvetljavo na območju Občine Šmartno pri Litiji. 

 

13244904 – TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 11.500,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena rednemu (tekočemu) vzdrževanju obstoječe 

javne razsvetljave v občini (zamenjava sijalk, odpravljanje napak, vzdrževanju omrežja, 

pregled prižigališč,...). 

 

1306 – Telekomunikacija in pošta  

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje   

 

13611502 – VZPOSTAVITEV BREZŽIČNIH OMREŽIJ (WiFi4EU) 600,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena pokrivanju stroškov (naročnina, storitve), ki 

so nastali zaradi izvedbe projekta WIFI4EU. 

 

14 – GOSPODARSTVO   

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

 

14211901 – SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 1.000,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za sofinanciranje izvajanja aktivnosti točke e-

VEM (pomoč poslovnim subjektom), ki deluje v sklopu Obrtne zbornice Litija. 

 

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva   

 

14314701 – PROMOCIJA OBČINE 4.000,00 € 

Postavka je namenjena stroškom izvajanja aktivnosti, ki povečujejo prepoznavnost občine 

(udeležba na sejmih, prireditve, kjer se promovira občina, tisk promocijskega materiala, 

objave promocijskih oglasov....). Sredstva se tako namenjajo npr. za sofinanciranje 

Levstikovega pohoda, sodelovanje domačih društev na festivalih v tujini, udeležbi športnikov 

na tekmovanjih v tujini in podobno. sejmih, prireditve, kjer se promovira občina, tisk 

promocijskega materiala, objave promocijskih oglasov....). Sredstva se tako namenjajo npr. za 

sofinanciranje Levstikovega pohoda, sodelovanje domačih društev na festivalih v tujini, 

udeležbi športnikov na tekmovanjih v tujini in podobno. 

 

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva   
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14328308 – IZVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA –  

 TRAJNOSTNI TURIZEM 5.000,00 € 

Sredstva so namenjana za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z razvojem turizma (sejemska 

dejavnost, uvajanje novih turističnih programov, promocija turistične ponudbe, izobraževanja 

turističnih ponudnikov). 

 

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   

1502 – Zmanjšanje onesnaževanja, kontrola in nadzor  

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 

15215101 - SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 1.500,00 € 

Občasno se pojavljajo divja odlagališča z odpadki, za katere je potrebno organizirati poseben 

odvoz z vozili, ki omogočijo nalaganje iz težje dostopnih mest. V tem primeru ustrezen 

izvajalec z mehanizacijo odstrani te odpadke. 

 

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo   

 

15225249 - PROVIZIJA PRENAKAZILA OKOLJSKE DAJATVE 1.830,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za plačilo provizije prenakazila pobrane 

okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda s strani JP KSP 

Litija. 

 

15225250 - SUBVENCIJE CEN GJS - KANALIZACIJA (V NAJEMU KSP) 31.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena sofinanciranju razlike v ceni za odvajanje 

odpadnih voda oziroma razlike med zaračunano ceno storitve uporabnikom s strani JP KSP 

Litija in dejansko ceno storitve odvajanja odpadnih voda. Občina bo subvencionirala 

gospodinjstvom ceno omrežnine za odvajanje odpadnih voda, v višini 30 % potrjene cene 

omrežnine odvajanja. 
 

15225254 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE  

KANALIZACIJSKIH NAPRAV (V NAJEMU KSP) 51.650,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije za 

obnovo kanalizacije na Valvazorjevi ulici (od Novega naselja - Pungrt – OŠ – potok z 

zadrževalnikom VV, dolžine 270 m) ter izvedbi obnove meteorne kanaliazacije Pungrt - 

Usnjarska cesta proti krožišču, v dolžini cca. 90 m, ki je v zelo slabem stanju, za izboljšanje 

pretočnosti kanalizacije ter možnost rednega čiščenja. 

 

15225255 – ČISTILNA NAPRAVA GRMAČE 730,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo električne energije za delovanje 

čistilne naprave ter pokrivanju stroškov stroške občasnega odvoza blata iz male čistilne 

naprave ter reden servis. Kasneje ti stroški pridejo na neposredne uporabnike čistilne naprave. 

 

15225265 - SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH ČN 75.000,00 € 

Sredstva so namenjena sofinanciranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav znotraj 

aglomeracij, v skladu s sprejetim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode v Občini Šmartno pri Litiji, sprejetim na 13. redni seji Občinskega svata 

Občine Šmartno pri Litiji, dne 16.6.2021. 
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1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave  

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot   

 

15255500 - TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 1.200,00 € 

Na proračunski postavki so načrtovana finančna sredstva za namensko porabo prihodka 

koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki bodo dodeljena na podlagi 

pogodbe lovskim družinam, ki na območju Občine Šmartno pri Litiji izvajajo svojo dejavnost. 

 

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 

DEJAVNOST   

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc   

 

16216205 – VODENJE EVIDENCE NUSZ 2.958,50 € 

Za leto 2022 so sredstva namenjena za vnos novih podatkov iz registra enot nepremičnin v 

zvezi s površinami objektov, ki se spreminjajo tekom leta ter z vključitvijo novih 

stanovanjskih ali poslovnih objektov ter delov stavb. Prav tako se v celoti pregleda baza 

NUSZ in se pripravi simulacija odmere pred izdelavo končnih odločb. 

 

16029003 – Prostorsko načrtovanje   

 

16236201 – IZDELAVA PROSTORSKIH AKTOV 14.700,00 € 

Finančna sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo storitev zunanje 

urbanistične službe, ki jo mora imeti vsaka občina po Zakonu o urejanju prostora.   

 

16236203 – OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 32.000,00 € 

Sredstva so namenjena poplačilu  hidrološko hidravlične študije, pri čemer bo ta poglobljena 

od prvotno načrtovane, saj bo obsegala vsa dejstva o prepustih za pretočnost voda in bo 

namenjena kot strokovna podlaga OPN-ja. 

 

16236204 – INFORMACIJSKA PODPORA PRI PRIKAZU  

 IN OBDELAVI PODATKOV 8.400,00 € 

Sredstva so namenjena prikazu prostorskih podatkov na svetovnem spletu (PISO). Prav tako 

je v okviru splošnih katastrov kot desktop verzije, ki jo uporablja občinska uprava, 

zagotovljena informacijska podpora za vodenje cestnih evidenc, seznama priključkov na 

kanalizacijski sistem, NUSZ, evidenca nepremičnin in  evidenca pokopališč. 

 

16236207 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OPPN DEL ŠM_37 IN  

DEL ŠM_36 (BIVŠA MESARIJA) 1.000,00 € 

Občina Šmartno pri Litiji je v skladu s 156. členom ZUreP-2 zadolžena za gradnjo komunalne 

opreme. V kolikor občina tega ne gradi, se lahko sklene pogodba o opremljanju z 

investitorjem, ki bo to infrastrukturo zgradil in jo prenesel na občino v upravljanje. Občina 

zagotovi sredstva za pripravo pogodbe o opremljanju. 

 

1603 – Komunalna dejavnost  

16039001 – Oskrba z vodo   
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16316350 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VODOVODOV  

(V NAJEMU KSP) 10.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena morebitnim nujnim investicijsko 

vzdrževalnim delom za javne vodovode, ki so v upravljanju KSP Litija d.o.o. 

 

16316352 - NALOŽBE V VODOVOD – PRIMSKOVO 1.600,00 € 

Na proračunski postavki se sredstva načrtujejo za dobavo in postavitev nadzemnega hidranta 

za območje naselja Sevno – Gornji Vrh, pri objektu Sevno 35d, na javnem vodovodu 

Primskovo. 

 

16316363 – VODOVOD BUKOVICA – JABLANIŠKE LAZE 12.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za pridobitev projektne dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za oskrbo naselij Bukovica pri Litiji in Jablaniške Laze s 

pitno vodo. 

 

16316367 - VODOVOD RAČICA - VELIKA ŠTANGA 320.750,00 € 

Sredstva so namenjena izvedbi ureditve vodovoda Račica: izvedba povezave primarnega 

vodovoda črpališča z rezervoarjema na vodovodu Račica - Velika Štanga (dolžina tlačnega 

voda cca. 1600 m, dolžina oskrbovalnega voda cca. 1100 m, dolžina NN elektro voda 135 m), 

v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, št. 351-105/2017-9, z dne 18.8.2017. 

Sredstva bodo namenjena tudi odmeri in ureditvi zemljiško knjižnega stanja na območju 

črpališča - vodnjaka Račica. 

 

16316373 – TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODOV 2.650,00 € 

Sredstva iz te postavke bodo namenjena izvajanju naslednjih nalog: izvajanje notranjega 

nadzora - analiza pitne vode, rednim vzdrževalnim delom na vodovodnih sistemih (nadzor, 

čiščenje vodovodnih objektov,…) v skladu s HACCP načrti, stroškom oglaševalskih storitev, 

in sicer na vodovodih v občini, ki še niso v upravljanju javnega podjetja. 

 

16316374 – VODOVOD KOSTREVNICA - OBLA GORICA 5.510,00 € 

Sredstva na proračunski postavki bodo namenjena izvedbi in nadzoru za izgradnjo 

sekundarnega voda Velika Kostrevnica (pri objektu Velika Kostrevnica 27a) in vgradnji 

novega nadzemnega hidranta. 

 

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost   

 

16324902 – TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH POKOPALIŠČ 9.360,00 € 

Sredstva so na proračunski postavki načrtovana za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja 5 

pokopališč v občini (Liberga, Jablanica, Štanga, Primskovo, Javorje), med katere sodi plačilo 

stroškov električne energije, komunalnih storitev, odvoza smeti ter drugih izdatkov za njihovo 

tekoče vzdrževanje. Poleg tega so sredstva načrtovana tudi za plačilo najemnin župnijam za 

vseh 5 pokopališč. 

 

16324903 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH  

 POKOPALIŠČ 2.900,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za izvedbo morebitnega nujnega 

investicijskega vzdrževanja na pokopališčih v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji in izvedbi 

ureditve utrjene površine za postavitev treh kontejnerjev za odpadke pred pokopališčem v 

Veliki Štangi. 
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16324954 - UREDITEV POKOPALIŠČA JABLANICA 4.900,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo objekta mrliške vežice Zgornja Jablanica. 

 

16324954 - UREDITEV POKOPALIŠČA LIBERGA 4.900,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za izdelavo projektne dokumentacije za 

pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo objekta mrliške vežice Liberga. 

 

16039003 – Objekti za rekreacijo   

 

16338154 – TRIM STEZA BOGENŠPERK 3.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za tehnični pregled postaj in obnovo 

dotrajanih delov trim steze na Bogenšperku. 

 

16339151 - TEKOČE VZDRŽEVANJE ZELENIC IN JAVNIH POVRŠIN 4.000,00 € 

Sredstva se namenijo za nakup okrasnega cvetja, opreme za vzdrževanje javnih površin, 

orodja in morebitnega servisiranja ročnega orodja potrebnega za urejanje zelenic. Sredstva so 

namenjena tudi plačilu komunalnih storitev v prenovljenem parku na Staretovem trgu. 

 

16339152 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZELENIC IN  

 JAVNIH POVRŠIN 5.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki se namenijo za investicijsko vzdrževalna dela na javnih 

površinah (spomeniki, parki, otroška igrišča - popravila ). Sredstva se načrtujejo za morebitno 

nabavo košev za odpadke, postavitvi/obnovi klopi pred domom Tisje, nabavi odsluženega 

orodja (naprava za zatiranje plevela). 

 

16039004 – Praznično urejanje naselij   

 

16346104 – PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ 3.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za okrasitev trga v prazničnem času. Zaradi 

odsluženih nekaterih okraskov so sredstva namenjena tudi nakupu novih. 

 

1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju   

 

16536156 – TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI OBČINE 14.800,00 € 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za tekoče in redno vzdrževanje ter 

zavarovanje (požarna, civilna odgovornost, izliv vode) občinskih stanovanj. Prav tako so 

sredstva namenjena za storitve upravljanja v večstanovanjskih stavbah ter upravljanje s 

stanovanjskim fondom v lasti Občine Šmartno pri Litiji in plačilu stroškov (električna 

energija, stroški ogrevanja, komunalne storitve) za nezasedena stanovanja oziroma 

stanovanjske objekte. 

 

16536157 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

 STANOVANJ V LASTI OBČINE 4.000,00 € 

Na proračunski postavki so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje občinskih 

stanovanj (predvideno za sanacijo stanovanja na Grmačah). 
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16536158 - REZERVNI SKLAD VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV 1.480,32 € 

V skladu s Stanovanjskim zakonom so na postavki načrtovana sredstva za vplačila v rezervni 

sklad večstanovanjskih stavb in objektov (4 stanovanja na Bartlovi 2, 2 stanovanja in 2 

poslovna prostora na  Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji), ki se v rezervni sklad vplačujejo 

za stanovanja in poslovne prostore v lasti občine. Namen sklada je zagotoviti oziroma 

izboljšati vzdrževanje stanovanjskega fonda, hkrati pa porazdeliti finančna bremena lastnika 

na daljše obdobje. 

 

1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč   

 

16616102 – GEODETSKE STORITVE IN CENITVE 60.000,00 € 

Sredstva so namenjena za plačila geodetskih storitev (odmere občinskih kategoriziranih 

lokalnih cest in javnih poti in drugih zemljišč, parcelacije in ureditve mej) in cenitve 

nepremičnin v primeru prodaje ali nakupa, ocenitev služnosti in stavbnih pravic itn. 

 

16616103 – TEKOČI STROŠKI UPRAVLJANJA IN RAZPOLAGANJA  

S PREMOŽENJEM OBČINE 6.000,00 € 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za plačila notarskih storitev v zvezi z 

overitvami raznih pogodb in drugih listin, sredstva za plačila taks za vlaganje 

zemljiškoknjižnih predlogov ter plačilo davkov v transakcijah za promet z nepremičninami. 

 

16069002 – Nakup zemljišč   

 

16616151 – NAKUP ZEMLJIŠČ 96.849,50 € 

Sredstva za nakup zemljišč so načrtovana za nakupe zemljišč (kmetijskih, gozdnih in 

stavbnih), in sicer v tistih primerih, ko nakupi niso povezani s konkretnimi projekti oziroma 

investicijami. Sredstva so načrtovana na podlagi letnega načrta pridobitve in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem občine za leto 2022, ki se sprejme ob sprejemu proračuna občine. 

 

17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO   

1702 – Primarno zdravstvo  

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov   

 

17217151 - INVESTICIJSKE OBNOVE IN VZDRŽEVANJE  

ZDRAVSTVENEGA DOMA LITIJA 5.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za nakup vozila za saniteto. 

 

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine  

18029001 – Nepremična kulturna dediščina   

 

18918351 – SOFINANCIRANJE PRI OBNOVAH VEČNAMENSKIH,  

SAKRALNIH IN ZGODOVINSKIH OBJEKTOV 5.000,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za namene sofinanciranja obnovitvenih del na 

večnamenskih ter sakralnih objektih, predvsem tistih, ki so razglašeni za kulturne spomenike 

lokalnega pomena. 
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1803 – Programi v kulturi  

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo   

 

18318202 – JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA LITIJA - DELOVANJE 114.200,00 € 

Občina Šmartno pri Litiji kot soustanoviteljica javnega zavoda Knjižnica Litija na podlagi 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija zagotavljata zavodu iz 

proračuna sredstva za plače, druge izdatke, materialne stroške za delo in skupne programe. 

Znotraj materialnih stroškov so zajeti tudi stroški vodenja biografskega leksikona in 

domoznanske zbirke. 

 

18318203 – NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNE KNJIŽNICE 13.900,00 € 

Sredstva se namenijo nakupu novih knjig ter posodabljanju knjižničnega gradiva za Krajevno 

knjižnico Šmartno. 

 

18318252 – JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA LITIJA – INVESTICIJE 4.000,00 € 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za zamenjavo svetilk in vzpostavitev 

označevalnega sistema  (napisne table, oznake polic in regalov). 

 

18039003 – Ljubiteljska kultura   

 

18338303 – DOTACIJE KULTURNIM DRUŠTVOM – RAZPIS 26.000,00 € 

Občina bo na podlagi razpisa razdelila določena finančna sredstva za delovanje kulturnih 

društev. Sofinancirajo se stroški kulturnih prireditev, srečanj in revij v občini Šmartno pri 

Litiji, nabave in vzdrževanja opreme za izvedbo programov in strokovnega izobraževanje. 

 

18338304 – DELOVANJE JSKD 4.500,00 € 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje programa, ki ga za Občino Šmartno pri Litiji, 

skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, izvaja Javni sklad RS z 

kulturne dejavnosti - območna izpostava Litija. 

 

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura   

 

18348306 – INFORMIRANJE OBČANOV 19.000,00 € 

Občina Šmartno pri Litiji namenja sredstva za obveščanje občanov preko lokalne radijske 

postaje Radio 1 - GEOSS in preko lokalne televizijske postaje ATV Signal Litija. 

 

18039005 – Drugi programi v kulturi   

 

18358201 – JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK – DELOVANJE 184.000,00 € 

Za potrebe delovanja Javnega zavoda Bogenšperk, ki ga je ustanovila občina na podlagi 

Odloka o ustanovitvi JZ Bogenšperk, je potrebno zagotoviti pogoje za delovanje zavoda, v 

katerem bo predvidoma zaposlenih 6 oseb na petih sistemiziranih delovnih mestih (eno 

delovno mesto bo razdeljeno na dve osebi). Tako se s te proračunske postavke namenijo 

sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenim. Poleg tega se za delovanje zavoda 

načrtujejo tudi sredstva za plačilo vseh materialnih stroškov, ki nastanejo v zvezi s poslovnimi 

prostori, ki so namenjeni poslovanju Javnega zavoda Bogenšperk (električna energija, 

pisarniški material, komunalne storitve, telefonske storitve, čiščenje, oglaševanje,…). Na 

proračunski postavki pa so sredstva načrtovana tudi za izvajanje računovodskih in kadrovskih 

storitev ter drugih storitev potrebnih za delovanje zavoda in organizacijo dogodkov ob dnevu 

državnosti in občinskem prazniku ter drugih prireditev 
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18358203 – TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNIH DOMOV 2.000,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za plačilo električne energije v Kulturnem 

domu Velika Štanga. 

 

18358206 - JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK – GRAD BOGENŠPERK 28.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu materialnih stroškov, ki nastanejo v 

zvezi z gradom Bogenšperk. Sem sodi predvsem električna energija, ogrevanje, zavarovanje, 

varovanje, tekoče vzdrževanje, urejanje gradu in okolice, čiščenje, komunalne storitve,… 

 

18358207 - JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK – KD ŠMARTNO 14.000,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za pokritje stroškov Kulturnega doma 

Šmartno, ki je v upravljanju JZ Bogenšperk. Sem sodijo predvsem stroški elektrike, 

ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanje objekta, stroški potrebnih najnujnejših 

vzdrževalnih del,… 

 

18358208 - JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK – LOKALNI ČASOPIS 19.500,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu materialnih stroškov, ki nastanejo v 

zvezi z izdajo lokalnega časopisa Krajevne novice in bo predvidoma v letu 2022 izšel v 9 

številkah. Sredstva so namenjena sami pripravi, oblikovanju, lektoriranju, tisku in distribuciji 

časopisa po gospodinjstvih. Poleg tega so sredstva namenjena tudi stroškom urednika. 

 

18358209 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

KD ŠMARTNO 40.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki se načrtujejo za izdelavo projektne dokumentacije in 

izvedbo prenove sistema ogrevanja in hlajenja v Kulturnem domu Šmartno. 

 

18358251 – JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK – INVESTICIJE 20.000,00 € 

Na proračunski postavki se načrtujejo sredstva za postavitev nove zbirke Vraževerje in 

čarovništvo na slovenskem. 

 

1804 – Podpora posebnim skupinam  

18049004 – Programi drugih posebnih skupin   

 

18448304 – DOTACIJE HUMANITARNIM DRUŠTVOM – RAZPIS 8.000,00 € 

Občina bo tako kot vsako leto na podlagi razpisa dodelila finančna sredstva za delovanje 

društev, ki izvajajo socialne, humanitarne in zdravstvene programe. Upravičeni stroški 

sofinanciranja so stroški delovanja društva, stroški izobraževanj ter humanitarna, zdravstvena 

in socialna pomoč rizičnim ciljnim skupinam. 

 

1805 – Šport in prostočasne aktivnosti  

18059001 – Programi športa   

 

18218302 – DOTACIJE ŠPORTNIM DRUŠTVOM – RAZPIS 65.000,00 € 

Sredstva se bodo na podlagi javnega razpisa namenila izvajalcem športnih programov za 

izvajanje letnega programa športa. Sofinancirajo se materialni stroški vadbe (trenerji, objekt), 

tekmovanj (prevozi, organizacija tekem doma), izobraževanje in usposabljanje kadrov 

(trenerji, sodniki).   
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18511501 – TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV 113.642,02 € 

Sredstva na tej proračunski postavki so načrtovana za kritje stroškov tekočega vzdrževanja 

športnih objektov v občini. Tu gre predvsem za športno dvorano Pungrt z bazenom. Med te 

stroške sodijo: čistilni material, stroški skrbnika dvorane in bazena, kurjave, električne 

energije, komunalnih storitev, stroški analiz kopalnih voda, zavarovanja objekta, varovanja 

objekta in razna vzdrževalna dela (servisi opreme, manjša popravila, zamenjava sijalk, 

dimnikarske storitve). 

 

18511502 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

 ŠPORTNIH OBJEKOV 10.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki se načrtujejo za zamenjavo toplotne črpalke za sanitarno 

vodo. 

 

18059002 – Programi za mladino   

 

18521501 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV,  

KI DELAJO Z MLADINO - RAZPIS 6.000,00 € 

Občina Šmartno pri Litiji z razpisom dodeli sredstva društvom, ki se ukvarjajo z mladimi. S te 

proračunske postavke se tako zagotavljajo sredstva za sofinanciranje mladinskih programov 

in projektov. 

 

19 – IZOBRAŽEVANJE   

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  

19029001 – Vrtci   

 

19219101 – STROŠKI IZVAJANJA PROGRAMA OTROŠKEGA  

VARSTVA 990.000,00 € 

V skladu z Zakonom o vrtcih se iz proračuna občine zagotavljajo sredstva za javne in zasebne 

vrtce, ki so uvrščeni v razvid vrtcev. To so sredstva za plače in prejemke ter davke in 

prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. 

Starši, ki imajo stalno prebivališče v občini in otroka vključenega na območju občine ali izven 

nje, plačujejo skladno s pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih, določen odstotek 

oskrbnine v skladu s plačilnimi razredi, upoštevajoč njihove dohodke in premoženje 

družinskih članov v preteklem letu. Razliko med plačili staršev in veljavno ekonomsko ceno v 

vrtcih pa je mesečno dolžna zagotavljati občina iz proračunskih sredstev. 

 

19219102 – NAJEMNINE PROSTOROV ZA DELOVANJE  

VZGOJNOVARSTVENE DEJAVNOSTI 51.213,12 € 

Občina je dolžna kriti stroške najemnine za šest dislociranih oddelkov Vrtca Ciciban, ki se 

nahajajo na štirih lokacijah v prostorih zasebnikov (Simon Povše, Bojan Tomažič, Alenka in 

Jože Litrop ter Demetrij Pevec), en oddelek pa v Gasilskem domu Šmartno. 

 

19219103 - POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO  

 PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV 12.000,00 € 

Na tej postavki so sredstva za kritje razlike med ceno programa in plačili staršev otrok, ki 

uveljavljajo rezervacijo. Starši otrok za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni 

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo 

rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta ali v primeru enomesečne 

odsotnosti zaradi bolezni. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en 
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in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni dan 

napovedane odsotnosti otroka. 

 

19219151 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA IN OPREME 10.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za morebitna nepredvidena dela ter odpravo 

inšpekcijskih odločb (menjava dotrajanih oken in vrat, pleskanje, menjava talnih oblog, 

menjava oz. servisi strojev  ter kurilnih naprav, nakup pohištva, vzdrževanje igral, obnova 

instalacij). 

 

19219153 – IZGRADNJA VRTCA ŠMARTNO 1.631.500,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije in 

vodenje postopka do izbora izvajalca ter pričetek gradnje novega centralnega vrtca v 

Šmartnem. 

 

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje  

19039001 – Osnovno šolstvo   

 

19319203 – MATERIALNI STROŠKI OŠ ŠMARTNO PRI LITIJI 159.119,96 € 

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje je občina za 

opravljanje javne službe vzgoje in izobraževanja dolžna zagotavljati sredstva za materialne 

stroške osnovne šole. Tako se na proračunski postavki načrtujejo sredstva za električno 

energijo, stroške ogrevanja, komunalnih storitev, pisarniškega materiala, servisov in tekočega 

vzdrževanja objektov in opreme,… Prav tako so na postavki načrtujejo tudi sredstva za 

stroške varovanja zgradb in prostorov. 

 

19319206 – DRUGE DEJAVNOSTI OŠ ŠMARTNO (ŠPORTNA IN  

 KULTURNA DEJAVNOST TER JUTRANJE VARSTVO 21.500,00 € 

OŠ Šmartno poleg rednih dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, za katere so namenjena 

sredstva na tej postavki. Šola bo tako izvajala športne in kulturne dejavnosti (OPZ, MPZ, 

folklorna dejavnost, sofinanciranje CŠOD) in ostale dejavnosti (varstvo vozačev) ter 

organizirala jutranje varstvo v POŠ Štangarske Poljane in podaljšanega bivanja na podružnici 

Primskovo. 

 

19319254 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  

OŠ ŠMARTNO 174.203,48 € 

V proračunu se načrtujejo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Šmartno, in 

sicer je za leto 2022 načrtovana obnova učilnic, nakup IKT opreme za matično in podružnične 

šole, menjava luči v avli in učilnicah, nakup šolskega pohištva (omare, stoli, mize), obnovo 

peči v kurilnici matične šole, nakup in ureditev infotabel, obnovo in opremo atrija, obnovo 

odtokov in električnih napeljav,… Poleg tega je večji del sredstev načrtovanih tudi za ureditev 

mansarde na OŠ Šmartno v prostore za izvajanje dodatne strokovne pomoči in manjšo 

učilnico. Sredstva so načrtovana tudi za obročno plačilo sanacije strehe na OŠ Šmartno, ki je 

bila izvedena ob postavitvi sončne elektrarne na sami strehi objekta.  

 

19039002 – Glasbeno šolstvo   

 

19329208 – JAVNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA LITIJA - ŠMARTNO 51.248,68 € 

V skladu z zakonom je Občina Šmartno pri Litiji dolžna sofinancirati del materialnih stroškov 

in investicijskih izdatkov Glasbeni šoli Litija-Šmartno. Tako se na proračunski postavki 

načrtujejo sredstva za povračila prevoza in prehrane za zaposlene ter nakup koncertnega 
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klavirja. Poleg tega pa je občina dolžna v sorazmernem deležu kriti tudi stroške najema 

poslovnih prostorov v SVC Litija, kjer se glasbena šola nahaja. 

 

1906 – Pomoči šolajočim  

19069001 – Pomoči v osnovnem šolstvu   

 

19619201 – PREVOZI UČENCEV 385.000,00 € 

Občina je na podlagi zakona dolžna zagotavljati tudi sredstva za brezplačne prevoze učencev, 

ki so več kot 4 kilometre oddaljeni od šole in v nekaterih drugih primerih (povračila prevozov 

za starše tistih otrok, katerim občina ni uspela zagotoviti javnih oz. šolskih prevozov in so do 

brezplačnega prevoza upravičeni, in za učence ki obiskujejo prilagojene programe šolanja).   

 

19619204 – SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 11.700,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za subvencioniranje šole v naravi za učence 

OŠ Šmartno. 

 

19619207 – OŠ LITIJA – ENOTA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 6.800,00 € 

Načrtovana sredstva so namenjena za doplačilo šolo v naravi, regresiranje prehrane učencev 

iz Občine Šmartno pri Litiji, ki obiskujejo Enoto s prilagojenim programom pri OŠ Litija ter 

materialne stroške.   

 

19069002 – Pomoči v srednjem šolstvu   

 

19619202 – REGRESIRANJE PREVOZA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM Z 

AVTOBUSOM SŽ 15.000,00 € 

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za sofinanciranje prevozov učencem, dijakom 

in študentom Občine Šmartno pri Litiji, ki brezplačno uporabljajo storitve železniškega 

avtobusa na relaciji Šmartno - Litija (okoli 30 linij dnevno).     

 

20 – SOCIALNO VARSTVO   

2002 – Varstvo otrok in družine  

20029001 – Drugi programi v pomoč družini   

 

20211016 – OBDARITEV NOVOROJENCEV 19.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za obdaritev družin ob rojstvu otroka v obliki 

denarnega nadomestila za novorojenca, ki se izplačujejo občanom občine na podlagi odloka. 

 

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva  

20049003 – Socialno varstvo starih   

 

20431012 – OSKRBNINE ZA OSTARELE IN DRUGE OSKRBNINE 110.000,00 € 

Sredstva so namenjena za doplačilo oskrbnin v socialnih domovih in domovih za ostarele 

občane, katerih finančna sredstva ne zadostujejo za pokrivanje ustrezno določene višine 

oskrbnine. 

 

20431014 – POMOČ NA DOMU 32.000,00 € 

Sredstva na tej postavki so namenjena sofinanciranju storitve pomoč družini na domu, ki 

vključuje stroške vodenja storitve in stroške efektivnih ur za uporabnika (od 75,40 % do 

76,64 % subvencija občine). Storitev izvaja Zavod Pristan iz Vipave. 
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20431017 – BREZPLAČNI PREVOZI ZA STAREJŠE OBČANE 10.000,00 € 

Občini Šmartno pri Litiji in Litija sta pristopili k projektu prevoza za starejše (upokojenci), ki 

ga izvaja zavod Sopotniki. Gre za dejavnost, ki jo izvajajo prostovoljci, občini pa zagotovita 

vozilo (poslovni najem) in krijeta materialne stroške prevozov. 

 

20431018 – SOFINANCIRANJE E-OSKRBE 3.000,00 € 

Sredstva so načrtovana za sofinanciranje najema tehnologije za izvajanje E-oskrbe, ki 

omogoča aktivno, bolj neodvisno ter varno bivanje na domu vsem, ki potrebujejo podporo pri 

samostojnem življenju v domačem okolju. Storitev E-oskrba z napredno tehnologijo 

zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom in takojšnje proženje klica na pomoč v 

primeru nepredvidljivih dogodkov. 

 

20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih   

 

20431015 – SUBVENCIONIRANJE STANARIN 15.000,00 € 

Sredstva so namenjena subvencioniranju neprofitne najemnine, na podlagi 121. člena 

Stanovanjskega zakona in določil Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 

Upravičenci do subvencioniranja najemnine so med drugim najemniki v neprofitnem 

stanovanju, v bivalni enoti (namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno 

ogroženih oseb) in v tržnem najemnem stanovanju. Subvencija neprofitne najemnine lahko 

znaša največ 85 % neprofitne najemnine. 
 

20431016 – POGREBNI STROŠKI 2.500,00 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za kritje morebitnih stroškov pogreba 

občanom, ki nimajo lastnih finančnih sredstev ali svojcev, da bi za njihov pogreb poskrbeli. 

 

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin   

 

20461501 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI RKS OZ LITIJA 2.000,00 € 

Zakon o Rdečem križu določa, da morajo občine z območno organizacijo RKS skleniti 

neposredno pogodbo o sofinanciranju delovanja. Sofinanciranje vključuje 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. 

 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 – Servisiranje javnega dolga 

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje  

 

22116355 – POPLAČILA KREDITOV – STANOVANJA GRMAČE 16.467,95 € 

Sredstva na proračunski postavki so načrtovana za plačilo obresti od dolgoročnega kredita, ki 

ga je občina najela v letu 2011. Po pogodbi je določena višina odplačil obresti v višini 3-

mesečnega EURIBOR-ja in fiksnega pribitka na obrestno mero. Ker je referenčna obrestna 

mera EURIBOR že dlje časa negativna, se tudi za leto 2022 načrtuje nadaljevanje negativne 

obrestne mere in s tem plačila obresti le v višini pogodbeno določenega pribitka na obrestno 

mero. 

 

 

 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 
 

PRORAČUN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2022 105  

22116356 – POPLAČILA KREDITOV – INFRASTRUKTURA 3.649,74 € 

Za dolgoročni kredit, ki ga je občina najela v letu 2014, je prav tako potrebno načrtovati 

sredstva za odplačila obresti. Tudi v tem primeru je odplačilo obresti za predmetni kredit 

vezano na obrestno mero EURIBOR, vendar je v tem primeru določen 6-mesečni EURIBOR. 

Ker se tudi ta obrestna mera že dlje časa giblje v negativnem območju in se tudi za leto 2022 

načrtuje nadaljevanje negativne obrestne mere oziroma njene višine pod 0 %, se načrtuje 

plačilo obresti le v višini pribitka na obrestno mero. 

 

22116359 - POPLAČILA KREDITOV - CESTNA INFRASTRUKTURA 2.931,81 €  

V proračunu za leto 2022 se načrtujejo tudi finančna sredstva za plačilo obresti od zadnjega 

najetega dolgoročnega kredita pri poslovni banki iz leta 2018 za potrebe izgradnje cestne 

infrastrukture. Skladno s pogodbo je odplačilo obresti vezano na obrestno mero EURIBOR 

(6-mesečni) ter pribitek na obrestno mero. Zaradi pričakovanja o gibanju obrestne mere 

EURIBOR v letu 2022 v negativnem območju, se v proračunu načrtujejo sredstva za odplačila 

obresti le v višini pribitka na obrestno mero. 

 

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI   

2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč  

23029001 – Rezerva občine   

 

23211019 – PRORAČUNSKA REZERVA 42.000,00 € 

Zakon o javnih financah (ZJF) v svojem 48. členu omogoča, da se v občinskem proračunu 

zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva se 

uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. Proračunska 

rezerva se oblikuje v odvisnosti od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki 

je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Sredstva se 

izločajo v proračunski sklad, kjer so sredstva (tudi iz preteklih let) namenjena za sanacijo 

škode ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, ki spadajo v omenjeni 48. člen ZJF. 

 

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč   

 

23226301 – SUBVENCIONIRANJE PREVOZA PITNE VODE 2.500,00 € 

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za pokrivanje stroškov prevozov pitne vode 

v času pomanjkanja pitne vode na posameznih območjih, kjer občani nimajo možnosti za 

priklop na javni vodovod. 
 

23226302 – POMOČI FIZIČNIM IN PRAVNIM OSEBAM OB NESREČAH 2.000,00 € 

Sredstva na proračunski postavki bodo namenjena morebitnim upravičencem do dodelitve 

enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč (npr. požarov) v 

skladu s pravilnikom občine. 
 

23226303 – SANACIJA PLAZU V VELIKI ŠTANGI 20.000,00 € 

Z rebalansom proračuna se na novi proračunski postavki načrtujejo sredstva za izdelavo 

projektne dokumentacije za sanacijo plazu v Veliki Štangi. 
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06 – LOKALNA SAMOUPRAVA   

0602 – SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI OBČIN, OŽJIH DELOV OBČIN IN ZVEZ 

OBČIN  

06029001 – Delovanje ožjih delov občin 

 

06211131 – PREDNOVOLETNA OBDARITEV PO KRAJEVNIH  

 SKUPNOSTIH 7.500,00 € 

Sredstva se dodelijo Krajevnim skupnostim v Občini Šmartno pri Litiji (Velika Kostrevnica, 

Liberga, Velika Štanga, Štangarske Poljane, Primskovo, Razbore, Jablaniška dolina, Javorje, 

Vintarjevec in Zavrstnik) na podlagi deleža prebivalcev v posamezni Krajevni skupnosti, in 

sicer za namene izvedbe posameznih dogodkov (dedek mraz, obdaritve otrok). 

 

C – Račun financiranja 
 

 

 
 

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA   

2201 – Servisiranje javnega dolga  

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače 

zadolževanje  

 

22116355 – POPLAČILA KREDITOV – STANOVANJA GRMAČE 124.992,00 € 

Prav tako se v skladu s kreditno pogodbo o najemu dolgoročnega investicijskega kredita iz 

leta 2011 (ter nove pogodbe z drugo banko po izvedenem refinanciranju kredita v letu 2016) v 

proračunu za leto 2022 načrtujejo finančna sredstva za odplačilo nespremenjenih mesečnih 

glavnic tega kredita. Za ta namen se načrtujejo sredstva v višini 124.992,00 €. 

 

22116356 – POPLAČILA KREDITOV – INFRASTRUKTURA 46.666,68 € 

V računu financiranja se za leto 2022 načrtujejo tudi sredstva, ki jih mora občina v skladu s 

podpisano kreditno pogodbo odplačati za najeti dolgoročni kredit iz sredine leta 2014 (ter 

nove pogodbe z drugo banko po izvedenem refinanciranju kredita v letu 2016). Tako so 

načrtovana sredstva za plačila nespremenjenih mesečnih glavnic kredita, in sicer se za ta 

namen v proračunu načrtujejo sredstva v višini 46.666,68 €. 

 

22116358 - POPLAČILA KREDITOV – MGRT 2016 16.144,16 € 

Za leto 2022 se prav tako načrtujejo sredstva za odplačila dveh obrokov dolgoročnega kredita, 

ki ga je občina v letu 2016 najela pri državnem proračunu na podlagi sprejetega Zakona o 

izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017. Omenjen kredit je bil najet za rekonstrukcijo 

Litijske ceste. Za ta namen se v proračunu načrtujejo sredstva v višini 16.144,16 €. 

 

22116359 - POPLAČILA KREDITOV - CESTNA INFRASTRUKTURA 69.999,60 €  

V proračunu za leto 2022 je prav tako potrebno načrtovati finančna sredstva za odplačilo 

nespremenjenih glavnic zadnjega najetega dolgoročnega kredita, ki ga je občina najela konec 

leta 2018 pri poslovni banki za namen izgradnje cestne infrastrukture. Tako so načrtovana 

sredstva za odplačilo glavnic v višini 69.999,60 €. 

 

 

5. 5000 – KRAJEVNE SKUPNOSTI OBČINE 

4. 4000 – OBČINSKA UPRAVA 
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22116360 - POPLAČILA KREDITOV – MGRT 2017 14.751,88 € 

V letu 2022 se bo nadaljevalo z odplačevanjem dolgoročnega kredita, ki ga je občina v letu 

2017 najela pri državnem proračunu na podlagi sprejetega Zakona o izvrševanju proračuna 

RS za leti 2017 in 2018. Omenjen kredit je bil najet za asfaltiranje dela lokalne ceste Volčja 

Jama – Jastrebnik – Obolno. Za ta namen se na proračunski postavki načrtujejo sredstva v 

višini 14.751,88 €. 

 

22116361 - POPLAČILA KREDITOV – MGRT 2018 15.498,82 € 

Prav tako se bo v letu 2022 nadaljevalo z odplačevanjem dolgoročnega kredita, ki ga je 

občina v letu 2018 najela pri državnem proračunu za sofinanciranje investicij, in sicer za 

asfaltiranje javne poti Velik Štanga – Koške Poljane – Tuji Grm. Za odplačilo glavnic v 

skladu s podpisano pogodbo se v proračunu za ta namen načrtujejo sredstva v višini 

15.498,82 €. 

 

22116362 - POPLAČILA KREDITOV – MGRT 2019 10.108,34 € 

Za leto 2022 je potrebno prav tako načrtovati sredstva za odplačila glavnic od četrtega 

dolgoročnega kredita, ki ga je občina v letu 2019 najela pri državnem proračunu za 

sofinanciranje investicij, in sicer za asfaltiranje javne poti Zavrstnik – Širmanski hrib – 

Beden. Za odplačilo glavnic v skladu s podpisano pogodbo se v proračunu za ta namen 

načrtujejo sredstva v višini 10.108,34 €. 

 

22116363 - POPLAČILA KREDITOV – MGRT 2020 12.500,66 € 

Za leto 2022 se v proračunu načrtujejo tudi sredstva za odplačilo glavnic zadnjega 

dolgoročnega kredita najetega pri državnem proračunu v letu 2020 za sofinanciranje 

investicij. Omenjen kredit je bil najet in porabljen za izvedbo energetske sanacije POŠ 

Primskovo. Za odplačilo glavnic v skladu s podpisano pogodbo se v proračunu za ta namen 

načrtujejo sredstva v višini 12.500,66 €. 

 

 

Šmartno pri Litiji, 24.11.2021 

 

 

Pripravila:            Župan 

Občinska uprava       Občine Šmartno pri Litiji 

               Rajko Meserko, l.r. 
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NAČRT DELOVNIH MEST ZA OBČINO ŠMARTNO PRI LITIJI ZA 

LETO 2022 IN 2023 
 

Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), je pripravljen 

kadrovski načrt za leti 2022 in 2023. Občina Šmartno pri Litiji sklepa delovna razmerja in 

upravlja z kadrovskimi viri v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom.  

 

Kadrovski načrt je pripravljen glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in 

program dela. V upravah lokalnih skupnosti sprejme kadrovski načrt župan, najkasneje v 60 

dneh po uveljavitvi proračuna in mora biti usklajen s sprejetim proračunom. Med 

proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega 

povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev 

in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.  

 

Vrsta delovnega 

mesta Vrsta zaposlitve 

Št. 

sistemiziranih 

delovnih mest 

na dan 

31.12.2021 

Št. 

zasedenih 

delovnih 

mest na dan 

31.12.2022 

Št. 

zasedenih 

delovnih 

mest na dan 

31.12.2023 

Funkcionar 

Poklicno župan in  

nepoklicno podžupan 

 

/ 2 2 

Javni uslužbenci v 

občinski upravi 

Mandat – direktor 

občinske uprave 

 

1 1 

 

1 

Javni uslužbenci v 

občinski upravi Nedoločen čas 

 

11 11 11 

Javni uslužbenci v 

občinski upravi Določen čas 

2 (izven 

sistematizacije) 0 0 

 

Obrazložitev 

 

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji ureja 

organizacijo občinske uprave, ki je oddelčni organ, ima režijski obrat kot samostojno notranjo 

organizacijsko enoto. Število delovnih mest in zaposlenih v občini je v primerjavi s preteklim 

letom enako. Tekoče naj bi se izvajale, tako kot že v preteklih letih, le nekatere morebitne 

nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v 

upravi zaradi upokojitev ali starševskega dopusta oziroma drugih opravičljivih razlogov. 

Delovnih mest, vezanih na osebno zaupanje župana (kabinetno delo za določen čas) ni. 

Predlog Kadrovskega načrta za leti 2022 in 2023 je v skladu s 43. členom Zakona o javnih 

uslužbencih in usklajen s predlogom proračuna za leto 2022. 

 

Pogodba o zaposlitvi za določen čas trajanja pripravniške dobe v skladu s 106. členom 

Zakona o javnih uslužbencih se lahko v letu 2022 sklene z največ enim pripravnikom, v 

kolikor bi to bilo potrebno.   

 

Občina Šmartno pri Litiji si bo v okviru sprejetega proračuna za leto 2022 prizadevala 

zagotavljati strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno opravljanje vseh nalog v njeni 

pristojnosti.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121357


OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 
 

PRORAČUN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2022 109  

Občina Šmartno pri Litiji 

                                                                                                                        Župan 

                                                                                                          Rajko Meserko 
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LETNI NAČRT PRIDOBITVE IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE  

ZA LETO 2022 
 

Načrt  ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 skladno z 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)) vsebuje:  

- Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vsebuje nabor zemljišč, stavb in dele stavb ter zemljišča s stavbo (levi del tabele: A) ter 

- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (desni del tabele: B). 

   

Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se lahko izvede le, če je nepremično premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem. Nepremičnine, ki so predlagane za letni načrt razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem, v največji meri 

predstavljajo zemljiške parcele, v načrt pa so poleg njih vključena še zemljišča s stavbami, stavbe in posamezni deli stavb kot so stanovanja. V 

vseh primerih gre za nepremičnine, ki jih občina ne potrebuje za izvajanje svojih nalog. 

Nepremičnine se bodo v skladu z zakonodajo prodajale po metodi javne dražbe, po postopku javnega zbiranja ponudb ali z neposredno pogodbo, 

v primeru prodaje kmetijskih zemljišč ali gozdov pa v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. 

Nepremičnina, ki je predmet razpolaganja in katere posamična vrednost je izkustveno višja od 20.000,00 EUR, mora biti pred izvedbo postopka 

prodaje ocenjena, in sicer s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. S cenitvijo ugotovljena vrednost stvarnega premoženja 

oziroma stvarne ali obligacijske pravice je ocenjena vrednost. Nadalje je izklicna vrednost pri javni dražbi ali izhodiščna vrednost pri javnem 

zbiranju ponudb vrednost, ki jo upravljavec določi ob izbiri metode ravnanja s stvarnim premoženjem in je enaka ocenjeni ali orientacijski 

vrednosti ali je od te vrednosti višja, medtem ko je orientacijska vrednost stvarnega premoženja vrednost, ki jo določi upravljavec na podlagi 

lastne ocene, v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem se 

svetu samoupravne lokalne skupnosti predloži skupaj z zaključnim računom proračuna.  

 

V letu 2022 bo Občina Šmartno pri Litiji ob smiselni uporabi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredbe 

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja 

s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09, 38/10-ZUKN), pristopila k letnemu načrtu pridobitve 

in razpolaganja z nepremičnim občine za leto 2021. 

  

Župan občine, predlaga v sprejem naslednji Letni načrt pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022, ki mora biti 

usklajen s predlogom Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022.  
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A: LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA B: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA 

 

 

 1B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka dovozna pot v naselju 

Štangarske Poljane (466-23/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljavec: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1848 Štanga 

Parcelna številka:  

- Brezplačen prenos: 989/5 (površina 81 m2, vrednost po GURS 

262,44 EUR),  

- Odkup: 993/7 (površina 41 m2), 993/12 (površina 11 m2) 

Velikost parcel: 186 m2 

Predvidena sredstva: 300,00 EUR  

Vrsta nepremičnine: zemljišča na dovozni poti 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 1B:  

Občina je za potrebe sanacije mostu v Štangarskih Poljanah pristopila k urejanju lastništva dovozne poti do stanovanjskih objektov. V letu 2016 

se je pristopilo k sklepanju pogodb namesto razlastitve z lastniki zemljišč. Postopki sklepanja se bodo nadaljevali v letu 2022.  

 

2A: Ureditev lastništva zemljišč (466-19/2017) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Upravljavec: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 1839 Jablanica 

Parcelna številka: 642/4 (površina 30 m2), 641/2 (površina 2 m2), 

643/14 (površina 2 m2), 643/13 (površina 35 m2), 643/9 (površina 63 

m2)Velikost parcel: 105 m2 

Predvidena sredstva: 200,00 EUR 

2B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka javna pot JP 710161 

(Gradišče) (466-19/2017) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki nepremičnin/upravljavci: fizična oseba  

Številka in ime k.o.: 1839 Jablanica 

Parcelna številka: 642/4 (površina 30 m2), 641/2 (površina 2 m2), 

643/14 (površina 2 m2), 643/13 (površina 35 m2), 643/9 (površina 63 

m2) 
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Vrsta nepremičnine: stavbno zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

Velikost parcel: 411 m2 

Predvidena sredstva: 250,00 EUR  

Vrsta nepremičnine: zemljišča na javni poti, stavbna zemljišča 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 2A in 2B: 

Občina je v letu 2018 pristopila k lastniškem urejanju zemljišč po katerih poteka javna pot JP 710161 (Gradišče). Izvedena je bila geodetska 

storitev odmere javne poti. Občina je v postopku urejanja že pridobila izjave lastnikov o brezplačnem prenosu zemljišč na občino. V letu 2022 se 

načrtuje nadaljevanje postopkov prenosa zemljišč na javni poti. 

 

 3B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka dovozna pot do 

stanovanjskih objektov v Sevnem od 39 do 32 (parc. št. 1199, k.o. 

Poljane) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki nepremičnin/upravljavci: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1852 Poljane 

Parcelna številka: 488/5 (površina 1 m2), 486/2, (površina 15 m2), 

485/9 (površina 114 m2), 485/10 (površina 55 m2), 597/2 (površina 

103 m2), 596/9 (površina 238 m2), 624/2 (površina 117 m2), 631/9 

(površina 5 m2), 630/6 (površina 13 m2), 623/2 (površina 40 m2), 

626/2 (površina 2 m2),627/2 (površina 79 m2), 625/5 (površina 26 

m2), 625/4 (površina 9 m2, ), 631/7 (površina 7 m2), 627/3 (površina 

40 m2), 629/2 (površina 11 m2) 

Predvidena sredstva: brezplačni prenos 

Vrsta nepremičnine: zemljišča na dovozni poti 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  
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Obrazložitev k točki 3B: 

Občina bo zaradi znižanja stroškov tekočega vzdrževanja pristopila k ureditvi javnega dobra v Sevnem. Po izvedenih delih je bila naročena 

odmera cestišča. Pred urejanjem javnega dobra je občina že pridobila izjave o brezplačnem prenosu zemljišč, po katerih bo potekalo cestišče, na 

občino. Zaključek pravnih poslov prenosa lastništva zemljišč na občino se predvideva v letu 2022. 

 

 4B: Pridobitev zemljišč za ureditev priključka »Bajernik« na cesto 

R2-417/1190 (466-15/2012) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik zemljišč: fizična oseba  

Nepremičnina: 1001/4 (površina 97 m2), k.o. 1839 Jablanica 

Površina parcel: približno 97 m2 

Predvidena sredstva: brezplačni prenos 

Vrsta nepremičnin: zemljišča, po katerih poteka priključka »Bajernik« 

na cesto R2-417/1190, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

Obrazložitev k točki 4B: 

Občina Šmartno pri Litiji namerava izvesti ureditev priključka »Bajernik«. Po izvedenih gradbenih posegih se bo pristopilo k postopku ureditve 

meje in parcelacije na zemljiščih, kjer bo potekal priključek. Predmetna zemljišča se bodo prenesla v last občine in kasneje v last Republike 

Slovenije na podlagi Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z ureditvijo priključka na državno cesto R2-417, odsek 1190 Šmartno pri 

Litiji – Ljubež v km 1,989 desno in ustanovitvi služnostne pravice št. 71106-429/2018. 

 

 5B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka javna pot JP 709401 

(Lupinica-Bernadovec_Ježni Vrh) (466-2/2012) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki nepremičnin/upravljavci: fizične osebe  

Parcelna številka: 840/3 (površina 2 m2), 840/2 (površina 28 m2), 

840/4 (površina 12 m2); 1006/4 (površina 58 m2) 

Predvidena sredstva: brezplačno 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  
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Obrazložitev k točki 5B: 

Občina je v letu 2014 pristopila k odmeri javne poti JP 709401 (Lupinica-Bernadovc-Ježni Vrh). V letu 2016 smo pridobili odločbo o parcelaciji 

in ureditvi mej predmetnih zemljišč ter sklep o spremenjenih površinah s strani pristojne pisarne GURS-a. V letu 2022 se predvideva 

nadaljevanje prenosa lastništva na navedenih zemljiščih na občino. 

           

6A: Ureditev lastništva zemljišč (466-13/2007) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč: Občina Šmartno pri Litiji  

Številka in ime k.o.: 1839 Jablanica 

Parcelne številke: 1642/12 (površina 204 m2, orientacijska vrednost 

700,00 EUR), 1642/20 (površina 111 m2, orientacijska vrednost 

375,00 EUR) 

Predvidena sredstva: 1.075,00 EUR  

Vrsta nepremičnine: stavbno zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): ni v uporabi 

6B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka lokalna cesta LC 

208311 (Cerovica – Bukovica - Dolgo brdo) (466-13/2007) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1846 Liberga 

Parcelna številka: 69/2 (površina 476 m2), 70/4 (površina 21 m2), 70/2 

(površina 431 m2), 69/4 (površina 138 m2,), 82/2 (površina 329 m2) 

Številka in ime k.o.: 1839 Jablanica 

Parcelna številka: 1381/5 (površina 358 m2), 1360/4 (površina 

681m2), 1365/7 (113m2), 1271/8 (površina 33 m2), 1271/10 (površina 

8 m2), 1271/11 (površina 16 m2), 1271/12 (površina 38 m2), 1279/2 

(površina 216 m2), 1282/4 (površina 168 m2), 1285/2 (površina 25 

m2), 1282/5 (površina 41 m2), 1280/2 (površina 428 m2), 1287/2 

(površina 53 m2), 1357/2 (površina 25 m2),  1365/7 (površina 113 

m2), 1360/4 (površina 681 m2), 1381/5 (površina 358 m2,)  

Predvidena sredstva: 16.700,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: zemljišča, po katerih poteka lokalna cesta, gozdna 

in stavbna zemljišča, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 6A in 6B: 

Občina Šmartno pri Litiji želi v letu 2022 zaključiti z urejanjem lastništva zemljišč, po katerih poteka kategorizirana lokalna cesta LP 208311-

Cerovica-Bukovica-Dolgo brdo. Na delu trase je predvidena tudi izgradnja vodovoda, zato je ureditev lastništva potrebna tudi s tega vidika. 
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7A: Ureditev lastništva zemljišč (466-28/2017) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Upravljavec zemljišča: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 1846 Liberga 

Parcelna številka: 767/2 (površina 22 m2, orientacijska vrednost 77,00 

EUR), 2049/7 (površina 391 m2, orientacijska vrednost 800,00 EUR) 

Predvidena sredstva: 870,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, stavbno zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

7B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka javna pot JP 709391 

(Lupinica) (466-28/2017) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč:  fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1846 Liberga 

Parcelna številka: 766/7 (površina 125 m2), 766/6 (površina 22 m2), 

766/8 (površina 50 m2), 815/9 (površina 7 m2 815/10 (površina 25 

m2) 

Predvidena sredstva: 850,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, kmetijska in stavbna zemljišča 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 7A in 7B: 

Leta 2018 je Občina Šmartno pri Litiji začela s postopkom odmere javne poti JP 709391 (Lupinica), ki je bil zaključen v letu 2019. V letu 2020 

je občina pričela z urejanjem lastništva zemljišč, ki so bila odmerjena. V letu 2022 se predvideva realizacija vseh pogodb. 

 

8A: Ureditev lastništva zemljišč (466-41/2016 in 466-25/2018) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Upravljavec zemljišča: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 1846 Liberga 

Parcelna številka:  

- Menjave: 2036/10 (površina 4 m2, vrednost na podlagi 

podatkov GURS 6,26 EUR); 2036/8 (površina 12 m2, 

vrednost na podlagi podatkov GURS 9,22 EUR); 2036/7 

(površina 4 m2, vrednost na podlagi podatkov GURS 3,07 

EUR); 2036/3 (površina 22 m2, vrednost na podlagi podatkov 

GURS 16,90 EUR); 2036/4 (površina 65 m2, vrednost na 

podlagi podatkov GURS 49,92 EUR) 

Številka in ime k.o.: 1850 Ježni Vrh 

Parcelna številka: 831/5 (površina 298 m2, vrednost na podlagi 

8B: Pridobitev zemljišč, po katerih potekata kategorizirani javni 

poti JP 708921 (Ježni Vrh – Grmada) in JP 708922 (Ježni Vrh – 

Puščar – Preska) (466-41/2016 in 466-25/2018) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1846 Liberga 

Parcelna številka:  

- Menjave: 569/6 (površina 6 m2); 574/2 (površina 31 m2), 

576/4 (površina 9 m2), 600/2 (površina 147 m2); 577/2 

(površina 10 m2); 590/4 (površina 3 m2), 590/6 (površina 7 

m2), 589/2 (površina 21 m2), 632/2 (površina 38 m2), 631/2 

(površina 127 m2); 594 (površina 146 m2) 

- Brezplačni prenosi: 580/2 (površina 25 m2), 586/3 (površina 2 

m2), 584/2 (površina 1 m2), 586/2 (površina 4 m2), 593/2 
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podatkov GURS 228,86 EUR), 830/8 (površina 154 m2, vrednost na 

podlagi podatkov GURS 118,27 EUR); 831/4 (površina 12 m2, 

vrednost na podlagi podatkov GURS 20,34 EUR), 830/7 (površina 20 

m2, vrednost na podlagi podatkov GURS 33,90 EUR); 830/6 

(površina 49 m2, vrednost na podlagi podatkov GURS 77,61 EUR) 

Predvidena sredstva: 550,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, kmetijsko zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

 

(površina 148 m2), 602/2 (površina 13 m2); 592/2 (površina 2 

m2); 599/2 (površina 124 m2) 

Lastniki zemljišč:  fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1850 Ježni Vrh 

Parcelna številka:  

- Menjave: 521/3 (površina 56 m2), 520/4 (površina 83 m2), 

521/2 (površina 3 m2), 494/5 (površina 47 m2), 493/4 

(površina 5 m2), 511/4 (površina 299 m2), 510/15 (površina 

29 m2), 523/6 (površina 2 m2), 523/5 (površina 72 m2); 494/7 

(površina 12 m2), 494/8 (površina 106 m2), 517/2 (površina 

80 m2), 519/2 (površina 200 m2), 514/5 (površina 2 m2) 

Predvidena sredstva: brezplačni prenos 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

Obrazložitev k točki 8A in 8B: 

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2018 naročila odmero dela kategoriziranih javnih poti JP 708921 (Ježni Vrh – Grmada) in JP 708922 (Ježni 

Vrh – Puščar – Preska). Pridobljene so bile tudi izjave lastnikov zemljišč na javnih poteh, da se strinjajo, da se po izvedeni odmeri zemljišča 

prenesejo v last občine brezplačno. Postopki ureditve meje in parcelacije so bili zaključeni v letu 2019. V letu 2022 se načrtuje ureditev lastništva 

predmetnih zemljišč. 

 

 

 

9B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka nekategorizirana javna 

pot v k.o. 1849 Vintarjevec (466-15/2018) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč:  fizična oseba  

Številka in ime k.o.: 1849 Vintarjevec 

Parcelna številka: 1734/8 (površina 26 m2), 1734/5 (površina 17 m2), 

1734/7 (površina 62 m2), 1740/4 (površina 8 m2), 1738/2 (površina 

149 m2), 1757/2 (površina 575 m2), 1846/2 (površina 572), 1851/4 

(površina 700 m2) 

Predvidena sredstva: 10.000,00 EUR  
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Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 9B: 

Občina je v letu 2019 odmerila nekategorizirano javno pot v Javorju. V letu 2020 se je predvideval začetek sklepanja pravnih poslov za prenos 

lastništva nad zemljišči, po katerih poteka odmerjena cesta. Pobudniku odmere je občina poslala ponudbo za odkup odmerjenih zemljišč na 

nekategorizirani poti ter zemljišč na kategoriziranih javni poteh JP  710861-Leskovica-Javorje-Debeče in JP 638033-Javorje-Felič Vrh-Gonji 

vrh. Pri pristojni upravni enoti je bil aprila 2021 začet postopek razlastitve, ki še vedno traja. V 2022 je predvidena razlastitev in sklenitev 

sporazuma o odškodnini. 

 

10A: Ureditev lastništva zemljišč, po katerih poteka pot do 

medobčinskega vodovoda Javorje – Felič Vrh (466-047/2008)  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Upravljavec zemljišča: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 1849 Vintarjevec 

Parcelna številka: 1921/6 (površina 43 m2) 

Predvidena sredstva: 26,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: gozdno zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

10B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka pot do medobčinskega 

vodovoda Javorje – Felič Vrh (466-047/2008) na podlagi 

pravdnega postopka opr. št. P 24/2020 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik zemljišč: fizična oseba  

Številka in ime k.o.: 1849 Vintarjevec 

Parcelna številka: 1841/5 (površina 214 m2), 1842/2 (površina 120 

m2), 1843/7 (površina 7 m2), 1843/8 (površina 253 m2), 1843/9 

(površina 13 m2),  skupaj 607m2 

Predvidena sredstva: 365,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: gozdno zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 10A in 10B: 

Predmetna zemljišča so predmet pravdnega postopka glede plačila odškodnine za zemljišča, po katerih poteka pot do medobčinskega vodovoda 

Javorje  - Felič Vrh. Narejena je bila odmera in cenitev. V letu 2022 je predvidena ureditev lastništva. 
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11A: Ureditev lastništva zemljišč (466-42/2017) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik zemljišča: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 1849 Vintarjevec 

Parcelna številka: 1933/36 (površina 179 m2, orientacijska vrednost 

895,00 EUR), 1940/11 (površina 53 m2, orientacijska vrednost 265,00 

EUR), 1940/10 (površina 20 m2, orientacijska vrednost 100,00 EUR), 

1933/32 (površina 164 m2, orientacijska vrednost 820,00 EUR), 

1933/38 (površina 7 m2, orientacijska vrednost 35,00 EUR), 1933/34 

(površina 27 m2, orientacijska vrednost 135,00 EUR), 1933/35 

(površina 52 m2, orientacijska vrednost 260,00 EUR) 

Predvidena sredstva: 2.000,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: stavbno zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

 

11B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka kategorizirana 

občinska javna pot JP 710861 (Leskovica – Javorje –Debeče) 

(466-42/2017) na podlagi pravdnega postopka opr. št. P 46/2018 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik zemljišč: fizična oseba  

Številka in ime k.o.: 1849 Vintarjevec 

Parcelna številka: 1275/8 (površina 76 m2), 1275/6 (površina 210 

m2), 1273/5 (površina 587 m2), 1180/4 (površina 12 m2), 1180/5 

(površina 12 m2), 1226/4 (površina 10 m2), 1238/7 (površina 169 

m2), 1238/5 (površina 1 m2), 1230/3 (površina 7 m2, orientacijska 

vrednost 35,00 EUR), 1230/4 (površina 13 m2), 1236/2 (površina 9 

m2), 1273/6 (površina 2 m2) 

Predvidena sredstva: 6.000,00 EUR   

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 11A in 11B: 

Zoper Občino Šmartno pri Litiji je bila vložena tožba za plačilo odškodnine zaradi manjvrednosti zemljišča, po katerem poteka kategorizirana 

javna pot JP 710861 (Leskovica – Javorje –Debeče). V letu 2019 je bil izveden postopek ureditve meje in parcelacije. Občina Šmartno pri Litiji 

je v letu 2020 na podlagi odmerjenih zemljišč stranki poslala predlog za sklenitev menjalne pogodbe. Stranka pogodbe ni podpisala. V letu 2022 

se nadaljuje postopek pred sodiščem. 

 

12A: Ureditev lastništva zemljišč (466-41/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Upravljavec: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 1849 Vintarjevec 

Parcelna številka: 1918/2 

Velikost parcel: prib. 390 m2  

Predvidena sredstva: 592,00 EUR 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): ni v uporabi 

12B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka nekategorizirana pot 

(466-41/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljavec: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1849 Vintarjevec 

Parcelna številka: 1915/4 (površina 476 m2), 1909/2 (površina 292 

m2), 1915/6 (površina 232 m2) 

Predvidena sredstva: 994,00 EUR  
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Vrsta nepremičnin: zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano 

javno pot 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 12A in 12B: 

Občina je v letu 2019 pričela z zadevo urejanja javnega dobra na parc. št. 1918/2, k.o. Vintarjevec. Zemljišče je bilo v letu 2013 odmerjeno za 

potrebe menjave zemljišč – prestavitev javnega dobra. V Zapisniku sestanka glede obravnavane zadeve je bilo dogovorjeno: da se pridobi ocene 

vrednosti zemljišč na parc. št. 1915/4, 1909/2, 1915/6, 1918/2, vse k.o. 1849 Vintarjevec; da se po pridobljenih cenitvah izvede menjalna 

pogodbe z zemljišči parc. št. 1915/4, 1909/2, 1915/6, k.o. 1849 Vintarjevec z zemljiščem javnega dobra parc. št. 1918/2, k.o. 1849 Vintarjevec; 

da se razlika v vrednosti med zemljišči plača po pridobljenih cenitvah. Sklenila se je menjalna pogodba, ki je bila poslana k notarju. Stranki se je 

pozvalo, da overita svoj podpis na pogodbi, vendar tega še nista storili. Pri nepremičninah je vknjižena hipoteka. Stranko se je pozvalo, da uredi 

izbris hipoteke nato pa overi svoj podpis na menjalni pogodbi. 

 

13A: Ureditev lastništva zemljišč (466-43/2018) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik zemljišča/upravljavec: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 1852 Poljane 

Parcelna številka: del 1208/1 (površina cca 258 m2, orientacijska 

vrednost 1.050,00 EUR)  

Predvidena sredstva: 1.050,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): ni v uporabi  

 

13B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka kategorizirana lokalna 

cesta 426113 (Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica) (466-43/2018) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik zemljišča: fizična oseba 

Številka in ime k.o.: 1852 Poljane 

Parcelne številke: 222/3 (površina 164 m2), 223/2 (površina 217 m2) 

Velikost parcel: 381 m2 

Predvidena sredstva: 1.340,00 EUR  

Vrsta nepremičnine: zemljišča, ki predstavlja kategorizirano lokalno 

cesto, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 13A in točki 13B: 

Občina želi urediti lastništvo zemljišč na kategorizirani lokalni cesti 426113 (Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica). S strani lastnika je prišla 

pobuda, da se opravi menjava zemljišč. Lastnik bi tako v last pridobil opuščeno javno pot, ki se v naravi ne uporablja več za izvajanje lokalnega 
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prometa in deloma poteka preko dvorišča pobudnika. Pred menjavo je treba zemljišče javnega dobra odmeriti. V letu 2020 se je izvedla odmera 

javnega dobra. Izvedba pravnega posla se načrtuje v letu 2022. 

 

14A: Prodaja dela zemljišča parc. št. 75/2, k.o. Šmartno (466-

19/2019) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik/upravljavec zemljišča: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 1847 Šmartno 

Parcelna številka: 75/2 (površina 19 m2, orientacijska vrednost 570,00 

EUR) 

Predvidena sredstva: 570,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: stavbno zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): ni v uporabi 

 

 

Obrazložitev k točki 14A: 

Občina je prejela pobudo za odkup zemljišča, ki meji na parcelo, na kateri ima pobudnik odkupa gostinski lokal, z nakupom občinskega 

zemljišče pa bi si pridobil dodatni prostor za ureditev parkirnih prostorov. Potrebna je ureditev meje, stroške postopka nosi kupec. Prenos 

lastništva se predvideva v letu 2022.  

 

 15B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka javna pot JP 709821 

(Zavrstnik-Širmanski hrib-Beden) (466-17/2015) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljavec: fizična oseba  

Številka in ime k.o.: 1847 Šmartno 

Parcelna številka: del parc. št. 735/7 (površina 41 m2) 

Predvidena sredstva: brezplačni prenos 

Vrsta nepremičnine: zemljišča na javni poti, stavbno zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  
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Obrazložitev k točki 15B: 

Občina je v letu 2016 naročila odmero začetka javne poti JP 709821 (Zavrstnik-Širmanski hrib-Beden) v naselju Zavrstnik. Zaradi visokih 

stroškov vzdrževanja je pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za sanacijo odseka javne poti od križišča z regionalno cesto do 

transformatorja. V letu 2022 se načrtuje zaključek prenosa lastništev nad predmetnimi zemljišči. 

 

 16B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka nekategorizirana pot 

(466-15/2018) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljavec: fizična oseba  

Številka in ime k.o.: 1849 Vintarjevec 

Parcelna številka: 1749/2 (površina 131 m2) 

Predvidena sredstva: brezplačen prenos 

Vrsta nepremičnine: kmetijsko zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

Obrazložitev k točki 16B: 

Občina je v letu 2019 odmerila nekategorizirano javno pot v Javorju. V letu 2022 se predvideva začetek sklepanja pravnih poslov za prenos 

lastništva nad zemljišči, po katerih poteka odmerjena cesta. 

 

 17B: Pridobitev zemljišč za ureditev ceste na območju OPPN 

Šmartno Jug (466-29/2018)  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljavec: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1847 Šmartno 

Parcelna številka: 950/6 ( 59 m2), 949/14 ( 39 m2), 949/12 ( 37 m2), 

949/10 ( 6m2) 

Predvidena sredstva: 4.935,00 EUR 

Vrsta nepremičnin: zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano 

cesto 

Proračunska postavka: 13224704 – Ureditev ceste na območju OPPN 

Šmartno Jug 



OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI 
 

PRORAČUN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2022        122

  

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

 

Obrazložitev k točki 17B: 

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2020 naročila geodetsko odmero ceste na območju OPPN Šmartno Jug. V letu 2021 je občina pričela s 

postopki ureditve lastništva zemljišča, po katerih poteka odmerjena cesta.  Vrednost nepremičnin je ocenjena na podlagi poročila o oceni 

vrednosti nepremičnin iz septembra 2021. V letu 2022 se predvideva začetek sklepanja pravnih poslov za prenos lastništva nad zemljišči, po 

katerih poteka odmerjena cesta.  

 

 18B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka pločnik Šmartno proti 

pokopališču (466-48/2007) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljavec: fizične in pravne osebe  

Številka in ime k.o.: 1847 Šmartno 

Parcelna številka: 43/4 (površina 51 m2), 45/6 (površina 10 m2), 51/15 

(površina 9 m2), del 51/5(površina približno 30m2), del 51/14 

(površina približno 14 m2) 

Predvidena sredstva: 2.060,00 €  

Vrsta nepremičnin: zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano 

cesto 

Proračunska postavka: 13224554 – Pločnik do pokopališča Šmartno 

 

Obrazložitev k točki 18B: 

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2020 naročila geodetsko odmero pločnika Šmartno proti pokopališču. V letu 2022 bo potrebno naročiti novo 

odmero za parc.št. 51/5 in parc.št. 51/14, obe k.o.1847 Šmartno in pričeti  s postopki ureditve lastništva zemljišča, po katerih poteka odmerjena 

cesta. 

 

 19B: Pridobitev zemljišč za potrebe kategorizacije ceste v 

Gradišču (466-22/2006) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljavec: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1839 Jablanica 
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Parcelna številka: 574/6 (površina 12 m2), 574/8 (površina 12 m2), 

608/15 (površina 3 m2), 574/4 (površina 96 m2), 575/2 (površina 11 

m2), 606/2 (površina 9 m2), 572/2 (površina 1 m2), 573/4 (površina 65 

m2) 

Predvidena sredstva: 800,00 EUR 

Vrsta nepremičnin: mešana raba 

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 19B: 

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2020 prejela pobudo za kategorizacijo ceste v Gradišču. Za potrebe kategorizacije ceste je treba urediti 

lastništvo zemljišč, po katerih v naravi poteka cesta.  Odmera in izvedba postopkov za prenos lastništva na občino se predvideva v letu 2022. 

 

20A: Ureditev lastništva zemljišč (466-43/2018) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnine: Občina Šmartno pri Litiji  

Številka in ime k.o.: 1851 Gradišče 

Parcelna številka: 506 (površina 2769 m2, orientacijska vrednost 

7.000,00 EUR) 

Predvidena sredstva: 7.000,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: kmetijski zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

 

 

20B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka lokalna cesta 426113-

Stranje-Kopačija-Mala Kostrevnica (466-43/2018) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1846 Liberga 

Parcelne številke: 732/77 (površina 1885 m2); 732/74 (površina 1172 

m2), 732/71 (površina 300 m2); 732/49 (površina 1304 m2), 732/52 

(površina 821 m2), 732/54 (površina 650 m2), 732/56 (površina 956 

m2); 732/65 (površina 212 m2), 732/64 (površina 43 m2); 732/68 

(površina 328 m2); 732/42 (površina 295 m2), 732/44 (površina 279 

m2 ), 732/46 (površina 209 m2); 732/34 (površina 1131 m2); 732/31 

(površina 829 m2), 

Lastnik zemljišč: fizična oseba  

Številka in ime k.o.: 1851 Gradišče 

Parcelne številke: 45/2 (površina 1044 m2), 48/2 (površina 205 m2) 

48/3 (površina 115 m2), 49/2 (površina 191 m2), 190/2 (površina 234 

m2), 190/3 (površina 734 m2), 268/2 (površina 110 m2), 268/3 

(površina 14 m2), 271/2 (površina 374 m2), 204/5 (površina 3 m2); 
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275/2 (površina 41 m2), 276/2 (površina 49 m2), 277/2 (površina 1 

m2), 210/3 (površina 36 m2), 210/2 (površina 1.479 m2), 206/1 

(površina 849 m2), 205/6 (površina 20 m2), 205/5 (površina 108 m2), 

205/2 (površina 53 m2), 205/4 (površina 2 m2), 210/7 (površina 18 

m2), 227/4 (površina 94 m), 238/4 (površina 286 m2) 

Predvidena sredstva skupaj: 15.000,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 20A in 20B: 

Občina Šmartno pri Litiji želi v letu 2022 nadaljevati z urejanjem lastništva na kategorizirani lokalni cesti 426113-Stranje-Kopačija-Mala 

Kostrevnica. 

 

21A: Ureditev lastništva zemljišč (466-32/2011, 466-25/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik/upravljavec nepremičnine: Občina Šmartno pri Litiji  

Številka in ime k.o.:  1848 Štanga 

Parcelna številka: 1780/10 (površina 276 m2, orientacijska vrednost 

966,00 EUR), 1780/8 (površina 62, orientacijska vrednost 217,00 

EUR), 1800/8 (površina 267 m2, orientacijska vrednost 940,00 EUR) 

Predvidena sredstva: 2.200,00 EUR  

Vrsta nepremičnine: opuščena pot, gozdno zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

 

 

21B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka lokalna cesta 208261-

Štangarske Poljane-Velika Štanga-Tuji Grm (466-32/2011, 466-

39/2013, 466-25/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1848 Štanga 

Parcelne številke: 1004/6 (površina 301 m2), 898/8 (površina 334 

m2), 728/6 (površina 155 m2), 728/4 (površina 62 m2), 730/2 

(površina 311 m2,), 726/2 (površina 4 m2), 730/3 (površina 3 m2), 

726/3 (površina 12 m2), 731/6 (površina 519 m2), 733/4 (površina 

207 m2), 737/6 (površina 82 m2), 737/8 (površina 350 m2), 737/9 

(površina 18 m2, orientacijska vrednost 63,00 EUR), 736/5 (površina 

134 m2), 737/5 (površina 452 m2) 737/10 (površina 1 m2), 736/8 

(površina  478 m2), 736/3 (površina 22 m2), 737/3 (površina 378 m2), 

736/4 (površina 89 m2), 736/2 (površina 51 m2), 737/4 (površina 15 

m2), 724/6 (površina 333 m2),  
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Predvidena sredstva: 15.100,00 EUR  

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 21A in 21B: 

Občina Šmartno pri Litiji želi v letu 2022 nadaljevati z urejanjem lastništva na kategorizirani lokalni cesti 208261-Štangarske Poljane-Velika 

Štanga-Tuji Grm. 

 

22A: Ureditev lastništva zemljišč (466-36/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Upravljavec zemljišča: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 2654 Gozd Reka 

Parcelna številka: 1072/4 (površina 166 m2, orientacijska vrednost 

498,00 EUR), 1072/1 (površina 352 m2, orientacijska vrednost 

1.056,00 EUR), del parcele 1072/6 (površina cca 330 m2, 

orientacijska vrednost 990,00 EUR) 

Predvidena sredstva: 2.600,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, kmetijsko zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

 

22B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka kategorizirana 

lokalna cesta LC 138071 (Ivančna Gorica – Stična – Obolno – 

Gozd Reka) (466-36/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč: fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 2654 Gozd Reka 

Parcelna številka: 684/2 (površina 139 m2), 531/4 (površina 15 m2), 

531/5 (površina 189 m2), 531/7 (površina 80 m2); 528/6 (površina 

202 m2), del parcele 676 (površina cca. 200 m2), del parcele 678 

(površina cca. 680  m2) 

Predvidena sredstva: brezplačni prenos 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

Obrazložitev k točki 22A in 22B: 

S strani lastnika zemljišč na kategorizirani lokalni cesti LC 138071 (Ivančna Gorica – Stična – Obolno – Gozd Reka) je prišla pobuda, da se cesta 

dodatno odmeri do meje z občino Ivančna Gorica, nato pa se bi izvedla menjava z občinskimi zemljišči, ki se ne uporabljajo več za izvajanje 

lokalnega prometa. 

 

 

 

23B: Pridobitev zemljišč, po katerih poteka javna pot JP 709961 

(Velika Štanga-Koške Poljane-Tuji grm) (466-40/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 
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Lastniki nepremičnin/upravljavci: fizična oseba  

Številka in ime k.o.: 2655 Račica 

Parcelna številka:  

- Brezplačni prenos: 1908/2 (površina 4 m2), 1893/2 (površina 

234 m2), 1894/2 (površina 64 m2), 1907/2 (površina 351 m2), 

1891/2 (površina 45 m2), 1891/3 (površina 42 m2), 1896/4 

(površina 733 m2), 1899/2 (površina 160 m2), k.o. 2655 Račica 

Predvidena sredstva: brezplačni prenosi 

Vrsta nepremičnine: zemljišča, po katerih poteka javna pot 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

Obrazložitev k točki 23B: 

Občina je v letu 2016 naročila odmero javne poti JP 709961 (Velika Štanga-Koške Poljane-Tuji grm). Na podlagi prejete odločbe s strani pisarne 

GURS-a in pripadajočega sklepa o površinah je občina v letu 2017 pristopila k zemljiškoknjižnemu urejanju zemljišč. Prednostno so se urejala 

lastništva zemljišč, na katerih je bil izkazan interes o brezplačnem prenosu lastništva na občino. V letu 2022 se predvideva nadaljevanje 

postopkov. 

 

 24B: Pridobitev zemljišč, po katerih potekata kategorizirani javni 

poti 709371-Velika Kostrevnica-Golob in 709372-Dvor-Žnidar 

(466-33/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč:, fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1846 Liberga 

Parcelna številka: 1840/4 (površina cca. 24 m2, orientacijska vrednost 

72,00 EUR), 1840/6 (površina cca. 25 m2), 1842/2 (površina cca. 87 

m2), 1785/2 (površina cca. 12 m2), 1787/2 (površina cca. 374 m2), 

1786/2 (površina cca. 60 m2), 1751/2 (površina cca. 493 m2) 

Predvidena sredstva: 3.500,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 
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Obrazložitev k točki 24B: 

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2020 naročila izvedbo postopka odmere kategoriziranih javnih poti 709371-V. Kostrevnica-Golob in 709372-

Dvor-Žnidar. V letu 2022 želi občina začeti z urejanjem lastništva na teh javnih poteh. 

 

25A: Menjava zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste 

(466-25/2011)  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč:, fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1848 Štanga 

Parcelna številka: 1780/27 (578 m2), 1780/29 (350m2) , 1804/2 

(22m2) 

Predvidena sredstva: 841,40 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): ni v uporabi 

25B: Pridobitev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste 

(466-25/2011) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastniki zemljišč:, fizične osebe  

Številka in ime k.o.: 1848 Štanga 

Parcelna številka: 642/3 (179m2), 641/2 (469m2), 642/2 (94m2), 

735/4 (69m2), 639/13 (925m2), 643/7 ( 1m2), 643/9 (24m2), 642/5 

(32m2), 641/3 (435m2), 833/2 (632m2), 833/4 (25m2) 

Predvidena sredstva: brezplačni prenos  

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi  

 

Obrazložitev k točki 25A in 25B: 

Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2020 naročila izvedbo postopka odmere kategoriziranih javnih poti JP 709951-Odcep Hribar in JP 709731-

Odcep Pavlič. V letu 2022 želi občina začeti z urejanjem lastništva na teh javnih poteh. 

 

26A: Prodaja zemljišč v lasti oziroma upravljanju Občine 

Šmartno pri Litiji lastnikom sosednjih zemljišč (466-22/2018, 466-

38/2018) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljavec: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime katastrske občine: 1847 Šmartno 

Parcelne številke: 1029/16 (površina 76 m2, orientacijska vrednost 

1.400,00 EUR), 1029/19 (površina 62 m2, orientacijska vrednost 

1.100,00 EUR) 

Vrsta nepremičnine: stavbna zemljišča 

Predvidena sredstva: 2.500,00 EUR 
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Obrazložitev k točki 26A: 

S strani lastnikov sosednjih zemljišč smo prejeli informacijo o interesu nakupa občinskih zemljišč, ki mejijo na zemljišča v njihovi lasti. Občina 

želi lastništvo urediti v letu 2022. 

 

27A: Prodaja zemljišč v lasti oziroma upravljanju Občine 

Šmartno pri Litiji lastnikom sosednjih zemljišč (478-10/2021) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljavec: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime katastrske občine: 1850 Ježni vrh 

Parcelne številke: 825 (površina 1154 m2, orientacijska vrednost 

3.000,00 EUR) 

Vrsta nepremičnine: kmetijsko zemljišče 

Predvidena sredstva: 3.000,00 EUR 

 

 

 

 

Obrazložitev k točki 27A: 

Občina je v letu 2021 prejela pobudo občana, da bi odkupil nepremičnino. Gre za mrtvi krak cestne, ki v naravi ne služi več svojemu namenu. 

Sama nepremičnina tudi ni kategorizirana kot  javna pot ali lokalna cesta. Občina bo predhodno izvedla objavo javne namere in preverila pri 

lastnikih zemljišč, ki so potencialni uporabniki te nepremičnine za dostop do svojih parcel, če se s prodajo strinjajo. Poleg tega pa je, ker je 

zemljišče kmetijsko postopati po postopku, ki ga predvideva ZKZ. 

 

28A Prodaja zemljišč v lasti oziroma upravljanju Občine Šmartno 

pri Litiji lastnikom sosednjih zemljišč (466-26/2006) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik zemljišč: Občina Šmartno pri Litiji 

Številka in ime k.o.: 1852 Poljane 

Parcelna številka: 1196/10 (površina 520 m2, orientacijska vrednost 

953,68 EUR), 1196/11 (površina 13m2, orientacijska vrednost 13,65 

EUR), 1201/2 (površina 323 m2, orientacijska vrednost 515,38 EUR) 

Predvidena sredstva: 1.500,00 EUR 

Vrsta nepremičnin: mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

28B Pridobitev lastništva zemljišč, na katerih se nahaja v naravi 

pot (466-26/2006) 

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji 

Lastnik nepremičnin/upravljalec: fizična oseba 

Številka in ime k.o.: 1852 Poljane 

Parcelne številke: 473/2 (površina 93 m2), 472/7 (površina 123 m2), 

472/3 (površina 1449 m2), 472/8 (površina 28 m2), 468/2 (površina 

306 m2), 469/2 (površina 2 m2), 469/3 (površina 4 m2), 468/3 

(površina 28 m2); 

Predvidena sredstva: 1.990,00 EUR 

Vrsta nepremičnin: mešana raba 
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 Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi):  

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč  

 

Obrazložitev k točki 28A in 28B: 

Občina ureja zemljiškoknjižna razmerja z občanom na Primskovem. Nepremičnine, ki so v njegovi lasti, predstavljajo v naravi dejansko pot, ki 

omogoča dostopnost in je s tem izkazan javni interes, da navedene nepremičnine občina odkupi. Na drugi strani bo občina občanu prodala 

nepremičnine, ki v naravi niso več v uporabi kot dostopna pot, ampak bolj za posamično uporabo, saj je dostopnost zagotovljena iz druge strani, 

zato javni interes v tem delu ni več izkazan.  

 

 29B: Pridobitev zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste 

( 466-015/2016) 

Lastnik: fizična oseba  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji, 

Številka in ime k.o.: 2654 Gozd - Reka 

Parcelna številka: parc. št. 960/2 (v izmeri 122 m2), parc. št. 968/6 (v 

izmeri 256 m2), parc. št. 956/2 (vizmeri 18 m2), parc. št. 968/7 (v 

izmeri 218 m2), parc. št. 964/4 (v izmeri 278 m2), parc. št. 968/2 (v 

izmeri 1.670 m2), parc. št. 966/2 (v izmeri 389 m2) 

Predvidena sredstva: brezplačno 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

 

Obrazložitev k točki 29B: 

Občina Šmartno pri Litiji je že sklenila predpogodbo za brezplačen prenos nepremičnin. Potrebno je pripraviti pogodbo in urediti prenos 

lastninske pravice na Občino Šmartno pri Litiji. 

 

 30B: Pridobitev zemljišč, po katerih potekajo javna pot JP709221  

(466-016/2015) 

Lastnik:  fizična oseba  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji, 

Številka in ime k.o.: 1851 Gradišče 
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Parcelna številka: parc. št. 509/2 (v izmeri 1072 m2), parc. št. 509/1 (v 

izmeri 385 m2) 

Predvidena sredstva: 2.419,50 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 30B: 

Gre za odkup zemljišča zaradi javne infrastrukture – površine cest. Po navedenih nepremičninah poteka JP 709221. 

 

 31B: Pridobitev zemljišč, po katerih potekajo javna pot JP 709371 

(478-38/2021) 

Lastnik: fizične osebe  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji, 

Številka in ime k.o.: 1846 Liberga 

Parcelna številka: parc. št. 1839/4 (v izmeri 472 m2), parc. št. 1838/2 

(v izmeri 214 m2) 

Predvidena sredstva: 2.401,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 31B: 

Gre za odkup zemljišča zaradi javne infrastrukture – površine cest. Po navedenih nepremičninah poteka JP 709371 (V. Kostrevnica-Golob). 

 

32A: Prodaja stanovanja na naslovu Zavrstnik 83, 1275 Šmartno 

pri Litiji (ID znak stavbe 1847-1376, ID stanovanja 1847-1376-1) 

(466-60/2009) 

Upravljavec: JP KSP Litija d.o.o. 

Občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki: Šmartno 

pri Litiji, Zavrstnik 83 
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ID znak stavbe: 1847-1376 

Številka stavbe: 1376 

Številka dela stavbe/stanovanja: 1 

Stanovanje je v katastru stavb: vpisano z ID 6336294, ID znak: 1847-

1376-1. 

ID energetske izkaznice: 2019-209-112-41802 

Vrsta rabe in velikost: stanovanje v izmeri 115,50 m2  

Predvidena sredstva: 76.380,00 EUR 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): ni v uporabi 

 

Obrazložitev k točki 32A: 

Občina je v letu 2016, zaradi izraženega interesa izvedla cenitev stanovanja. Občina je prejela pobudo za nakup stanovanja. Septembra 2021 se je 

naredila nova cenitev po kateri je bilo stanovanje ocenjeno na 76.380,00 EUR. V letu 2022 bo občina skladno z ZSPDSLS-1 pristopila k 

postopku javne dražbe, na kateri bo stanovanje skušala prodati. 

 

 33B: Pridobitev zemljišč, po kateri poteka lokalna cesta LC 

426113 (466-039/2010, 466-043/2018) 

Lastnik: fizične osebe  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji, 

Številka in ime k.o.: 1850 Ježni Vrh 

Parcelna številka: 197/4 (v izmeri 520 m2), 200/2 (v izmeri 4 m2), 

201/2 (v izmeri 239 m2) 

Predvidena sredstva:  1.000,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 33B: 

Gre za odkup zemljišča zaradi javne infrastrukture – površine cest. Po navedenih nepremičninah poteka LC 426113. Narejena je bila odmera. 

Občina želi lastništvo urediti v letu 2022. 
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 34B: Pridobitev zemljišč, kjer poteka kategorizirana cesta LC 

208211 (Velika Kostrevnica-Liberga-Tisje), (466-049/2008) 

Lastnik: fizične osebe  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji, 

Številka in ime k.o.: 1846 Liberga 

Parcelna številka: 1286/3 (površina 506m2), 1285/2 (površina 38m2) 

Predvidena sredstva:  2.720,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površine cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 34B: 

V letu 2021 smo dobili pobudo za odkup zemljišča po katerem poteka LC 208211 (Velika Kostrevnica-Liberga-Tisje). Podpisana je bila 

predpogodba. V letu 2022 se predvideva sklenitev prodajne pogodbe. 

 

35A: Prodaja stanovanja na naslovu Zavrstnik 82, 1275 Šmartno 

pri Litiji (ID znak stavbe 1847-1377, ID stavbe 1377, ID 1847-

1377-2) (466-60-2009) 

Upravljavec: JP KSP Litija d.o.o. 

Občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki: Šmartno 

pri Litiji, Zavrstnik 82 

ID znak stavbe: 1847-1377 

Številka stavbe: 1377 

Številka dela stavbe/stanovanja: 2 

Stanovanje je v zemljiški knjigi vpisano z ID 6328004, ID znak: 1847-

1377-2. 

ID energetske izkaznice: 2017-432-337-50582 

Uporabna površina dela stavbe: 30,5 m2 

Solastniški delež splošnih skupnih delih: 2879/10000 

Predvidena sredstva: 35.520,00 EUR 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): ni v uporabi 
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Obrazložitev k točki 35A: 

Občina je v letu 2021, zaradi izraženega interesa izvedla cenitev stanovanja. Občina je prejela pobudo za nakup stanovanja. V letu 2022 bo 

občina skladno z ZSPDSLS-1 pristopila k postopku javne dražbe, na kateri bo stanovanje skušala prodati. Cenilno poročilo  iz septembra 2021 je 

pokazalo, da je vrednost nepremičnine 35.520,00 EUR. 

 

36A: Prodaja stanovanja na naslovu Zavrstnik 82, 1275 Šmartno 

pri Litiji (ID znak stavbe 1847-1377, ID stavbe 1377, ID 1847-

1377-3) (466-60-2009) 

Upravljavec: JP KSP Litija d.o.o. 

Občina, naselje, ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki: Šmartno 

pri Litiji, Zavrstnik 82 

ID znak stavbe: 1847-1377 

Številka stavbe: 1377 

Številka dela stavbe/stanovanja: 3 

Stanovanje je zemljiški knjigi vpisano z ID 6328005, ID znak: 1847-

1377-3 

ID energetske izkaznice: 2021-789-337-89583 

Uporabna površina dela stavbe: 33,3m2 

Solastniški delež splošnih skupnih delih: 761/2000 

Predvidena sredstva: 50.049,00 EUR  

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi, dogovor 

z najemnico, da preseli v drugo stanovanjsko enoto. 

 

 

 

 

Obrazložitev k točki 36A: 

Občina je v letu 2021, zaradi izraženega interesa izvedla cenitev stanovanja. Občina je prejela pobudo za nakup stanovanja. V letu 2022 bo 

občina skladno z ZSPDSLS-1 pristopila k postopku javne dražbe, na kateri bo stanovanje skušala prodati. Cenilno poročilo iz septembra 2021 je 

pokazalo, da je vrednost nepremičnine 50.049,00 EUR. 
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 37B: Pridobitev zemljišč za nov dovoz v industrijsko cono 

Šmartno (466-017/2014) 

Lastnik: fizične osebe  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji, 

Številka in ime k.o.: 1848 Šmartno 

Parcelna številka: parc. št. 98/2 (v izmeri 291m2), parc. št. 135/4 (v 

izmeri 87 m2) 

Predvidena sredstva: 15.120,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: stavbno zemljišče, območje centralnih dejavnosti 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

Proračunska postavka: 16616151 - Nakup zemljišč 

 

Obrazložitev k točki 37B: 

Gre za odkup zemljišča zaradi javne infrastrukture – nov dovoz v industrijsko cono Šmartno iz ceste R2 417/1190. Občina želi v letu 2022 urediti 

lastništvo, da lahko potem uredi nov dovoz. 

 

 38B: Pridobitev zemljišč za ureditev vodovoda Račica –Velika 

Štanga (466-12/2010) 

Lastnik: fizične osebe  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji, 

Številka in ime k.o.: 2655 Račica 

Parcelna številka: del parc. št. 1627 (v približni izmeri 70m2), del parc. 

št. 1850 (v približni izmeri 105 m2) 

Predvidena sredstva: 2.000,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: kmetijsko zemljišče 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

Proračunska postavka: 16316367 – Vodovod Račica – Velika Štanga 
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Obrazložitev k točki 38B: 

Občina bo v letu 2022 obnovila črpališče, ki leži na navedenih parcelah. Geodetska odmera je bila naročena novembra 2022. Po odmeri bo 

občina pristopila k ureditvi lastniških razmerij in pridobitvi ustreznih služnostnih pravic za dostop ter za upravljanje navedenega vodovoda. 

 

  39B: Pridobitev zemljišč za  pločnik Gradiške Laze - Sp. Jablanica 

na cesti LC 208092 (466-38/2006) 

Lastnik: fizične osebe  

Samoupravna lokalna skupnost: Občina Šmartno pri Litiji, 

Številka in ime k.o.: 1839 Jablanica 

Parcelne številke: del parcele 827/1 (približno 3m2), parcela 827/2 ( 

98m2), parcela 826/7 (19m2), parcela 829/2 (7m2), del parcele 826/4 

(približno 3m2), del parcele 829/1 (približno 122m2), del parcele 

837/1 (približno 235m2), del parcele 839 (približno 34m2), del parcele 

843 (približno 78m2), del parcele 842/1 (približno 2m2), del parcele 

859/3 približno 60m2), del parcele 851 (približno 25m2), del parcele 

858/2 (približno 15m2), del parcele 858/1 (približno 125m2), del 

parcele 922 (približno 253m2), parcela 921 (približno 135m2), del 

parcele 920/1 (približno 14m2), del parcele 919/10 (približno 20m2), 

del parcele 919/7 (približno 2m2), del parcele 918/5 (približno 8m2), 

del parcele 945/1 (približno 30m2), del parcele 944/3 (približno 

26m2), del parcele 946/1 (približno 3m2), parcela 1664/2 (3m2), 

parcela 947/6 (26m2), parcela 1663/12 (10m2), parcela 947/4 

(približno 9m2), parcela 889/5 (182m2), del parcele 889/4 (približno 

43m2), parcela 955/2 (90m2), del parcele 971/1 (približno 14m2), 

parcela 971/2 (3 m2)  

Predvidena sredstva: 5.000,00 EUR 

Vrsta nepremičnine: površina cest, mešana raba 

Status nepremičnine (je v uporabi/ ni v uporabi): je v uporabi 

Proračunska postavka: 13224578 – Pločnik Gradiške Laze – Sp. 

Jablanica 
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Obrazložitev k točki 39B: 

Občina je v letu 2020 dobila pobudo za ureditev lokalne ceste LC 208092 in sicer, da pristopi h vsem potrebnim aktivnostim za izvedbo 

izgradnje pločnika, morebitno razširitvijo ceste, postavitev javne razsvetljave ter zemljiškoknjižno ureditev novo nastalih parcel na katerih leži 

LC 208092. Občina bo v letu 2022 pristopila h sklenitvi predpogodb, odmeri pločnika in nato sklenitev pogodb.  

 

 

 

                                                                                                                                                            Občina Šmartno pri Litiji 

                                                                                                                     Župan 

                                                                                                                 Rajko Meserko 

 

 

 

 

 

 

Letni načrt pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022, je bil sprejet na ___. redni seji Občinskega sveta Občine 

Šmartno pri Litiji, dne __.___._____. 
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FINANČNI NAČRT SKUPNE OBČINSKE UPRAVEA OBČIN DOL PRI 

LJUBLJANI, LITIJA, ŠENTRUPERT IN ŠMARTNO PRI LITJI ZA 

LETO 2022 
 

I. ODHODKI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

 

Finančni načrt skupne občinske uprave po postavkah 
2022 

(v EUR) 

400  PLAČE  

 400000 Osnovne plače 102.000 

 400001 Nadomestilo plače - bolezni do 30 dni 10.000 

 400001 Dod.za delov. dobo 4.000 

 400002 Dod.za delo v posebnih pogojih 5.000 

 400003 Položajni dodatki 2.000 

 400004 Drugi dodatki 0 

 400100 Regres za letni dopust 7.000 

 400202 Povračila stroškov prehrane 6.200 

 400203 Povračilo prevoza na delo 6.200 

 400301 Sredstva za redno delovno uspešnost 4.000 

 400302 Delov. uspešnost - povečan obseg dela 11.000 

 400400 Sredstva za nadurno delo 1.000 

 400900 Jubilejne nagrade 0 

401  PRISPEVKI  

 401001 Pris.za pokoj. in inv. zavar. 12.000 

 401100 Pris.za obvezno zdravstveno zavarovanje 8.000 

 401101 Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.000 

 401200 Prispevki za zaposlovanje 500 

 401300 Prispevki za starševsko varstvo 500 

 401500 Premije kolektivno dodatno pok. Zavarovanje 3.000 

4020  IZDATKI ZA BAGO IN STORITVE  

 402000 Pisarniški material in storitve 2.000 

 402001 Čistilni material in storitve 2.200 

 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 100 

 402003 Založniške in tiskarske storitve, fotokopiranje 1.000 

 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 30 

 402007 Računalniške storitve 100 

 402009 Izdatki za reprezentanco 500 

 402099 Drugi splošni material in storitve 100 

4021  POSEBNI MATERIAL IN STORITVE  

 402100 Uniforme in službene obleke 5.000 

 402101 Knjige 0 

 402108 Drobno orodje in naprave 0 

 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih 800 

 402199 Drugi posebni material in storitve 800 
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4022  ENERGIJA, VODA, KOMUN. STORITVE IN 

KOMUNIKACIJA 
 

 402200 Električna energija 1.000 

 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 3.000 

 402203 Voda in komunalne storitve 700 

 402204 Odvoz smeti 200 

 402205 Telefon, telefax, fax, el. pošta 2.500 

 402206 Poštnina in kurirske storitve 3.000 

4023  PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE  

 402300 Goriva, maziva za prevozno sredstvo 2.500 

 402301 Vzdrževanje in popravilo vozil 1.500 

 402302 Nadomestni deli za vozila 500 

 402304 Pristojbine za registracijo vozil 400 

 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.200 

 402306 Stroški nakupa vinjet 300 

4024  IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA  

 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi 0 

 402402 Stroški prevoza v državi 100 

 402499 Drugi izdatki za službena potovanja 0 

4025  TEKOČE VZRŽEVANJE  

 402500 Tekoče vzdrževanje objektov 300 

 402504 Zavarovalne premije za objekte 200 

 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 100 

 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 50 

 402512 Zavarovalne premije za opremo 100 

 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne opreme 6.500 

 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 1.000 

 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in 

zavarovanje 

100 

4026  POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE  

 402600 Poslovne najemnine in zakupnine za poslovne objekte 4.000 

 402604 Najem strojne računalniške opreme 2.000 

 402607 Najem programske račun. opreme 400 

 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 100 

4029  DRUGI OPERATIVNI ODHODKI  

 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje 3.600 

 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov in drugo 1.000 

 402930 Plačilo storitev organiz.,.. 0 

 402939 Stroški strokovnih komisij 500 

 402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposl. inv. po ZZRZI 0 

 402999 Drugi operativni stroški 500 

4201  NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV  

 420101 Nakup avtomobila 14.000 

4202  NAKUP OPREME  
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 420200 Nakup pisarniškega pohištva 3.000 

 420202 Nakup strojne računalniške opreme 44.000 

 420222 Nakup strežnikov in diskov. sistemov 1.000 

 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje 500 

 420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000 

4207 420703 Nakup licenčne prog. opreme 1.000 

SKUPAJ 297.880 

 

II. DELITEV SREDSTEV ZA DELOVANJE PO KLJUČU IZ USTANOVITVENEGA 

ODLOKA 

 

Občina 

 

Delež % 

 
Vsota mesečno 

(v EUR) 

Vsota letno 

(v EUR) 

Dol pri Ljubljani 20,44 5.074 60.887 

Litija 51,45 12.772 153.259 

Šentrupert 9,69 2.405 28.865 

Šmartno pri Litiji 18,42 4.572 54.869 

SKUPAJ 100,00 24.823 297.880 

 



Funkcionalna klasifikacija - COFOG

Občina Šmartno pri Litiji

1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
Tomazinova ulica 2

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

Ocena realizacije Proračun Indeks

1.334.503,02 1.347.472,56 100,9701 JAVNA UPRAVA

544.161,22 602.243,36 110,670111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov

7.397,89 7.796,54 105,390112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev

241.839,59 252.146,02 104,260133 Druge splošne zadeve in storitve

50.964,53 144.075,00 282,700160 Druge dejavnosti javne uprave

482.639,79 333.711,64 69,140171 Servisiranje javnega dolga države

7.500,00 7.500,00 100,000180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države

8.769,70 10.500,00 119,7302 OBRAMBA

8.769,70 10.500,00 119,730220 Civilna zaščita

164.445,68 171.850,00 104,5003 JAVNI RED IN VARNOST

4.445,68 6.350,00 142,840310 Policija

160.000,00 165.500,00 103,440320 Protipožarna varnost

1.564.295,43 1.773.134,56 113,3504 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2.910,19 5.000,00 171,810411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev

3.627,10 5.000,00 137,850412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem

28.592,58 37.000,00 129,400421 Kmetijstvo

8.157,29 8.620,00 105,670422 Gozdarstvo

0,00 15.400,00 0,000435 Pridobivanje in distribucija električne energije

1.223.841,53 1.650.459,86 134,860451 Cestni promet

10.207,56 1.600,00 15,670460 Komunikacije

38.196,01 5.000,00 13,090473 Turizem

248.763,17 45.054,70 18,110490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev

186.747,62 162.910,00 87,2405 VARSTVO OKOLJA

1.500,00 1.500,00 100,000510 Zbiranje in ravnanje z odpadki

181.518,29 160.210,00 88,260520 Ravnanje z odpadno vodo

2.151,54 1.200,00 55,770540 Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine

1.577,79 0,00 0,000560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja

210.118,76 455.348,82 216,7106 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ

22.543,66 20.280,32 89,960610 Stanovanjska dejavnost

81.117,95 57.058,50 70,340620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja

63.263,96 352.510,00 557,210630 Oskrba z vodo

43.193,19 25.500,00 59,040640 Cestna razsvetljava

5.340,20 5.000,00 93,6307 ZDRAVSTVO

5.340,20 5.000,00 93,630721 Splošne zdravstvene storitve

664.257,02 698.742,02 105,1908 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ

156.763,21 188.642,02 120,340810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije

473.682,53 475.100,00 100,300820 Kulturne dejavnosti

18.818,18 19.000,00 100,970830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva

14.993,10 16.000,00 106,720840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih instit

1.662.222,95 3.519.285,24 211,7209 IZOBRAŽEVANJE

1.068.311,33 2.694.713,12 252,240911 Predšolska vzgoja

279.253,52 406.072,12 145,410912 Osnovnošolsko izobraževanje

314.658,10 418.500,00 133,000960 Podporne storitve pri izobraževanju

220.178,83 258.000,00 117,1810 SOCIALNA VARNOST

0,00 0,00 0,001012 Varstvo invalidnih oseb

16.343,04 19.000,00 116,261040 Varstvo otrok in družine

3.169,53 0,00 0,001050 Varstvo brezposelnih oseb

156.666,26 172.500,00 110,111070 Zagotavljanje  socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izklju

44.000,00 66.500,00 151,141090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti

6.020.879,21 8.402.243,20 139,55SKUPAJ:
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