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23.12.2015. Kasneje so bili sprejeti še trije rebalansi proračuna in sicer na 13. seji dne 
25.5.2016, na 14. seji dne 22.6.2016 in zadnji na 17. Seji dne 14.12.2016. 
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ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA  OBČINE  LAŠKO ZA  LETO  2016 

 
1. člen 

 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2016. 

2. člen 
 

Proračun občine Laško za leto 2016  izkazuje: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR    
       Skupina / Podskupina kontov Proračun leta 2016 
 

I. SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74+78) 13.720.856,97     

    70    DAVČNI PRIHODKI  9.568.719,24 
               700 Davki na dohodek in dobiček 7.567.409,00 
               703 Davki na premoženje 1.475.285,58 
               704  Drugi davki na blago in storitve 505.763,20 
               706  Drugi davki  20.261,46        

    71    NEDAVČNI PRIHODKI 3.240.579,11 
               710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.137.577,11 
               711  Takse in pristojbine 7.223,44 
               712 Globe in druge denarne kazni 22.032,10 
               713  Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.728.838,99 
               714  Drugi nedavčni prihodki   344.907,47 
 

    72   KAPITALSKI PRIHODKI  28.584,00 
               720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          4.500,00 
               722  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred  24.084,00    

    73    PREJETE DONACIJE 800,00 
               730  Prejete donacije iz domačih virov 800,00        

    74    TRANSFERNI PRIHODKI   882.174,62 
               740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                           874.631,72 
               741  Prejeta sred. iz drž. proračune iz sredstev EU     7.542,90 
 

II. SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43+45) 13.274.793,49     

    40  TEKOČI ODHODKI 3.942.350,60 
               400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 630.997,92 
               401 Prispevki delodajalcev za socialni varnost  92.249,56 
               402  Izdatki za blago in storitve 2.743.497,63 
               403  Plačila domačih obresti  47.318,49 
               409  Rezerve 428.286,90         

     41   TEKOČI TRANSFERI 6.140.138,40 
               411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.227.946,98 
               412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 460.221,90 
               413  Drugi tekoči domači transferi 2.451.969,52 
 

    42   INVESTICIJSKI ODHODKI    2.970.863,51 
               420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.970.863,51    

    43    INVESTICIJSKI TRANSFERI 221.441,08 
               431  Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU  50.017,79 
               432  Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 169.423,29 
 



 
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  446.063,48 
(I. - II. )  

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  487.492,22 
(I. - 7102) – ( II. – 403 -404 )  
 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK  (PRIMANJKLJAJ) 2.726.809,45 
( 70 +71) – ( 40 + 41 )  

 

 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       0,00 
      PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)  
    75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV  
              750  Prejeta vračila danih posojil      0,00 
 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  ( IV. – v.) 0,00 
 

  

VII.  ZADOLŽEVANJE  (500 + 501)   325.664,00     

    50  ZADOLŽEVANJE   325.664,00 
               500 Domače zadolževanje   325.664,00 
 

VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550 + 551) 351.750,97     

    55  ODPLAČILA DOLGA 351.750,97 
               550 Odplačila domačega dolga 351.750,97 
 

           

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU                419.976,51 
(I. + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)  
 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. – VIII,)   -26.086,97 
 

XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+ X. –IX.)        -446.063,48 
 

XII. SREDSTVA NA RAČUNIH 
          - stanje  31.12.2015 1.640.332,04 
          - stanje  31.12.2016 2.060.308,55 
 
 

3. člen 
 

Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V 
splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Laško za leto 2016.  

 
4. člen 

 
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2016 se objavi v uradnem listu RS. 

 
Številka:  410-0027/2015 
Laško, dne  
 
                                          

             ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                Franc ZDOLŠEK 
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 9.568.719 € 

konto     Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016   Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

70 DAVČNI PRIHODKI 9.564.589,00 0,00 9.564.589,00 9.568.719,24 100,04 

700 Davki na dohodek in dobiček 7.567.409,00 0,00 7.567.409,00 7.567.409,00 100,00 

7000200 Dohod-prih.obč.iz glavarine         7.567.409,00                        -           7.567.409,00         7.567.409,00          100,00   

703 Davki na premoženje 1.442.180,00 0,00 1.442.180,00 1.475.285,58 102,30 

7030002 25003 Davek od premoženja od stavb -fiz.os             16.000,00                        -               16.000,00             16.428,03          102,68   

7030010 25019 Davek od premoženja od vikendov               4.200,00                        -                 4.200,00               4.358,18          103,77   
7030037 62179 Nad.za uporabo stavb.zem. -prav.os.           850.000,00                        -              850.000,00            848.880,25            99,87   

7030045 62184 Nad.za uporabo stavb.zem.-fiz.os           460.000,00                        -            460.000,00            468.008,39          101,74   

7030053 62207 Zamudne obresti od nad.za stavb.zem.               6.000,00                        -                 6.000,00               2.570,39            42,84   
7031009 25120 Davek na vodna plovila               1.500,00                        -                 1.500,00                  587,13            39,14   

7031017 25130 Obresti od davka na vodna plovila                   60,00                        -                     60,00                   57,13            95,22   

7032005 02533 Davek na dediščine in darila             24.000,00                        -               24.000,00             29.172,45          121,55   
7032013 01723 Zam.obr.davkov občanov                 400,00                        -                    400,00                  643,53          160,88   

7033001 02400 Davek na promet nepremičnin -pr.os.             10.000,00                        -               10.000,00             17.107,08          171,07   

7033010 02416 Davek na promet nepremičnin -fiz.os             70.000,00                        -               70.000,00             87.461,09          124,94   
7033036 01739 Zamud.obresti od davka na prom.nepr.                   20,00                        -                     20,00                   11,93            59,65   

704 Drugi davki na blago in storitve 555.000,00 0,00 555.000,00 505.763,20 91,13 

7044038 02528 Davek na dobiček od iger na srečo               5.000,00                        -                 5.000,00               2.888,72            57,77   

7047002 32083 Taksa za obremenjevanje voda           280.000,00                        -              280.000,00            256.266,44            91,52   

7047045 32062 Turistična taksa           240.000,00                        -              240.000,00            218.657,13            91,11   
7047061 03247 Komunalne takse od pravnih oseb               5.000,00                        -                 5.000,00               3.443,88            68,88   

7047070 03268 Komunalne takse od fizičnih oseb               2.000,00                        -                 2.000,00               1.213,00            60,65   

7047088 03205 Pristojbina za vzdržev.gozd.cest             23.000,00                        -               23.000,00             23.294,03          101,28   

706 Drugi davki 0,00 0,00 0,00 20.261,46 0,00 

7060998 Drugi davki-nerazporejena plačila                        -                          -                          -               20.261,46                 -     

 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 7.567.409 € 

Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina- odstopljeni vir občinam (podkonto 700020 ). Višino 
dohodnine občinam na osnovi Zakona o financiranju občin določi Ministrstvo za finance. Občina nato 
prejema ta del prihodkov v oblili tedenskih dotacij.   
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703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 1.475.286 € 

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

 Davki na premoženje so bili v letu 2016 realizirani v predvideni višini. 
 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 505.763 € 

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter 
dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino 
davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to 
kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na 
srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na 
uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo 
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to 
kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi 
davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih  
 

706 - Drugi davki 
Vrednost: 20.261 € 

Drugi davki zajemajo nerazporejena plačila davkov. Določene davke razporeja na vplačilne račune 
Finančna uprava RS. Ker na 31.12.2016 vse dajatve s strani FURS niso bile razporejene na ustrezne 
konte se ta del izkazuje na posebni postavki in bo razporejen v naslednjih obdobjih. 
 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 3.240.579 € 

konto    
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.632.825,00 0,00 3.632.825,00 3.240.579,11 89,20 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 

1.156.220,00 0,00 1.156.220,00 1.137.577,11 98,39 

7102010 Prejete obresti na depozite                 800,00                        -                    800,00                  589,97            73,75   
7102150 Zamudne obr. JNS -SM 91001               2.200,00                        -                 2.200,00               2.108,22            95,83   

7102151 Zamudne obresti -Voda               2.500,00                        -                 2.500,00               2.646,62          105,86   

7102153 Zamudne obresti                 800,00                        -                    800,00                  544,94            68,12   
7103000 Prih.od najemnin za kmetijska zemljišča                 400,00                        -                    400,00                  354,04            88,51   

7103010 Prih.od najemnin za posl.pros.-obč.                 500,00                        -                    500,00                  399,06            79,81   

7103011 Prih.od najemnin -KS Marija Gradec                   100,00                        -                    100,00               1.220,00        1.220,00   
7103012 Prih.od najemnin -KS Rečica                  1.220,00                        -                 1.220,00               1.476,70          121,04   

7103013 Prih.od najemnin -KS Sedraž                  1.550,00                        -                 1.550,00               1.650,00          106,45   

7103014 Prih.od najemnin KS Zidani most                 100,00                        -                    100,00                  150,00          150,00   
7103015 Prih.od najemnin -KS Jurklošter               1.000,00                        -                 1.000,00               1.122,96          112,30   

7103016 Prih.od najemnin -KS Rimske Top.                 200,00                        -                    200,00                  100,00            50,00   

7103019 Prih.od najemnin za posl.prostore -JNS             77.700,00                        -               77.700,00             76.207,46            98,08   
7103020 Prih.od najemnin za stanovanja               240.000,00                        -              240.000,00            266.111,02          110,88   

7103021 Prih.od subvencij za stanovanja             84.000,00                        -               84.000,00             93.969,72          111,87   
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7103040 Najem javne površine               3.000,00                        -                 3.000,00               2.113,28            70,44   
7103041 Najemnina za uporabo prodajnih mest (sejem)             10.000,00                        -               10.000,00               9.368,19            93,68   

7103042 Najemnina za vodovode (konc)            361.500,00                        -              361.500,00            361.321,92            99,95   

7103043 Najemnina za javno komunalno infrastukturo              63.000,00                        -               63.000,00             52.615,63            83,52   
7103044 Najemnina RCERO (Simbio)              36.150,00                        -               36.150,00             38.644,64          106,90   

7103045 Najemnina Pivo cvetje               50.000,00                        -               50.000,00             48.203,66            96,41   

7103069 62303 Prihodki občine od koncesij           160.000,00                        -              160.000,00            100.997,38            63,12   
7103115 62355 Prihodki koncesij za rudarsko pravico             16.500,00                        -               16.500,00             16.431,76            99,59   

7103123 62375 Prihodki od koncesij za vodno pravico             40.000,00                        -               40.000,00             57.530,19          143,83   

7103991 Prihodki od podeljenih služnosti               3.000,00                        -                 3.000,00               1.699,75            56,66   

711 Takse in pristojbine 8.000,00 0,00 8.000,00 7.223,44 90,29 

7111002 03429 Državne upravne takse               8.000,00                        -                 8.000,00               7.223,44            90,29   

712 Globe in druge denarne kazni 22.100,00 0,00 22.100,00 22.032,10 99,69 

7120010 05668 Denarne kazni za prekrške obč.             16.000,00                        -               16.000,00             17.034,45          106,47   
7120079 05150 Nadom.za degrad. in uzurpacijo prost.               6.000,00                        -                 6.000,00               4.897,65            81,63  

7120087 50085 Povprečnine oz.sodne takse in dr.                 100,00                        -                    100,00                  100,00          100,00   

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.136.600,00 0,00 2.136.600,00 1.728.838,99 80,92 

7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitev               4.000,00                        -                 4.000,00               1.670,73            41,77   

71300000 Prih. od storitev obračuna (voda)              13.000,00                        -               13.000,00             12.741,84            98,01   
71300001 Prihodki -javna blagajna (po pog.)               7.000,00                        -                 7.000,00               7.196,26          102,80   

71300002 Prihodki od prodaje knjig                 700,00                        -                    700,00                  692,48            98,93   

71300010 Prihodki -vodarina             230.000,00                        -              230.000,00            278.201,95          120,96   
71300011 Prihodki -omrežnina             376.000,00                        -              376.000,00            422.035,17          112,24   

71300012 Prihodki -števnina               40.000,00                        -              40.000,00             31.492,78            78,73   

71300013 Prihodki -kanalizacija              40.400,00                        -               40.400,00             34.812,94            86,17   
71300014 Prihodki -kanalizacija čiščenje            180.000,00                        -              180.000,00            227.072,83          126,15   

71300015 Prihodki -kanalizacija odvajanje             150.000,00                        -              150.000,00            174.671,44          116,45   

71300016 Čiščenje odpadnih voda -IR            1.000.000,00                        -           1.000.000,00            400.612,60            40,06   
71300017 Prihodki -omrežnina-greznice                         -                          -                          -               15.254,18                 -     

71300018 Prihodki -greznice čiščenje                         -                          -                          -               33.266,06                 -     

7130002 Prih.za obratovalne str.-refundacije             45.500,00                        -               45.500,00             40.542,34            89,10   
7130009 Prihodki od oglasov v Biltenu               8.000,00                        -                 8.000,00               6.707,48            83,84   

7130991 Drugi prihodki od prodaje -JNS                    500,00                        -                    500,00                        -                   -     

7130992 Materialni stroški Pivo cvetje             41.500,00                        -               41.500,00             41.450,01            99,88   
7130993 Prihodki -javni WC                        -                          -                          -                    417,90                 -     

714 Drugi nedavčni prihodki 309.905,00 0,00 309.905,00 344.907,47 111,29 

7141001 Stredstva EZR (prenos)                 354,00                        -                    354,00                  353,53            99,87   

71410082 Prihodki voda okolica - RO                    300,00                        -                    300,00                        -                   -     

71410086 RO -izgradnja sek.priključka                         -                          -                          -                    208,33                 -     
7141050 62233 Dr.prih.za kom.dej.           100.000,00                        -              100.000,00             82.437,65            82,44   

7141060 Domska oskrba             30.000,00                        -               30.000,00             34.776,13          115,92   

7141063 Letovanje otrok               3.100,00                        -                 3.100,00               3.602,51          116,21   
7141068 Prihodki od plačil za družinskega pomočnika               1.000,00                        -                 1.000,00                  894,32            89,43   

7141070 Prispevki in doplačila občanov za programe…               2.650,00                        -              2.650,00               3.000,00          113,21   

7141990 Drugi prihodki -občina               2.000,00                        -                 2.000,00               1.470,19            73,51   
7141991 Refundacije stroškov prevoza             20.000,00                        -               20.000,00             20.310,42          101,55   

7141993 Prihodki od ZPIZ -družinski pomočnik             11.000,00                        -               11.000,00             12.636,78          114,88   

71419931 Prihodki iz DP -družinski pomočnik                        -                          -                          -                 3.505,32                 -     
7141994 Drugi izredni prihodki             77.000,00                       -               77.000,00            121.525,46          157,82   

71419951 Drugi prihodki KS  Rečica                1.000,00                        -                 1.000,00               1.162,09          116,21   

71419952 Drugi prihodki KS Zidani Most                   500,00                        -                    500,00                  611,50          122,30   
71419953 Drugi prihodki KS Laško                 200,00                        -                    200,00                  750,00          375,00   

71419954 Drugi prihodki KS Marija Gradec                         -                          -                          -                     10,00                 -     

71419955 Drugi prihodki KS Sedraž                    10,00                        -                     10,00                   10,00          100,00   
71419957 Drugi prihodki KS Jurklošter                   10,00                        -                     10,00                   10,00          100,00   

7141998 Drugi namen.prih. -izdani računi             60.000,00                        -               60.000,00             53.064,65            88,44   
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71419993 Sofinanc.nabave med.opreme -ZD Laško                 781,00                        -                    781,00               4.568,59          584,97   

 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 1.137.577 € 

V to skupino prihodkov spadajo prihodki od obresti  in prihodki od premoženja. Najemnine, koncesnine in 
prihodki od podeljenih služnosti. 
  

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 7.223 € 

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za 
opravljene storitve javne uprave.  
 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 22.032 € 

zajemajo prihodke iz naslova glob, ki jih pobira redarska služba in denarne kazni iz naslova nadomestila 
za degradacijo in uzurpacijo prostora 
 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 1.728.839 € 

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih občina pridobiva iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, to je s 
prodajo svojih proizvodov ali opravljanjem svojih  storitev drugim sektorjem na trgu in so realizirani  s 
plačilom neposrednega uporabnika teh proizvodov ali storitev. 

  

Največ prihodkov v tej skupini je ustvarjenih v režijskem obratu iz naslova vodarine, omrežnine, 
kanalizacije ter čiščenja in odvajanja odpadnih voda. 
  

714 - Drugi nedavčni prihodki 
Vrednost: 344.907 € 

Ti prihodki obsegajo vse druge nedavčne prihodke, ki niso zajeti v skupinah 710, 711,712 in 713.  

V to skupino spadajo tudi prihodki od komunalnih prispevkov  in doplačila občanov za izvajanje določenih 
programov tekočega značaja. 

  

 

 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 
Vrednost: 28.584 € 

konto    
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016   Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 921.425,00 0,00 921.425,00 28.584,00 3,10 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 214.453,00 0,00 214.453,00 4.500,00 2,10 

7200990 Prih. od prodaje drugih zgradb           214.453,00                        -              214.453,00               4.500,00              2,10   
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722 Prih.od prodaje zemlj. in neopred.OS 706.972,00 0,00 706.972,00 24.084,00 3,41 

7221001 Prih.od prodaje stavb.zemljišč           706.972,00                        -              706.972,00             24.084,00              3,41   

 

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Vrednost: 4.500 € 

Prihodki zajemajo prihodke od prodaje stavb in delov stavb iz načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem. V letu 2016 je bil prodan objekt POŠ Lokavec. 
 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 24.084 € 

Prihodki zajemajo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč iz načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 
V letu 2016 je bilo tako prodano stavbno zemljišče v Rimskih Toplicah. 
 

 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 800 € 

konto    
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016   Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 

7300005 Donacije -KS Rečica                        -                          -                          -                    550,00                 -     
7300007 Donacije -KS Zidani most                         -                          -                          -                    250,00                 -     

 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Vrednost: 800 € 

V letu 2016 sta dve krajevni skupnosti prejeli namenske donacije za izvedbo svojih projektov. 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 882.175 € 

konto    
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016   Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 938.254,00 0,00 938.254,00 882.174,62 94,02 

740 Transf.prih. iz drugih javnofinančnih institucij 894.580,00 0,00 894.580,00 874.631,72 97,77 

7400001 Tekoča finančna izravnava           510.555,00                        -              510.555,00            510.555,00          100,00   
7400010 Sred.iz DP - po 23.čl.ZFO           217.110,00                        -              217.110,00            217.110,00          100,00   

7400011 Sred.iz DP - požarna taksa             34.000,00                        -               34.000,00             36.607,00          107,67   

74000151 Sred.iz DP -kapelice Marija Gradec             25.000,00                        -               25.000,00                        -                   -     
74000172 Sred.iz DP -nabava med.opreme za ZD Laško               6.135,00                        -                 6.135,00               6.135,20          100,00   

74000175 Sof DP -Ureditev in dozidava strelišča             10.000,00                        -               10.000,00                        -                   -     

74000400 Sred.iz DP -Zavod RS za zaposlovanje               5.500,00                        -                 5.500,00               7.214,30          131,17   
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7400043 Sred.iz DP za gozdne ceste             15.000,00                        -               15.000,00               2.560,45            17,07   
7400044 Sred.iz DP -sofinanc. Medobčinskega inšpektorata             28.500,00                        -               28.500,00             50.713,45          177,94   

7400045 Sred.iz DP -subv.tržnih stanovanj (MOP)                4.780,00                        -                 4.780,00               4.779,86          100,00   

7400046 Sred.iz DP -sofinanc. družinskega pomočnika             38.000,00                        -               38.000,00             37.625,36            99,01   
74000471 Sred.iz DP -Celostna prometna strategija Občine…                        -                          -                          -                 1.331,10                 -     

741 Prejeta sred.iz držav.proračuna iz sredstev EU 43.674,00 0,00 43.674,00 7.542,90 17,27 

74120071 Sred.EU -Celostna prometna strategija Občine…               8.874,00                        -                 8.874,00                7.592,90           85,00            

74130015 Sred.EU -samooskrba savinjske regije             34.800,00                        -               34.800,00                        -                   -     

 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 874.632 € 

V okviru te podskupine kontov so zajeti prihodki, ki jih je občina prejela iz državnega proračuna tekočo 
finančno izravnavo (to je razlika med primerno porabo, ki jo je izračunalo Ministrstvo za finance in 
odstopljeno dohodnino prikazano v sklopu skupine kontov 70 ) ter druga plačila iz državnega proračuna  
za tekoče obveznosti in za sofinanciranje investicij.  

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

Vrednost: 7.543 € 

V okviru te podskupine so izkazani prihodki, ki jih občina pridobiva iz državnega proračuna iz sredstev 
evropske unije za sofinanciranje investicij .   
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 3.942.350 € 

konto    
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016   Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

40 TEKOČI ODHODKI 4.595.628,00 -49.023,00 4.546.605,00 3.942.350,50 86,71 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       710.647,00    -           500,00          710.147,00          630.997,92             88,85    

4000000 Osnovne plače       574.000,00    -               8,00          573.992,00          527.328,72             91,87    
4000010 Dodatek za delovno dobo         41.050,00                       -              41.050,00            30.662,90             74,70    
4000030 Položajni dodatek           3.600,00                       -                3.600,00              2.968,15             82,45    
4000040 Drugi dodatki           1.350,00                       -                1.350,00                739,06             54,75    

4001000 Regres za letni dopust         20.107,00    -             92,00            20.015,00            17.562,13             87,74    

4002020 Prehrana med delom         29.050,00                       -              29.050,00            21.715,46             74,75    

4002030 Prevoz na delo         21.390,00                100,00            21.490,00            18.485,79             86,02    
4003020 Sred.za del.usp. -povečan obseg dela           8.000,00    -           500,00              7.500,00              4.763,66             63,52    
4004000 Nadurno delo           3.000,00                       -                3.000,00              1.311,55             43,72    
4009000 Jubilejne nagrade           3.300,00                       -                3.300,00                721,89             21,88    
4009010 Odpravnine           4.740,00                       -                4.740,00              4.738,61             99,97    
4009020 Solidarnostne pomoči           1.060,00                       -                1.060,00                       -                    -      

401 Prispevki delodajalcev za socialno0 varnost       115.961,00                       -            115.961,00            92.249,56             79,55    

4010010 Prispevek za PIZ         57.610,00                       -              57.610,00            49.860,04             86,55    
4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje         42.920,00                       -              42.920,00            36.979,47             86,16    
4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni           3.411,00                       -                3.411,00              2.987,24             87,58    
4012000 Prispevek za zaposlovanje             436,00    -               0,06                435,94                338,16             77,57    
4013000 Prispevek za starševsko varstvo             679,00                    0,06                679,06                563,63             83,00    
4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu         10.905,00                       -              10.905,00              1.521,02             13,95    

402 Izdatki za blago in storitve     3.256.711,00    -       40.673,00        3.216.038,00        2.743.497,63             85,31    

4020000 Pisarniški material in storitve         19.910,00                100,00            20.010,00            14.349,25             71,71    
4020010 Čistilni material in storitve         49.820,00                       -              49.820,00            47.385,51             95,11    
4020020 Storitve varovanja zgradb in prostorov           1.000,00                       -                1.000,00                989,90             98,99    
4020021 Storitve varovanja-blagajna             800,00                       -                  800,00                708,98             88,62    
4020030 Založniške in tiskarske storitve         30.850,00                       -              30.850,00            23.094,94             74,86    
4020040 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura           7.100,00                       -                7.100,00              6.516,74             91,79    

4020060 Stroški oglaševalskih storitev         24.570,00                       -              24.570,00            21.524,37             87,60    

4020062 Spletne strani KS             720,00                       -                  720,00                149,07             20,70    

4020063 Objave v Uradnem glasilu občine                    -                         -                         -                         -                    -      
4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje  rač.progr.          60.850,00    -           150,00            60.700,00            53.746,00             88,54    
4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve         11.000,00                       -              11.000,00              4.505,86             40,96    
4020090 Reprezentanca         38.220,00                460,00            38.680,00            33.257,42             85,98    
4020990 Drugi splošni material in storitve           8.700,00    -           163,00              8.537,00              7.381,93             86,47    
4020991 Varstvo pri delu           2.000,00                200,00              2.200,00              2.149,45             97,70    
4020993 Material in storitve -poroke             400,00                       -                  400,00                       -                    -      
4022000 Elektrika       124.825,00                100,00          124.925,00          111.624,81             89,35    
40220001 Elektrika -graščinsko dvorišče             210,00                       -                  210,00                210,00           100,00    
4022010 Ogrevanje, kurivo         48.240,00                500,00            48.740,00            41.701,79             85,56    

4022031 Voda           3.604,00                       -                3.604,00              2.762,41             76,65    

4022032 Dimnikarske storitve             420,00                       -                  420,00                154,33             36,75    

4022033 Druge komunalne storitve             295,00                       -                  295,00                136,56             46,29    
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4022035 Čiščenje odpadnih voda     1.165.000,00                       -          1.165.000,00        1.155.032,94             99,14    
4022036 Ravnanje z odpadnimi goščami -ČN         35.000,00                       -              35.000,00            32.883,74             93,95    
4022040 Odvoz smeti           4.048,00                  20,00              4.068,00              3.612,70             88,81    
4022050 Telefon, faks, el.pošta         14.410,00                275,00            14.685,00            14.247,46             97,02    
4022060 Poštnina in kurirske storitve         40.500,00                285,00            40.785,00            38.051,12             93,30    
4022061 EPPS           6.000,00                       -                6.000,00              5.883,09             98,05    
4023000 Gorivo in mazivo           9.000,00                       -                9.000,00              6.982,06             77,58    
4023010 Vzdrževanje in popravila vozil           7.500,00                       -                7.500,00              3.574,46             47,66    
4023040 Pristojbine za registracijo vozil           1.500,00                       -                1.500,00                843,18             56,21    
4023050 Zavarovalne premije za vozila           4.000,00                       -                4.000,00              2.574,45             64,36    

4023060 Stroški nakupa vinjet             550,00                       -                  550,00                       -                    -      

4024000 Dnevnice v državi             600,00                       -                  600,00                       -                    -      
4024010 Hotelske in rest.storitve v državi             350,00                       -                  350,00                       -                    -      
4024020 Stroški prevoza v državi           2.280,00                  40,00              2.320,00              1.792,37             77,26    
4024030 Dnevnice v tujini             150,00                       -                  150,00                       -                    -      
4024990 Drugi izdatki za sl.potovanja             300,00                       -                  300,00                  88,59             29,53    
4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov         29.780,00    -         6.399,00            23.381,00            14.461,23             61,85    
4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov         46.000,00    -         1.061,00            44.939,00            40.324,67             89,73    
4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov           3.750,00                       -                3.750,00                142,49               3,80    
4025032 Tekoče vzdrževanje -kanalizacija         18.000,00                       -              18.000,00              3.550,48             19,72    
4025033 Tekoče vzdrževanje vodovodov         10.000,00                       -              10.000,00              8.814,04             88,14    
4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti       263.627,00    -         5.400,00          258.227,00          226.732,50             87,80    

4025036 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave         39.550,00                       -              39.550,00            29.874,04             75,53    

4025040 Zavarovalne premije za objekte         22.950,00                       -              22.950,00            13.590,00             59,22    
4025100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme           2.000,00                       -                2.000,00                       -                    -      
4025110 Tek.vzdržev. druge opreme           6.200,00    -           100,00              6.100,00              2.562,93             42,02    
4025120 Zavarovalne premije za opremo           2.000,00                       -                2.000,00              1.969,09             98,45    
4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje           5.430,00                100,00              5.530,00              3.990,26             72,16    
4026000 Najemnine in zakupnine za posl.objekte           1.800,00                100,00              1.900,00              1.819,52             95,76    
4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte         11.500,00                       -              11.500,00              8.670,38             75,39    
4026070 Najem programske računalniške opreme         27.350,00                       -              27.350,00            23.960,55             87,61    
4026990 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine         11.000,00                       -              11.000,00              9.503,55             86,40    
4029010 Avtorski honorarji           6.930,00                460,00              7.390,00              4.543,61             61,48    
4029020 Podjemne pogodbe         20.240,00                312,00            20.552,00            20.132,54             97,96    

4029025 Delovršne pogodbe -podžupan         12.000,00                       -              12.000,00            11.258,64             93,82    

4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS         10.890,00                       -              10.890,00            10.367,55             95,20    
4029030 Plačila za delo preko študent.servisa           4.000,00                       -                4.000,00              1.952,30             48,81    
4029051 Sejnine         42.620,00                       -              42.620,00            38.659,33             90,71    
4029054 Sejnine -KS           7.050,00                       -                7.050,00              4.323,21             61,32    
4029070 Strokovno izobraževanje zaposlenih           4.000,00                       -                4.000,00              1.907,85             47,70    
4029090 Stroški sodnih postopkov           6.600,00                       -                6.600,00              1.233,27             18,69    
4029120 Posebni davek na določene prejemke           5.050,00                  32,00              5.082,00              4.662,66             91,75    
4029200 Storitve notarjev         23.200,00                       -              23.200,00            11.569,53             49,87    
4029201 Storitve odvetnikov         23.700,00                       -              23.700,00            13.989,87             59,03    
4029230 Druge članarine           4.500,00                       -                4.500,00              3.842,50             85,39    
4029300 Plačila storitev UJP           1.496,00                       -                1.496,00                982,96             65,71    

4029301 Provizija banke             100,00                       -                  100,00                  35,04             35,04    

4029302 Provizija banke -javna blagajna           5.100,00                       -                5.100,00              5.054,60             99,11    
4029310 Plačila bančnih storitev           6.600,00                       -                6.600,00              5.298,23             80,28    
4029312 Obresti Banki Slovenije na stanje TRR           2.515,00                       -                2.515,00              2.427,85             96,53    
4029320 Stroški povezani z zadolževanjem           2.000,00                       -                2.000,00              1.696,96             84,85    
4029990 Objave v Uradnem listu           5.505,00                       -                5.505,00              4.217,56             76,61    
4029993 Služnostne pogodbe         65.700,00    -           500,00            65.200,00            46.285,86             70,99    
4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti         79.600,00    -       10.125,00            69.475,00            38.235,34             55,03    
4029996 Vračilo priključne takse           5.000,00                       -                5.000,00              3.890,67             77,81    
4029998 Drugi operat.stroški- obvezna praksa             530,00                       -                  530,00                       -                    -      
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4029999 Drugi operativni stroški       686.126,00    -       19.759,00          666.367,00          479.048,49             71,89    

403 Plačila domačih obresti         56.630,00                       -              56.630,00            47.318,49             83,56    

4031012 Obresti NLB           3.000,00                       -                3.000,00              1.608,00             53,60    

4031013 Obresti DK -refinanciranje         14.000,00                       -              14.000,00            10.214,62             72,96    

4031014 Obresti BKS Bank AG           4.620,00                       -                4.620,00              4.518,83             97,81    
4031015 Obresti JNS -Banka Celje           5.180,00                       -                5.180,00              3.980,02             76,83    
4031017 Obresti Sparkasse  -PP 08150         22.220,00                       -              22.220,00            22.219,28           100,00    
4033050 Obresti EKO sklad -vodovod 686/40             600,00                       -                  600,00                405,23             67,54    
4033051 Obresti JS za reg.razvoj -350/25           3.000,00                       -                3.000,00                436,65             14,56    
4033052 Obresti JNS -Stan.sklad RS 07/99           2.800,00                       -                2.800,00              2.740,79             97,89    
4033053 Obresti JNS -Stan.sklad RS 01-2000             580,00                       -                  580,00                569,43             98,18    
4033054 Obresti EKO sklad -kanalizacija 747/80             630,00                       -                  630,00                625,64             99,31    

409 Rezerve       455.679,00    -         7.850,00          447.829,00          428.286,90             95,64    

4090000 Tekoča proračunska rezerva         13.959,00    -         7.850,00              6.109,00                       -                    -      
4091000 Proračunska rezerva (stalna)       201.263,00                       -            201.263,00          187.966,40             93,39    
4091006 Plaz Sp.Rečica -2015         29.121,00                       -              29.121,00            29.120,89           100,00    

 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 630.998 € 

Podskupina odhodkov za plače in drugi izdatki zaposlenim zajema plače in dodatke zaposlenim ( splošni 
dodatki, dodatki za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila ( prehrana 
med delom, prevoz na delo, ..), sredstva za delovno uspešnost, nadurno delo, plače za delo po pogodbi 
in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči). Vsem proračunskim 
uporabnikom, katerim se iz proračuna občine Laško zagotavljajo sredstva za plače, so se le-te zagotovile 
v skladu z veljavno zakonodajo, izhodišči ministrstva in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami 
 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 92.250 € 

Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in porodniški dopust ter premije 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Prispevki se plačujejo v višini 
16, 10 %, premije pa v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe. 
 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 2.743.498 € 

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema vsa plačila materiala, drugega blaga in 
plačila vseh opravljenih storitev, ki jih občina pridobiva na trgu.  

Vsebuje naslednje izdatke: pisarniški material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine 
in zakupnine, kazni in odškodnine in druge operativne odhodke za neposredne proračunske uporabnike. 
 

403 - Plačila domačih obresti 
Vrednost: 47.318 € 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na kredite, ki jih je najela občina.  
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409 - Rezerve 
Vrednost: 428.287 € 

V okviru rezerv ima občina splošno rezervo in stalno proračunsko rezervo.  

Splošna ali tekoča proračunska rezerva je namenjena za pokrivanje izdatkov, ki v proračunu niso bili 
načrtovani ali pa so bili načrtovani v premajhnem obsegu. Iz sredstev tekoče rezerve se sredstva 
prerazporedijo na ustrezno postavko, zato ob koncu leta ne izkazuje realizacije. 

Stalna proračunska rezerva pa je namenjena pokrivanju stroškov za odpravo posledic elementarnih 
nesreč. 
 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 6.140.138 € 

konto     Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016   Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

41 TEKOČI TRANSFERI 6.524.829,00 2.898,00 6.527.727,00 6.140.138,40 94,06 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom     3.357.939,00                700,00        3.358.639,00        3.227.946,98             96,11    

4111030 Pomoč staršem ob rojstvu otrok         20.000,00                500,00            20.500,00            20.475,00             99,88    
4112990 Denarna pomoč v izjemnih primerih         45.000,00                       -              45.000,00            42.185,80             93,75    

4117010 Kadrovske štipendije           4.000,00                       -                4.000,00                       -                    -      

4119000 Regresiranje prevozov v šolo       447.000,00                       -            447.000,00          446.999,30           100,00    
4119020 Doplačila za šolo v naravi           4.500,00                       -                4.500,00              4.500,00           100,00    
4119030 Regresiranje prehrane učencev in dijakov -SO04         10.000,00                       -              10.000,00            10.000,00           100,00    
4119090 Regresiranje oskrbe v domovih       576.535,00                       -            576.535,00          576.098,30             99,92    
4119200 Subv. stanarin -ostali         48.000,00                       -              48.000,00            47.926,06             99,85    
4119201 Subv.stanarin-Stan.sklad         90.000,00                       -              90.000,00            80.748,52             89,72    
4119210 Plačilo razlike med ceno progr.v vrtcih in plač. starš     1.594.000,00                       -          1.594.000,00        1.573.661,77             98,72    
4119220 Izplačila družinskemu pomočniku         81.000,00                200,00            81.200,00            81.198,43           100,00    
4119991 Letovanje predšolskih otrok         18.000,00                       -              18.000,00            17.901,58             99,45    
4119992 Plačila oskrbe v  drugih zavodih (VIR, Socio)           5.000,00                       -                5.000,00              3.708,14             74,16    
4119993 Subvencija omrežnine po uredbi       177.000,00                       -            177.000,00            89.258,85             50,43    

4119994 Druge subvencije posameznikom         10.900,00                       -              10.900,00              7.176,22             65,84    

4119996 Redne subvencije -CPD       155.000,00                       -            155.000,00          154.108,63             99,42    
4119998 Subvencije -kmetijstvo         72.004,00                       -              72.004,00            72.000,38             99,99    

412 Transferji nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam       467.800,00                800,00          468.600,00          460.221,90             98,21    

4120000 Politične stranke         26.700,00                       -              26.700,00            26.700,00           100,00    

4120001 Sofinanciranje neprofitnih organizacij             150,00                       -                  150,00                150,00           100,00    

4120002 Sofinanciranje društev       266.150,00                800,00          266.950,00          261.441,48             97,94    
4120004 Sofinanciranje OO RK         35.000,00                       -              35.000,00            34.992,21             99,98    
4120005 Sofinanciranje klubom-šport       132.000,00                       -            132.000,00          132.000,00           100,00    
4120008 Sofinanciranje društev -JD           7.800,00                       -                7.800,00              4.938,21             63,31    

413 Drugi domači transferi     2.699.090,00              1.398,00        2.700.488,00        2.451.969,52             90,80    

4130030 Občina Celje-Medobčinski inšpektorat         65.000,00                150,00            65.150,00            65.141,91             99,99    
4131050 Prispevek za zdravstvo       140.000,00              1.200,00          141.200,00          141.175,59             99,98    
4132003 Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejav.         13.000,00                       -              13.000,00            13.000,00           100,00    
4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi       496.650,00                659,00          497.309,00          461.377,88             92,77    
4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi         64.950,00                540,00            65.490,00            60.819,43             92,87    
4133020 Mat.stroški javnih zavodov       656.240,00    -         1.151,00          655.089,00          563.209,25             85,97    
4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško     1.263.250,00                       -          1.263.250,00        1.147.245,46             90,82    
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411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 3.227.947 € 

Podskupina odhodkov transferi posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila, namenjena za 
tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev in predstavljajo splošen dodatek k družinskim dohodkom, 
delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov.  Za tovrstne 
transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo 
nikakršnega nadomestila. 

Večina teh sredstev je bila namenjena za druge transfere posameznikom ( regresiranje prevozov v šolo, 
prehrane, šola v naravi, oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo vrtca, pomoči na domu ....). 
 

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 
Vrednost: 460.222 € 

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ampak je njihov 
namen delovanja javnokoristen in dobrodelen (dobrodelne organizacije, verske organizacije, politične 
stranke, društva  in druge neprofitne organizacije). Večina sredstev iz te skupine je bila nakazana v obliki 
dotacij društvom, ki so se prijavila na ustrezne razpise za pridobitev sredstev. 
 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 2.451.970 € 

Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge 
izvajalce javnih služb. Večina sredstev  je namenjena za plačila storitev Komunali Laško, ki izvaja 
gospodarske javne službe za občino, sledijo javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Laško in jim le-
ta zagotavlja sredstva za plače in druge osebne prejemke ter materialne stroške, ostalo pa je bilo 
namenjeno zdravstvenemu zavarovanju oseb brez prejemkov in sofinanciranje medobčinskega 
inšpektorata 
 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 2.970.864 € 

konto    
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016   Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.578.056,17 44.350,00 3.622.406,17 2.970.863,51 82,01 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     3.578.056,17            44.350,00        3.622.406,17        2.970.863,51             82,01    

4200010 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov         50.000,00                       -              50.000,00            42.900,29             85,80    
4200990 Nakup drugih zgradb in prostorov         12.000,00                       -              12.000,00            11.959,93             99,67    
4202000 Pisarniško pohištvo           5.590,00                       -                5.590,00              5.386,29             96,36    
4202020 Računalniška strojna oprema         10.000,00                       -              10.000,00                       -                    -      
4202380 Nakup TK opreme           6.916,00                       -                6.916,00              6.903,45             99,82    
4202400 Nakup medicinske opreme         20.000,00                       -              20.000,00            18.707,58             93,54    
4202450 Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča           4.000,00                       -                4.000,00              4.000,00           100,00    

4202999 Nakup druge opreme         25.000,00                       -              25.000,00            24.954,90             99,82    

4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev           1.000,00                       -                1.000,00                  40,70               4,07    

4203002 Nakup opreme -Simbio         35.600,00              4.450,00            40.050,00            40.024,17             99,94    
4204010 Novogradnje       387.484,17            53.900,00          441.384,17          383.136,45             86,80    
4204015 Novogradnje -vodovodi         70.000,00                       -              70.000,00            26.961,63             38,52    
4204016 Novogradnje -kanaliacija       303.000,00                       -            303.000,00          164.916,15             54,43    
4205000 Investicijsko vzdrževanje in obnove       307.800,00              3.400,00          311.200,00          266.290,24             85,57    
4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave       324.050,00    -       59.510,00          264.540,00          210.127,04             79,43    
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4205010 Obnove     1.033.073,00            45.410,00        1.078.483,00        1.059.333,53             98,22    
4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin           7.000,00                       -                7.000,00              6.100,50             87,15    
4206000 Nakup zemljišč       394.336,00                       -            394.336,00          373.400,42             94,69    
4207030 Licenčna programska oprema         11.600,00                       -              11.600,00            11.445,94             98,67    
4207040 Druga (nelicenčna) programska oprema           2.000,00                       -                2.000,00              1.753,63             87,68    
4208010 Investicijski nadzor         43.690,00                       -              43.690,00            22.492,80             51,48    
4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija       523.917,00    -         3.300,00          520.617,00          290.027,87             55,71    

 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 2.970.864 € 

Skupina odhodkov investicijski odhodki vključuje plačila namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih ali 
neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, 
investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb in naprav. V to skupino spadajo nakup in gradnja osnovnih 
sredstev, prevoznih sredstev, opreme, drugih osnovnih sredstev, novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup 
nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija. 
 

 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Vrednost: 221.441 € 

konto    
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016   Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 230.250,00 1.775,00 232.025,00 221.441,08 95,44 

431 Invest.transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

        59.900,00              1.723,00            61.623,00            52.017,79             84,41    

4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom         59.900,00              1.723,00            61.623,00            52.017,79             84,41    

431 Invest.transferi proračunskim uporabnikom       170.350,00                  52,00          170.402,00          169.423,29             99,43    

4323000 Invest.transferi javnim zavodom       170.350,00                  52,00          170.402,00          169.423,29             99,43    
 

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

Vrednost: 52.018 € 

Skupina zajema investicijska sredstva, ki  niso porabljena neposredno iz proračuna, ampak so bila 
nakazana uporabnikom, ki nimajo statusa neposrednega proračunskega uporabnika za pokrivanje 
njihovih investicijskih izdatkov. 
 

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 169.423 € 

Sredstva iz te skupine vključuje izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu 
investicijskih odhodkov javnih zavodov katerih ustanoviteljica je občina. Sredstva so namenjena za nakup 
ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev, za investicijsko vzdrževanje in obnove v javnih zavodih. 
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C - Račun financiranja 

50 - ZADOLŽEVANJE 
Vrednost: 325.664 € 

konto    
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 2016   Indeks  

    1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

50 ZADOLŽEVANJE 325.664,00 0,00 325.664,00 325.664,00 100,00 

500 Domače zadolževanje 325.664,00 0,00 325.664,00 325.664,00 100,00 

5003 070 Najeti krediti pri državnem proračunu           325.664,00                        -              325.664,00            325.664,00          100,00   

 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 325.664 € 

V letu 2016 smo prejeli 325.664 € povratnih brezobrestnih sredstev iz državnega proračuna za 
sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin. Sredstva se po veljavnih predpisih 
izkaujejo kot dolgoročna zadolžitev. 
 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 351.751 € 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

  5503050 Odplačila DK 686/40 -EKO sklad…         50.600,00                  -             50.600,00           46.543,38            91,98    

  5503051 Odplačila DK 747/80 -EKO sklad…           6.460,40                  -              6.460,40            6.460,40          100,00    

  5501011 Odplačila DK NLB (EIB)         32.190,00                  -             32.190,00           32.189,44          100,00    

  5503053 Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj         45.992,00                  -             45.992,00           45.990,00          100,00    

  5501014 Odplačilo DK BKS Bank AG         36.666,66                  -             36.666,66           36.666,66          100,00    

  5501017 Odplačilo kredita Sparkasse         70.000,00                  -             70.000,00           70.000,00          100,00    

  5501016 Odplačilo JNS -Banka Celje (3014916)            8.252,82                  -              8.252,82            8.252,82          100,00    

  5503054 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (07-99)         12.493,04                  -             12.493,04           12.493,04          100,00    

  5503055 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (01-2000)           3.156,00                  -              3.156,00            3.155,23            99,98    

  5501013 Odplačilo kredita -refinanciranje         90.000,00                  -             90.000,00           90.000,00          100,00    

 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 351.751 € 

V letu 2016 smo odplačali za 351.750,97 EUR dolgoročnih kreditov. 

Poleg tega pa smo z novo najetim kreditom v višini 2.700.000,00 EUR odplačali nekaj starih neugodnih 
kreditov. Glede na to, da se skupni saldo zadolžitve s tem ne spreminja, se novo najeti kredit in poplačila 
starih kreditov ne izkazujejo preko računa financiranja, temveč le v bilanci stanja. 

Občina ima po stanju 31.12.2016 le še tri dolgoročne kredite in 325.664 € povratnih brezobrestnih 
sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin v 
letu 2016.  



 

Stran 25 od 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I .  
POSEBNI  DEL 

 



 

Stran 26 od 180 

2. POSEBNI DEL 

Obrazložitev PPP, GPR in PPR 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Vrednost: 125.491 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje proračunske porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije, političnih 
strank zastopanih v občinskem svetu in uradnih objav sprejetih aktov 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so: 

Zakon o lokalni samoupravi, 

Zakon o javnih financah, 

Zakon o političnih strankah, 

Zakon o prispevkih za socialno varnost, 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

Statut Občine Laško 

Poslovnik Občine Laško 

Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih organov Občine Laško 

 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 125.491 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa so zajete vse naloge, ki jih občinskemu svetu in njegovim organom nalagajo 
materialni predpisi. Gre za zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank, sejnin udeležencem na 
sejah občinskega sveta, odborov in komisij, za delovanje župana in podžupana. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 

 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 
Vrednost: 63.748 € 

Opis podprograma 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Dejavnost 
občinskega sveta je opredeljena z Zakonom o lokalni samoupravi in Statutom Občine Laško. Občinski 
svet Laško ima 23 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Podprogram vključuje sejnine in 
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materialne stroške za člane občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta, financiranje političnih 
strank glede na rezultate volitev.   

Sredstva za sejnine članov občinskega sveta so določena na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih 
oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
organov Občine Laško, na višino porabljenih sredstev pa vpliva še število sej v letu in udeležba članov 
občinskega sveta na sejah. 
Postavka materialni stroškov občinskega sveta zajema stroške gradiv za seje občinskega sveta, stroške 
najemnine dvorane za seje občinskega sveta, stroške reprezentance na sejah in druge operativne 
stroške. 

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah lahko lokalne skupnosti financirajo stranke v 
sorazmerju s številom glasov volivcev, ki jih je stranka dobila na volitvah. Z zakonom je omejena višina 
sredstev za financiranje političnih strank v višini, ki ne sme presegati 0,6% primerne porabe. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Statut Občine Laško 

Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih organov Občine Laško  

Zakon o političnih strankah 

 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
Vrednost: 61.743 € 

Opis podprograma 

Predstavnik občine je župan, ki ga na neposrednih volitvah volijo občani s stalnim prebivališčem v občini. 
Župan predstavlja in zastopa občino in je predstojnik uprave. Župan občine Laško opravlja funkcijo 
poklicno.  

Občina Laško ima enega podžupana, ki ga izmed članov občinskega sveta imenuje župan. Podžupan 
Občine Laško opravlja funkcijo nepoklicno.   

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in nagrade podžupana 
občine. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Statut Občine Laško 

Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih organov Občine Laško  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 17.522 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem 
področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora 
občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in 
vodenje ustreznega nadzora nad porabo. 
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Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah,  

Zakon o lokalni samoupravi,  

Statut Občina Laško  

Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško,  

Poslovnik Nadzornega odbora. 

 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 8.444 € 

Opis glavnega programa 

Področje fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami. V okviru programa se 
izvajajo  naloge opravljanja plačilnega prometa za neposredne uporabnike proračuna. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 8.444 € 

Opis podprograma 

V okviru tega podprograma se poravnavajo stroški plačilnega prometa Ministrstvu za finance - Upravi RS 
za javna plačila za poslovanje občine, provizija za namenski transakcijski račun občinske javne blagajne 
poslovni banki in ostali stroški povezani s plačilnim prometom. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o plačilnem prometu  

 

0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 9.078 € 

Opis glavnega programa 

Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Občine Laško. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 
Vrednost: 9.078 € 

Opis podprograma 

V skladu z veljavno zakonodajo mora občina vsako leto izvesti notranjo revizijo. Na podlagi zbiranja 
ponudb izbere najugodnejšega zunanjega revizorja. V okviru notranje revizije občine se izvede tudi 
revizija dveh javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina. Po zakonu mora biti namreč v javnih 
zavodih izvedena notranja revizija vsake tri leta. 



 

Stran 29 od 180 

V podprogramu so zajeta nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo 
izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah,  

Zakon o plačilnem prometu,  

Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike 
Slovenije za zavode, Sklade in lokalne skupnosti,  

Zakon o lokalni samoupravi. 
 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 43.844 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To področje zajema objave v uradnem listu, občinske spletne strani, izvajanje protokolarnih dogodkov na 
ustreznem nivoju ter notarske in odvetniške stroške 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah 

Zakon o izvrševanju proračuna 

Zakon o javnih naročilih 

  

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 43.844 € 

Opis glavnega programa 

To področje zajema objave v uradnem listu, občinske spletne strani, izvajanje protokolarnih dogodkov na 
ustreznem nivoju ter notarske in odvetniške stroške 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
Vrednost: 2.716 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega objave občinskih predpisov (odlokov, pravilnikov, sklepov) v Uradnem listu kot 
uradnem glasilu občine ter obsega izvedbo objav na občinski spletni strani.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Statut Občine Laško  

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja  
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04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 
Vrednost: 27.895 € 

Opis podprograma 

Odlok o občinskem prazniku občine Laško določa občinski praznik na dan 7. november, v spomin na prvo 
omembo Laškega kot trga v pisnem viru, to je v Listini Leopolda VI, z dne 7. novembra 1227. Občina 
obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo oziroma proslavo, na kateri podeljuje občinska 
priznanja. S postavke je predvideno zagotavljanje sredstev za organizacijo in pogostitev na prireditvah ob 
občinskem prazniku (občinska proslava, otvoritve, prireditve). 

Protokolarni dogodki so dogodki, ki jih občina organizira ob različnih priložnostih ali sodeluje pri njih, in 
sicer proslave, protokolarni obiski, prireditve.   

V sklopu te postavke so predvidena sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov (reprezentanca, 
oglaševanje in drugi stroški, ki so vezani na izvedbo protokolarnih dogodkov) ter za promocijo občine. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Statut Občine Laško  

Odlok o občinskem prazniku Občine Laško  

Odlok o priznanjih Občine Laško  

 Pravilnik o protokolarnih obveznostih občine Laško 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
Vrednost: 13.233 € 

Opis podprograma 

Program zajema aktivnosti, s katerimi se zagotavljajo cenitve ter notarski in odvetniški stroški povezani z 
upravljanjem občinskega premoženja 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Zakon o javnih financah  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 1.129.784 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Navedeno področje zajema dejavnosti ki jih občinske službe opravljajo  na strokovnem področju 
kadrovske uprave, stvarnega premoženja in drugih skupnih zadev. 

Področje vključuje tudi delovanje ožjih delov občine (krajevne skupnosti), medobčinski inšpektorat in 
nacionalno združenje lokalnih skupnosti. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi 

Statut Občine Laško 
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0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 

Vrednost: 3.843 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti 
na lokalni, regionalni in državni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se 
zasledujejo skupni interesi občin. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združevanje lokalnih skupnosti 

 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 
Vrednost: 3.843 € 

Opis podprograma 

Lokalne skupnosti se povezujejo v različne oblike združenj, ki imajo skupne interese. Občina Laško je 
članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS), za kar mora plačevati letno 
članarino. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

Vrednost: 88.631 € 

Opis glavnega programa 

Obveznosti občine za financiranje delovanja krajevnih skupnosti so opredeljene v Zakonu o lokalni 
samoupravi in občinskem statutu. Iz občinskega proračuna se krajevnim skupnostim zagotavljajo 
sredstva za njihovo delovanje 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 
Vrednost: 88.631 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo dejavnosti krajevnih 
skupnosti (obratovalni stroški, povračila predsednikom krajevnih skupnosti za opravljanje njihove funkcije, 
sejnine, materialni stroški,) 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Statut Občine Laško 
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Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih organov Občine Laško  

Zakon o političnih strankah 

  

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 1.037.310 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06039001 - Administracija občinske uprave 

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

 

06039001 - Administracija občinske uprave 
Vrednost: 993.208 € 

Opis podprograma 

Postavka zajema sredstva za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi, v skladu z 
veljavno zakonodajo. 

Materialni stroški občinske uprave zajemajo stroške, potrebne za delovanje občinske uprave: pisarniški 
material in storitve,energija, voda in komunalne storitve, telefon, računalniške storitve, prevozni stroški in 
storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, izobraževanje zaposlenih, druge 
operativne stroške in drugo. 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec mora Občina Laško zagotoviti 9% 
vrednosti za plače in druge stroške, kar je predvideno na tej postavki. Država v skladu z veljavnim 
Zakonom o financiranju občin trenutno zagotavlja sredstva v višini 50% določenih stroškov skupne 
občinske uprave. Ustrezna postavka za pokrivanje teh stroškov je zajeta na strani prihodkov. 

Refundirani materialni stroški so stroški ogrevanja, elektrike, vode in dimnikarske storitve za upravno 
zgradbo. Ti stroški se delijo med uporabnike, in sicer med Občino Laško in Upravno enoto Laško. Občina 
dobi te stroške povrnjene v celoti.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih uslužbencih  

Zakon o delovnih razmerjih  

Kolektivna pogodba za javni sektor  

Zakon o javnih financah  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)  

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo mestne občine 
Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec" 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

Vrednost: 44.102 € 

Opis podprograma 

Postavka vključuje računovodske, revizorske in svetovalne storitve na področju financ, prava, javnih 
naročil in drugih področjih. 

Sredstva so namenjena za tekoče in investicijsko vzdrževanje občinske stavbe, zavarovanje občinskih 
objektov ter posodobitvi računalniške opreme za delovanje občinske uprave, pokrivanju stroškov 
licenčnin in programske opreme. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Statut Občine Laško  

Zakon o javnem naročanju  

 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 194.101 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poslanstvo sistema varstva pred 
naravnimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru 
nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in 
drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije - Resolucija o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v 
postopku sprejemanja); 

Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002) 

 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 194.101 € 

Opis glavnega programa 

Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne 
vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. Sestavni del tega 
cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, zanesljivosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih 
vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine, 
kulturno dediščino ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Vrednost: 18.356 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se opravljajo upravne in strokovne naloge organizacije, priprave in izvajanja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Znotraj podprograma se izvajajo tudi naslednje naloge: 

- organiziranje sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje sistema zvez, spremljanje 
naravnih in drugih nesreč, obveščanje in alarmiranje ter vodenje zaščite, reševanja in pomoči, 
obveščanje pristojnih državnih in drugih organov o nevarnosti vseh vrst nesreč, organiziranje zaščite in 
reševanja, 

- nakup opreme za redno dejavnost, tekoče vzdrževanje opreme za redno dejavnost in specialne opreme 
in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, 

- organiziranje, opremljanje in vzdrževanje pripravljenosti občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
zagotovitve učinkovitega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, predvsem v luči nadgradnje 
sistema glede na nove grožnje, posodabljanje ocen ogroženosti, vzdrževanje občinskih načrtov zaščite 
in reševanja, 

- zvišanje ravni aktivne varnosti in reševanja pred poplavami, plazovi ter varstvo pred požarom v 
naravnem in bivalnem okolju. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

Zakon o varstvu pred požarom 

Zakon o gasilstvu  

Zakon o varstvu pred utopitvami  

Zakon o Rdečem križu  

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja  

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja 

Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite  

Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah  

Navodilo o pripravi ocen ogroženosti 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči 

Načrt sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz posavske regije 

Ocene ogroženosti občine Laško 

Ocena potresne ogroženosti v občini Laško 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
Vrednost: 175.745 € 

Opis podprograma 

Ureja nakup in vzdrževanje opreme, namen porabe sredstev požarnega sklada iz naslova požarne takse 
in sofinanciranje dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, ki jo opravlja Gasilska zveza, predvsem na 
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področju požarnega varstva. Na podlagi Zakona o varstvu pred požarom se sredstva požarne takse 
namenijo za sofinanciranje delovanja in opremljanja gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju 
varstva pred požarom ter za izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred požarom. Skladno z letnim 
programom dela Gasilske zveze in določili Zakona o gasilstvu in Zakona o varstvu pred požarom se bodo 
izvajale naloge širšega pomena: izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot 
ter strokovno tehnične naloge varstva pred požarom. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  

Zakon o varstvu pred požarom  

Zakon o gasilstvu 

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč  

Uredba o požarni taksi  

 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Vrednost: 4.793 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne 
dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, program Varna 
pot v šolo, Varno kolo, Občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu), program prometno vzgojnih 
akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi 
preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti,  sodelovanje v dogodkih, povezanih z 
ETM (Evropski teden mobilnosti), program ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega  
sodelovanja. 
  

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Področje dela ja zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter 
varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Laško  so: 

Zakon o pravilih cestnega prometa, 

Zakon o voznikih, 

Zakon o vozilih, 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa, 

Zakon o javnih cestah, 

Zakon o prekrških, 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok, 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

Tehnična specifikacija za javne ceste naprave in ukrepi za umirjanje prometa.  

 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Vrednost: 4.793 € 

Opis glavnega programa 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško je v svojem delovanju oblikoval in utrdil 
osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov 



 

Stran 36 od 180 

tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja 
in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov. 
  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 

 

08029001 - Prometna varnost 
Vrednost: 4.793 € 

Opis podprograma 

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne 
dejavnosti Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Laško,  program prometno vzgojnih 
akcij , sodelovanje v dogodkih  povezanih z ETM (Evropski teden mobilnosti), program ostalih dejavnosti 
in programa na področju medobčinskega  sodelovanja. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pravilih cestnega prometa, 

Zakon o voznikih, 

Zakon o vozilih, 

Nacionalni program varnosti cestnega prometa, 

Zakon o javnih cestah, 

Zakon o prekrških, 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok, 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, 

Tehnična specifikacija za javne ceste naprave in ukrepi za umirjanje prometa.  
 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 30.403 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Aktivna politika zaposlovanja je le eden od ukrepov lokalne skupnosti na trgu dela, ki lahko prispeva k 
povečevanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, usklajuje ponudbo in povpraševanje na trgu 
dela, krepi usposobljenost posameznikov in jim pomaga do zaposlitve.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

         Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015  

         Zakon o urejanju trga dela  

         Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del  
 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 30.403 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za sofinanciranje plač oseb, vključenih v programe javnih del, ki jih razpisuje 
Republiški zavod za zaposlovanje na področju socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, 
naravovarstvenih in komunalnih programov javnih del, katerih naročnik in sofinancer je Občina Laško.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti  

 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 
Vrednost: 30.403 € 

Opis podprograma 

Aktivnosti podprograma zajemajo povečanje zaposljivosti na lokalni ravni.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o urejanju trga dela  

Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012-2015  

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del  
 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 166.283 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši del tega 
področja je Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko 
politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. 
Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju 
naravnih danosti, biotske pestrosti in rodovitnosti tal. Program reforme kmetijstva in živilstva obsega 
ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna 
struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, 
spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive 
kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja se izboljšuje kakovost življenja 
na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne 
strategije po pristopu LEADER.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o kmetijstvu, 

Zakon o kmetijskih zemljiščih, 

Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali, 

Program razvoja podeželja RS 2014-2020, 

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko 
obdobje 20152020,  

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1-8), 

Zakon o spremljanju državnih pomoči, 

Strategija lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja. 
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1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 79.854 € 

Opis glavnega programa 

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu ter 
sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij. S strukturnimi ukrepi kmetijstva želimo izboljševati 
socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, 
spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva. Z ukrepi za razvoj in prilagajanje podeželskih območij želimo 
izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih 
skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER, spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z 
razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju, ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih 
danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne 
dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,  z agrarnimi operacijami omogočiti 
učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
Vrednost: 72.000 € 

Opis podprograma 

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in z njim povezanih 
dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje 
proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja 
kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z nameni iz 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško. Namenjena so za 
kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, naložbe v 
predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih, izobraževanja in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu,  

Zakon o kmetijskih zemljiščih,  

Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih,  

Zakon o lokalni samoupravi,  

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Laško za programsko 
obdobje 20152020 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
Vrednost: 7.854 € 

Opis podprograma 

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), 
podpora delovanju Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja. 

V programskem obdobju 2014 - 2020 se bo s kombinacijo različnih virov financiranja skozi instrument 
CLLD, lokalnim akcijskim skupinam (LAS) omogočala izvedba celovitega in uravnoteženega razvoja 
lokalnih območij po pristopu "od spodaj navzgor", kar vpliva na uspešnejše uresničevanje lokalnih potreb. 
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Strategija lokalnega razvoja (SLR), ki jo za posamezno območje pripravi lokalno partnerstvo, odgovarja 
posebnim bodisi geografskim ali demografskim izzivom. Glede na izražene potrebe v okviru tega 
programa, Občina Laško pripravlja projekte, ki bodo v našem lokalnem okolju prispevali k uresničitvi ciljev 
SLR.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o kmetijstvu, 

Zakon o graditvi objektov, 

Zakon o urejanju prostora, 

Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

Zakon o varstvu okolja, 

Program razvoja podeželja RS 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Vrednost: 6.943 € 

Opis glavnega programa 

Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov (drugi operativni 
stroški kmetijstvo) ter za varovanje zdravja živali na občinski ravni. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 

11039002 Zdravstveno varstvo rastlini in živali.  

 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 
Vrednost: 30 € 

Opis podprograma 

Stroški objav v časopisih oziroma v Uradnem listu RS in drugi nepredvideni stroški. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi. 

 

 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 
Vrednost: 6.912 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje zavetišča (azila) za živali.   
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zaščiti žival. 
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1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 79.486 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa se zagotavlja pogoje za sistematično vzdrževanje in oblikovanje gozdne 
infrastrukture, ki v prvi vrsti omogoča gospodarjenje z gozdovi, ker pa jo v veliki meri lahko koristijo tudi 
drugi, ki niso lastniki gozdov, se omogoča tudi koriščenje socialnih funkcij gozdov. Program vključuje 
sredstva za vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste). 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
Vrednost: 79.486 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest in pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o gozdovih  

Letna pogodba o vzdrževanju 
 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Vrednost: 77.209 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema izvajanje programov na področju oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z 
obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. Vsa našteta področja pa so posebej obravnavana v 
Lokalnem energetskem konceptu občine Laško, kjer so zapisani tudi ukrepi in akcijski načrt za njihovo 
izvedbo. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o Nacionalnem energetskem programu  

Lokalni energetski koncept občine Laško. 

 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 

Vrednost: 77.209 € 

Opis glavnega programa 

V okviru tega programa bomo nadaljevali z deli na izboljšanju energetske učinkovitosti javnih objektov in 
zagotavljanju rabe energije iz OVE. Izvedli energetske prenove objektov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 
PURES in izvajali energetski monitoring ter osveščati porabnike energentov o učinkoviti rabi energije. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
Vrednost: 77.209 € 

Opis podprograma 

V programskem obdobju 2014-2020 se je Slovenija zavezala k uresničevanju več ciljev v zvezi z 
energetsko prenovo javnih stavb. Zniževanje rabe energije in spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 
sta ključna za njihovo uresničitev. 

Zakonodajna podlaga je Energetski zakon, poleg tega pa izhodišča določajo tudi cilji v okviru 
mednarodnih obveznosti, h katerim se je Slovenija zavezala. Za obravnavano programsko obdobje 
finančne perspektive 2014-2020 je za Slovenijo zavezujočih več obveznosti s področja energetske 
prenove stavb 

Lokalni energetski koncept in razširjeni energetski pregledi predstavljajo usmeritve Občine Laško na 
področju zagotavljanja energetske učinkovitosti javnih objektov v Občini Laško 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Energetski zakon  

Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, 

Direktiva 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb, 

Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, 

Odločba 2009/406/ES o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 

Revizija Goeteborškega protokola o zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona, 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah  
 

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 2.581.180 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti. 
Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na: 

- urejanje vseh vrst cestnega prometa, 

- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa. 

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in 
določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj,  mnenj. Naloge z intenzivno 
proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne 
naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem  cestnoprometne signalizacije (vertikalne, horizontalne ter 
svetlobne) in prometne opreme v  prometu. 

Naloge investicijskega značaja so: 

- zagotavljanje prometne varnosti, 

- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa, 
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- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne 
zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot dela v javno korist izvajajo v 
območju zemljišč v lasti občine, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega, 

- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah. 

- ipd. 

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki 
urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določi lokalna 
skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa. 

Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del 
določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način 
vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in 
določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega 
prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v 
cestnem prometu. Prometno ureditev v občini podrobneje določa Odlok o varnosti v cestnem prometu v 
naseljih občine Laško in ostali z njim povezani izvršilni akti. 

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na: 

- spremljanje prometnih tokov, 

- upravljanje banke cestnih podatkov, 

- strategija programa mestne prometne politike, 

- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja, 

- kategorizacija občinskih cest. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije  

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022  

Zakon o cestah 

Zakon o pravilih cestnega prometa 

Zakon o prevozih v cestnem prometu 

Zakon o graditvi objektov 

Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah 

Pravilnik o rednem vzdrževanja javnih cest 

Pravilnik o avtobusnih postajališčih 

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 

Pravilnik o projektiranju cest 

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste 

 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 2.566.799 € 

Opis glavnega programa 

V okviru programa se uresničujejo naloge na področju razvoja cestnega prometa in infrastrukture, in sicer 
upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
urejanje cestnega prometa in cestne razsvetljave. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

13029004 Cestna razsvetljava 

 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
Vrednost: 910.156 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma Občina Laško zagotavlja sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih 
cest (letno in zimsko) ter upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah  

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest  

Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih 

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 

Odlok o občinskih cestah v Občini Laško  

Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest 

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Laško  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Laško  

Zakon o varnosti cestnega prometa  

Zakon o pravilih cestnega prometa  

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Laško  

Plan letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2016 

Pogodba z JP Komunalo Laško o vzdrževanju lokalnih cest v Občini Laško 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
Vrednost: 1.439.136 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje občinskih cest ter 
gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, 
mostovi, varovalne ograje,ovire za umirjanje prometa - grbine). 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah  

Odlok o občinskih cestah v občini Laško  

Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest  

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Laško 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Laško - Zakon 
o varnosti cestnega prometa  
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Zakon o pravilih cestnega prometa  

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah 

Plan letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest za proračunsko leto 2016 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 
Vrednost: 62.447 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, 
prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanja, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, 
kategorizacijo cest, banko cestnih podatkov, kataster prometne signalizacije, prometne tokove, gradnjo in 
investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah  

Odlok o občinskih cestah v občini Laško  

Zakon o varnosti cestnega prometa  

Zakon o pravilih cestnega prometa  

Pravilnik o avtobusnih postajališčih  
  

13029004 - Cestna razsvetljava 
Vrednost: 155.060 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko 
vzdrževanje cestne razsvetljave. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o cestah  

Zakon o varnosti cestnega prometa  

Zakon o pravilih cestnega prometa  

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja  

Odlok o koncesiji za upravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javne 
razsvetljave in cestno prometne signalizacije v Občini Laško  

 

1306 - Telekomunikacije in pošta 
Vrednost: 14.381 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje 
infrastrukture Javnega brezžičnega omrežja WLAN, ter sredstva za pripravo projekta gradnje odprtega 
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije, ki ga namerava občina prijaviti 
na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja na območju belih 
lis. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
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13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 
Vrednost: 14.381 € 

Opis podprograma 

Sodobni globalni razvojni trendi pred nas postavljajo izziv razvoja družbe znanja, ki temelji na vsesplošni 
uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na vseh področjih družbenega življenja. Pri tem 
sta ključnega pomena razvoj elektronskih komunikacijskih storitev in zmogljiva omrežna infrastruktura 
elektronskih komunikacij, ki omogoča neoviran dostop do njih. 

V okviru programa se načrtuje gradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
naslednje generacije, ki bo omogočala dostopne hitrosti vsaj 100 Mb/s za 98 % gospodinjstev in vsaj 30 
Mb/s za 2 % gospodinjstev. Dostopne hitrosti se bodo oblikovale v odvisnosti od izraženega tržnega 
interesa. 

V program so vključene tudi naloge zagotavljanja brezžičnega WLAN omrežja. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o telekomunikacijah  

Zakon o lokalni samoupravi  

Digitalna Slovenija 2020 strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020. 

Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. 
 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 371.276 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih 
dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, 

Zakon o spremljanju državnih pomoči, 

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Laško      

Zakon o gospodarskih družbah,  

Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020 in  

Slovenska Strategija Pametne Specializacije. 

  

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Vrednost: 26.809 € 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu so zagotovljena sredstva za izvajanje programov skladnega regionalnega razvoja 
ter za pospeševanje razvoje malega gospodarstva in turizma v občini Laško. Občina financira regionalno 
razvojno agencijo Savinjske regije ter Območno razvojno partnerstvo "Osrednje celjsko", ki nudita 
podporo za pripravo projektov hkrati pa pripravljati regionalni razvojni program, v katerem so vključeni 
projekti Občine Laško. Skozi ta program se ureja tudi obrtna cona. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
Vrednost: 26.809 € 

Opis podprograma 

V okviru programa so zajete naloge, ki jih občina in regionalne razvojne agencije izvajajo z namenom 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in odpiranja novih delovnih mest. Naloge se nanašajo na 
dodeljevanje finančnih sredstev za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Laški predvsem 
ustvarjanje novih delovnih mest in samozaposlovanje. Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, 
priprava regionalnih razvojnih programov in projektov za vključitev v dogovor ter urejanje obrtnih con. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja  

Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini 
Laško  

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 344.467 € 

Opis glavnega programa 

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje 
turizma. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039001 - Promocija občine 
Vrednost: 54.820 € 

Opis podprograma 

Festival Laško Pivo in cvetje je v letu 2016 praznoval 52. ponovitev, njegova prva izvedba pa sega 53 let 
nazaj. V teh letih je festival postal največja festivalska prireditev v Sloveniji, ki ima ob tem tudi najdaljšo 
tradicijo. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o spodbujanju turizma  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja  turizma in gostinstva 
Vrednost: 289.647 € 

Opis podprograma 

Občina Laško ima sprejet Odlok o celostni ureditvi tematskih pohodnih poti na območju Občine Laško. V 
okviru programa Občina Laško izvaja tudi naloge urejanja in opremljanja tematskih pohodnih in 
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kolesarskih poti. Dejavnosti pa se izvajajo tudi na področju prilagajanja komunalne infrastrukture za 
osebe s posebnimi potrebami v skladu s sprejetim akcijskim načrtom za izboljšanje stanja 

Dodeljevanje finančnih spodbud za ohranjanje hiš v starem mestnem jedru Laškega v smislu urejenosti 
zunanjega videza objektov, oživljanja starega mestnega jedra in vzdrževanja nepremične kulturne 
dediščine starega mestnega jedra Laško.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Odlok o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško   

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško  

Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Laško (ZVKDS, Območna enota Celje 
februar 2008) 

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 1.554.113 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih 
virov in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o divjadi in lovstvu,  

Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,  

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 1.551.371 € 

Opis glavnega programa 

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 
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15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
Vrednost: 58.024 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje odlagališč, ter nemoteno 
delovanje RCERO Celje v skladu s sprejetimi pogodbenimi obveznostmi. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja 

Uredba o odpadkih in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov 

Uredba o odlagališčih odpadkov  

Odlok o izvajanju obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na 
območju Občine Laško  

Pogodba o sofinanciranju izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje z dne 1.7.2003 z 
vsemi aneksi, 

Pogodba o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in 
razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z vsemi dodatki. 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 
Vrednost: 1.458.771 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in 
čistilnih naprav. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja  

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode  

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo  

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Laško  

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje od 2015 do 2018 

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen subvencioniranja nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav v Občini Laško  

 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 
Vrednost: 34.575 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za izboljšanje in dvig poplavne varnosti v zakonskih 
pristojnostih lokalne skupnosti. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o vodah  
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1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 
Vrednost: 2.742 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot (za urejanje območij, kjer živi oz. se giblje 
divjad). 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot  

 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 

Vrednost: 2.742 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje obnovo naravne dediščine (območje kjer se zadržuje divjad). Država podeljuje 
koncesijo upravljavcem za posamezna lovna območja (lovskim družinam). Upravljavci lovnih območij 
podpišejo koncesijsko pogodbo za določeno obdobje (za več let) in se zavežejo za plačevanje 
koncesijske dajatve državi oz. pristojnemu ministrstvu, le-to pa nakaže del sredstev lokalnim skupnostim 
(Zakon o divjadi in lovstvu, 50 % delež prejmejo lokalne skupnosti). Sredstva so namenska, kar pomeni, 
da se lahko porabljajo le v skladu z namenskimi izdatki, opredeljenim v Odloku o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in Zakonom o divjadi in lovstvu. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o divjadi in lovstvu,  

Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,  

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 1.570.559 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru 
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da 
premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem 
omogoči kvalitetno bivanje občanov. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Uredba o prostorskem redu Slovenije  

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015 do 2018 

Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov    

Zakon o urejanju prostora  

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP1525) 

Dokumenti, ki še niso sprejeti: 
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OPN Laško 

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji 

 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 51.878 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in 
trajnostnega razvoja prostora na območju občine, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in 
prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 
Vrednost: 51.878 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo prostorskih dokumentov občine. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o prostorskem načrtovanju  

Zakon o graditvi objektov  

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Laško (za obdobje 1986 2000 
in srednjeročnega plana za obdobje 1986 - 2000), dopolnitev v letu 1999 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško  

vsi ostali sprejeti prostorsko izvedbeni akti 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 789.873 € 

Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v 
naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Oskrba z vodo 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

16039003 Objekti za rekreacijo 

16039004 Praznično urejanje naselij 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 
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16039001 - Oskrba z vodo 
Vrednost: 498.044 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov, vključno s hidrantnim 
omrežjem. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja  

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Laško  

Uredba o oskrbi s pitno vodo  

Pravilnik o pitni vodi  

Program oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za obdobje 2015 do 2018 

 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
Vrednost: 46.086 € 

Opis podprograma 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje in obnove žalnic ter urejanju območja 
pokopališč. Skupno je v občini Laško 10 pokopališč in 7 žalnic. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti  

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Laško  

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Laško 

Odlok o ureditvenem načrtu za pokopališče Laško  

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 
Vrednost: 117.828 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za upravljanje in vzdrževanje otroških igrišč, vzdrževanje 
zelenih površin t.j. parkov in zelenic ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

Sredstva za vzdrževanje parkov in zelenic so zagotovljena za košnjo trave in odvoz na kompostiranje, 
obrezovanje drevja, vejevja ter grmovnic, zasaditev enoletnic, zalivanje trajnih in enoletnih nasadov, 
obrezovanje živih mej, popravilo in zamenjava poškodovane mestne opreme (koši za odpadke, klopi, 
itd.), čiščenje košev za odpadke ter čiščenje poti in odstranjevanje odpadkov ob poteh, pluženje poti in 
posipavanje poledice. Skupno se vzdržuje 67.675 m2 zelenic in 44.666 m2 travnikov in brežin. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja  

Zakon o gospodarskih javnih službah  

 Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov  

 Zakon o urejanju prostora  

 Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji  

Priročnik za skrbnike in lastnike otroških igrišč Varno otroško igrišče  
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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini 
Laško  

Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma  

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 
Vrednost: 29.498 € 

Opis podprograma 

Praznično urejanje naselij zajema nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku, 
nameščanje in vzdrževanje svetlobnih okraskov ob Božiču in ob Novem letu. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi  

Uredba o uporabi zastave in himne Evropske unije v Republiki Sloveniji  

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 
Vrednost: 98.418 € 

Opis podprograma 

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce ter čiščenje in ureditev 
javnih površin. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu okolja  

Zakon o gospodarskih javnih službah  

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini 
Laško  

Pravilnik o poslovanju in trženju Laškega sejma 

Pogodba o letnem vzdrževanju javnih površin v občini Laško 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 358.377 € 

Opis glavnega programa 

S sprejetjem prostorskega plana bo Občina Laško zagotovila dovolj poselitvenih možnosti, da  bodo lahko 
občani in javni sektor primerno zadovoljevali svoje potrebe na stanovanjskem področju. V postopkih 
realizacije projektov dajejo občani, različni investitorji in občinske strokovne službe pobude za 
spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki se zbirajo na Uradu za GJS, okolje in prostor. Slednji 
skrbi, da se v okviru možnosti, ki jih dopušča stroka, pobude upoštevajo in odrazijo v spremenjenem in 
dopolnjenem prostorskem planu, katerega procedura je v teku.  

Zagotavljanje zadostnega števila neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eno izmed 
najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. V preteklem letu je občina kupovala stara 
stanovanja, medtem ko je gradnja novih v fazi načrtovanja. 

Projekte razvijamo v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna 
skrb kakovostno življenje prebivalcev v prihodnje zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo 
energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov ves čas skrbimo 
za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Skrbimo za ohranjanje in izboljšanje 
obstoječega stanovanjskega fonda. Moderniziramo in saniramo izpraznjena stanovanja pred ponovno 
oddajo v najem in okviru finančnih možnosti skrbimo za sanacijo zasedenih stanovanj. 
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Preko upravnikov se v okviru finančnih možnosti kot solastnik vključujemo in zagotavljamo obnovo 
skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah ter kot eden od etažnih lastnikov aktivno sodelujemo v 
okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb in fasad v starem mestnem jedru. 

Stanovanjske in bivalne enote dodeljujemo in oddajamo v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti 
in veljavnimi splošnimi pogoji.  

Glavni program od ukinitve stanovanjskega sklada dalje vključuje investicijsko vzdrževanje in adaptacije 
poslovnih prostorov ter dela poslovnih objektov, ki se oddajajo na prostem trgu, upravljanje z občinskim 
premoženjem ter aktivnosti premoženjskopravnega urejanja stavb, ki se oddajajo v najem in so v lasti 
Občine Laško.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16039001 Podpora individualni stanovanjski gradnji  

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje  

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju  

 

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji 
Vrednost: 19.420 € 

Opis podprograma 

Na osnovi pripravljenih in veljavnih prostorskih izvedbenih aktov, projektne dokumentacije in upravnih 
dovoljenj se pripravljajo in opremljajo določena območja  z lokalno infrastrukturo, na katero se bo v 
bodoče lahko priključilo določeno število stanovanjskih objektov individualne gradnje. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

prostorski izvedbeni akti (OPN, OPPN, PUP) 

Zakon o graditvi objektov 

Zakon o prostorskem načrtovanju 

Zakon o javnem naročanju 

 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 48.010 € 

Opis podprograma 

Sredstva v okviru podprograma so bila v letu 2016 namenjena nakupom dveh dodatnih neprofitnih 
stanovanj v Zidanem mostu. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon  

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025  

Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov   

Zakon o urejanju prostora  

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb  

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj  

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem  

Tehnični pogoji v stanovanjski gradnji (TPSG)  
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16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 
Vrednost: 290.948 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov;  
investicijsko vzdrževalna dela in modernizacijo stanovanj ter poslovnih prostorov; intervencijsko 
vzdrževanje; upravljanje; zavarovanje objektov; sodne postopke; geodetske postopke; izdelavo 
energetskih izkaznic.  

V okviru razpoložljivih sredstev so se izvajala investicijsko vzdrževalna dela in modernizacija 
stanovanjskih enot. V večini primerov gre za zamenjavo dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih 
oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Dela v posameznih stanovanjih se izvajajo po 
srednjeročnem planu vzdrževalnih del največjega upravnika občinskih stanovanj, JP Komunala Laško. 
Dela na večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih objektih v mešani lastnini pa se izvajajo v skladu s 
potrjenimi načrti vzdrževanja posameznih objektov in sklepi zborov etažnih lastnikov preko izbranih 
upravnikov posameznih objektov. Skrbimo za sprotno urejanje lastninske dokumentacije in vpisovanje 
nepremičnin v uradne evidence in zemljiško knjigo. V teku so nekateri izvršilni in sodni postopki zoper 
neplačnike.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon  

Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu  

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj  

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem  

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb   

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin  

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj  

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja  

Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb  

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu 
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb  

Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu 

Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot  

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih  

Stvarnopravni zakonik  

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  

Zakon o zemljiški knjigi  

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju 
pripadajočega zemljišča k stavbi  

Zakon o evidentiranju nepremičnin  

Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin  
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1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 370.430 € 

Opis glavnega programa 

Program obsega nakupe nepremičnega premoženja, t.j. stavb in zemljišč  s strani  Občine Laško za 
potrebe realizacije občinskih projektov. V okviru programa se zagotavlja tudi izvajanje zakonsko 
predpisanih obveznosti v okviru postopkov razpolaganja z nepremičnim premoženjem (geodetske in 
cenitvene storitve,  storitve odvetnikov in notarjev, vknjižba lastninske pravice ipd.). Postopek 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem se izvede ob pogoju, da je nepremično premoženje vključeno 
v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V načrt se ne vključujejo nepremičnine, ki se 
pridobijo na podlagi menjalne pogodbe. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč   

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
Vrednost: 370.430 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega aktivnosti povezane z razpolaganjem z nepremičninami. Podprogram vključuje 
avtorske honorarje za cenitvena poročila, ki jih potrebujemo v postopkih razpolaganja in pridobivanja 
nepremičnega premoženja, sodne stroške, stroške geodetskih storitev, del stroška priprave zemljišč in 
nakupe zemljišč po veljavnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine 
Laško. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o evidentiranju nepremičnin  

Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov   

Zakon o urejanju prostora  

Stvarnopravni zakonik  

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  

Zakon o zemljiški knjigi 

Zakon o kmetijskih zemljiščih  

Zakon o davku na promet nepremičnin  

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin  

Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini  

Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami 
in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško   

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 227.497 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Občina Laško izpolnjuje zakonske obveznosti na področju zdravstvenega varstva, in sicer obveznost 
plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov in plačilo storitev mrliško ogledne službe. 
Zakonodaja zavezuje občine tudi k zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni 
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(osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost) ter podeljevanju koncesij v zdravstveni dejavnosti na 
primarni ravni.  

Zdravstveno dejavnost, kot javno službo, pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne 
oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Pri podeljevanju 
koncesij se predhodno pridobi in upošteva mnenje javnega zavoda, z namenom nadzorovanega 
podeljevanja koncesij.  

Skladno z določili drugih aktov na področju zdravstva Občina Laško pospešuje razvoj preventivnih 
programov, financira stroške obdukcij, mrliških ogledov ter sanitarnih prevozov umrlih. Glede na 
navedeno, mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina v oblikah 
javno-zasebnega partnerstva.  
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

         Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju   

         Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev   

      Zakon za uravnoteženje javnih financ   

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe   

Zakon o socialno varstvenih prejemkih  

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Laško  

Zakon o zdravstveni dejavnosti  

 

1702 - Primarno zdravstvo 
Vrednost: 66.903 € 

Opis glavnega programa 

Vključuje sredstva za sofinanciranje investicijske dejavnosti in opreme na področju primarnega zdravstva 
(zdravstveni domovi), ob pogoju, da bodo objavljeni ustrezni razpisi za sofinanciranje s področja javnega 
zdravja. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov  

 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 
Vrednost: 66.903 € 

Opis podprograma 

Dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva in investicijsko vzdrževanje zdravstvenega doma, nakup 
opreme.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju   

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev   

Zakon za uravnoteženje javnih financ   

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe  

 Zakon o socialno varstvenih prejemkih  
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1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 160.593 € 

Opis glavnega programa 

V program so vključene zakonske obveznosti občine v obliki plačevanja prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje občanov brez dohodkov in storitev mrliško pregledne službe.  
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo  

17079002 Mrliško ogledna služba 

 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 
Vrednost: 141.176 € 

Opis podprograma 

Bistveni del podprograma predstavlja plačevanje mesečnih prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje občanom, ki so do te pravice upravičeni in niso zavarovani iz drugega naslova. To je 
zakonska obveznost občine.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev   

 Zakon za uravnoteženje javnih financ   

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe   

Zakon o socialno varstvenih prejemkih 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 
Vrednost: 19.418 € 

Opis podprograma 

Zakonodaja določa, da je občina dolžna za pokojne občane zagotoviti mrliško pregledno službo oziroma 
kriti stroške opravljenih mrliških pregledov in obdukcij ter stroške tehnične pomoči v zvezi z izvedbo 
obdukcije. Tu gre predvsem za zagotovitev prevoza pokojnikov na obdukcijo, ki jih izvede Komunala 
Laško, oziroma ko gre za primer prevoza izven Občine Laško, to storitev izvedejo drugi izvajalci.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe  

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti  

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 831.326 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske 
organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo Občine je 
zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem 
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interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti 
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

       Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017  

Lokalni program kulture Občine Laško za obdobje 2014 - 2017  

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

Zakon o knjižničarstvu   

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

Zakon o športu  

Nacionalni program športa v RS  

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023  
 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 75.669 € 

Opis glavnega programa 

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in 
premične kulturne dediščine. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029002 Premična kulturna dediščina 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 
Vrednost: 16.731 € 

Opis podprograma 

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, 
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi 
razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za 
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev 
spominskih obeležij. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine  

 

18029002 - Premična kulturna dediščina 
Vrednost: 58.937 € 

Opis podprograma 

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, 
odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi 
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razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za 
upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev 
spominskih obeležij. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 

 

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 542.728 € 

Opis glavnega programa 

Občina Laško v okviru programa zagotavlja sredstva za delovanje javnih kulturnih zavodov, sredstva za 
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture in 
sredstva za delovanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Laško. Zagotovljena 
bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine ter sredstva za interventno obnovo kulturne 
dediščine.  
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

18039002 Umetniški program 

18039003 Ljubiteljska kultura 

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 

18039005 Drugi programi v kulturi 

  

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 
Vrednost: 290.716 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje izdajanje Laškega biltena kot informativnega časopisa Občine Laško. V letu 2016 
je izšlo 6 številk biltena. 

Za Knjižnico Laško so v proračunu Občine Laško zagotovljena sredstva za plače in prispevke zaposlenih, 
neprogramske in programske materialne stroške ter sredstva za nakup knjižničnega gradiva.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

      Zakon o medijih  

Odlok o javnem glasilu Občine Laško  

 

18039002 - Umetniški programi 
Vrednost: 95.829 € 

Opis podprograma 

V proračunu Občine Laško so zagotovljena sredstva za delovanje STIK-a.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško s 
spremembami in dopolnitvami  
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Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 
Vrednost: 66.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje programov 
in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.   

Sofinancira se tudi delovanje Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS območna izpostava Laško ki 
spodbuja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Laško. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske dejavnosti  

Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 

Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 
Vrednost: 20.452 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje sofinanciranje radijskih in televizijskih medijev, ki delujejo v lokalni skupnosti oz. 
spremljajo in poročajo o dogajanju v lokalni skupnosti.   
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o medijih  

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 
Vrednost: 69.731 € 

Opis podprograma 

V sklop podprograma sodijo investicijski transferi, investicije kulture in drugi programi v kulturi, 
investicijsko vzdrževanje kultura in sofinanciranje lokalnih kulturnih akterjev, ki imajo za občino kulturni in 
promocijski pomen. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  

Zakon o varstvu kulturne dediščine  

Pravilnik o sofinanciranju veteranskih organizacij v Občini Laško 

 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Vrednost: 5.600 € 
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Opis glavnega programa 

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, 
verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 

 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 
Vrednost: 5.600 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih  

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 207.329 € 

Opis glavnega programa 

V skladu z usmeritvami in priporočili Nacionalnega programa športa v RS glavni program zaobjema 
različne programe interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok ter mladine in vadbo 
mladih nadarjenih športnikov, ki so vključeni v vadbene ter tekmovalne programe športnih šol v društvih, 
uvrščenih v prednostni program športa. Program dejavnosti zaobjema tudi vadbo članskih ekip, katere 
dosegajo vrhunske dosežke na državnem in mednarodnem nivoju, programe kategoriziranih športnikov, 
priprave športnikov na velika mednarodna tekmovanja, programe športne rekreacije za starejše občane in 
invalide ter programe razvojnih in strokovnih nalog v športu.  
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa  

18059002 Programi za mladino 

 

18059001 - Programi športa 
Vrednost: 159.986 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema sredstva za investicijske odhodke in javni razpis za društva.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Predlog letnega programa športa v Občini Laško ter njegovo finančno ovrednotenje sta pripravljena na 
osnovi:  

Zakon o športu  

Nacionalni program športa v RS 

Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 

Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško  
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18059002 - Programi za mladino 
Vrednost: 47.344 € 

Opis podprograma 

Dejavnost mladinskih centrov oziroma sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, 
sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, 
nakup gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v občini Laško  
 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 2.724.302 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

V Občini Laško se vzgoja in izobraževanje izvajata v okviru programov predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja in izobraževanja odraslih ter 
obsegata vse oblike pomoči šolajočim.  

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa varstva in vzgoje predšolskih 
otrok, odhodki ki morajo biti po Zakonu o vrtcih in Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko 
vzdrževanje).  

Področje osnovnega izobraževanja je zakonsko predpisana dejavnost urejena z nacionalnim programom 
Republike Slovenije, Zakonom o osnovni šoli ter Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Financiranje izvajanja dejavnosti osnovnih šol zagotavljajo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport - MIZŠ (plače zaposlenih za zagotovljeni program in materialne stroške, ki so vezani na 
pouk) ter lokalne skupnosti (pokrivanje funkcionalnih stroškov prostora, prevozov učencev v šolo, 
občinske programe ter investicijsko vzdrževanje osnovnošolskih objektov). V Občini Laško izvajajo 
osnovnošolski program 4 javni zavodi: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Osnovna šola Antona 
Aškerca Rimske Toplice, Glasbena šola Laško - Radeče in Šolski center Slovenske Konjice Zreče. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon za uravnoteženje javnih financ 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 1.730.792 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev. V 
javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo. V skladu z Zakonom o vrtcih 
se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev. Predšolska vzgoja v vrtcih 
obsega vzgojo in varstvo otrok od 11 meseca starosti pa vse do vstopa otrok v osnovno šolo in poteka po 
načelih Kurikula za vrtce. Temeljne naloge vrtcev so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke ter 
izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci  

 

19029001 - Vrtci 
Vrednost: 1.730.792 € 

Opis podprograma 

V podprogramu je zajeto plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, zagotavljanje 
sredstev za izvajanje nalog za otroke s posebnimi potrebami, investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov 
ter rekonstrukcije oziroma adaptacije le-teh.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Ustava Republike Slovenije,  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o vrtcih 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS 

Zakon za uravnoteženje javnih financ  

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo   

Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih  

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje  

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev  

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško  

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 509.367 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih otrok.  
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
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19039001 - Osnovno šolstvo 
Vrednost: 456.210 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so zajeti materialni stroški v osnovnih šolah, plače in drugi izdatki zaposlenim v 
občinskem programu, sredstva za prispevke delodajalcev, tekoči transferi, tekoče vzdrževanje, 
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje ter obnove osnovnošolskih objektov. V 
podprogramu pa so zajeti tudi materialni stroški in plačila avtorskih honorarjev v okviru raziskovalnega 
dela.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o osnovni šoli  

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško s 
spremembami in dopolnitvami  

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske 
Toplice s spremembami in dopolnitvami  

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško Radeče s spremembami in dopolnitvami 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede  

Kolektivna pogodba za javni sektor   

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji  

Zakon o javnih uslužbencih  

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

Statut Občine Laško  

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 
Vrednost: 50.157 € 

Opis podprograma 

Skladno z zakonom se Glasbeni šoli Laško - Radeče sofinancira: materialne stroke, stroške ogrevanja, 
stroške za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za 
investicijsko vzdrževanje nepremičnin ter opremo.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško Radeče s spremembami in dopolnitvami  

Zakon o glasbenih šolah  

 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem 
izobraževanju 

Vrednost: 3.000 € 

Opis podprograma 

Občina Laško vsako leto izvede javni razpis za raziskovalne naloge in projekte, ki so bili izvedeni v 
preteklem šolskem letu v obeh šolah.  
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o osnovni šoli  

 

1904 - Terciarno izobraževanje 
Vrednost: 4.700 € 

Opis glavnega programa 

Z razvojem terciarnega izobraževanja v Občini Laško  in Savinjski (statistični) regiji se omogoča čim 
večjemu deležu prebivalstva pridobitev kakovostne dodiplomske ter podiplomske izobrazbe, ki je bistven 
dejavnik ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19049002 Visokošolsko izobraževanje  

 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 
Vrednost: 4.700 € 

Opis podprograma 

Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju: JZ RŠS) je bil ustanovljen na osnovi 
določil Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče. Ustanovitelji zavoda 
so: 26 občin, obe regionalni gospodarski zbornici ter 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic. Občina 
Laško zagotavlja 2,9 % sredstev za delovanje zavoda.  

Osnovna dejavnost zavoda je razvoj terciarnega, predvsem visokošolskega, izobraževanja v Savinjski 
(statistični) regiji in je natančneje opredeljena v ustanovitvenih aktih zavoda.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče  

Zakon o visokem šolstvu (ZVis)  

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2)  

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)  

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD)  

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju  

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju  

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)  

Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO)  

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 
Vrednost: 4.800 € 

Opis glavnega programa 

Svetovalno izobraževalni center Slov. Konjice - Zreče v Laškem skrbi za razvoj spodbudnega učnega 
okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih, omogoča 
zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti.  
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19059001 Izobraževanje odraslih  

 

19059001 - Izobraževanje odraslih 
Vrednost: 4.800 € 

Opis podprograma 

Občina Laško skrbi za razvoj spodbudnega učnega okolja za odrasle. Program vključuje podpiranje in 
financiranje izobraževanja odraslih, omogoča zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti 
ter s tem večanja njihove zaposljivosti.  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

Zakon o osnovni šoli   

Zakon o izobraževanju odraslih  

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 474.644 € 

Opis glavnega programa 

Občina Laško skladno z 56. členom Zakona o osnovni šoli zagotavlja prevoze učencev v šolo. Šole imajo 
prevoz urejen skladno s šolsko zakonodajo, ki pogojno zagotavlja pravico do brezplačnih prevozov tudi 
za razdalje, krajše od 4 km, če je pot v šolo prometno nevarna. Otroci s posebnimi potrebami imajo 
pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od šole, če je tako 
določeno v odločbi o usmeritvi.  

Občina Laško z vključitvijo v RŠS Savinjske regije izvaja svojo štipendijsko politiko. Gre za instrument 
sofinanciranja kadrovskih štipendij, ki temelji na partnerstvu države, delodajalcev, občin in nosilca 
projekta RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.. Polovica sredstev za štipendije dijakov in 
študentov je zagotovljenih iz Evropskega socialnega sklada, polovico pa prispevajo delodajalci. Občina z 
vključitvijo v projekt krije 25 % obveznosti delodajalca. Kriterij Občine Laško za vključitev v shemo je, da 
je delodajalec in/ali štipendist iz občine.  

Namen RŠS Savinjske regije je v čim večji meri uskladiti izbiro poklica dijakov in študentov s kadrovskimi 
potrebami delodajalcev in povečanje možnosti kadrovskega štipendiranja, ki omogoča po končanem 
šolanju takojšnjo in ustrezno zaposlitev.  

Cilj štipendijske sheme je šolanje za potrebe gospodarstva in preprečiti beg možganov iz regije.  
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  

19069003 Štipendije 

19069004 Študijske pomoči 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 
Vrednost: 472.136 € 

Opis podprograma 

Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, regresiranje prevozov 
učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

 

19069004 - Študijske pomoči 
Vrednost: 2.508 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje študentov, ki se šolajo v tujini preko programov Erasmus, za eno šolsko leto ali za celoten 
študij. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini  

 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 1.147.807 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Na področju socialnega varstva bomo na podlagi zakonskih zahtev nadaljevali s svojimi programi oziroma 
s subvencioniranjem drugih izvajalcev, ki izvajajo socialno varstvene programe, zagotavljali učinkovite 
pomoči v sistemu socialnega varstva ljudem, ki so pomoči potrebni.  

Občina izvaja naloge, ki so ji po Zakonu o socialnem varstvu, kot krovnem zakonu na področju 
socialnega varstva, naložene, drugi zakoni in akti, pa določajo izvajanje dodatnih ukrepov na področju 
socialnega varstva in smernice za intenzivno vključevanje občine v programe in aktivnosti države. Na 
podlagi zakonskih zahtev bomo tako nadaljevali z dostopnostjo do programov, podpirali bomo delovanje 
invalidskih in nevladnih organizacij, ki delujejo po neprofitnih načelih, vključujejo prostovoljno delo in 
dobrodelnost in s programi prispevajo k zmanjševanju socialnih stisk.  

V okviru področja socialno varstvo se sredstva namenjajo za varstvo obolelih oseb, socialno varnost 
starejših občanov, varstvo otrok in družine, za zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in 
socialno izključenih kategorij prebivalstva ter za druge dejavnosti na področju socialne varnosti. 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o socialnem varstvu  

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS  

Zakon o lokalni samoupravi  

Zakon o Rdečem križu Slovenije  

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
Vrednost: 769 € 

Opis glavnega programa 

V okviru programa Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva se zagotavljajo sredstva za financiranje 
storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na 
lokalni ravni. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 
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20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 
Vrednost: 769 € 

Opis podprograma 

Občina Laško namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij 
socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih 
socialno varstvenih programov in storitev. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi  

 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 30.285 € 

Opis glavnega programa 

Varstvo otrok in družine vključuje programe v pomoč posameznikom in družini na lokalnem nivoju. 
Občina Laško z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov skuša zagotoviti dostopnost storitev ter 
dodatne pomoči za občane. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini  

 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 
Vrednost: 30.285 € 

Opis podprograma 

Program obsega enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otrok ter omogoča brezplačen  prevoz 
dijakov in občanov. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Laško  

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 1.116.753 € 

Opis glavnega programa 

Področje zajema storitve in programe, ki jih moramo lokalne skupnosti izvajati na podlagi Zakona o 
socialnem varstvu in programe, ki jih Občina Laško sofinancira za vzpostavitev mreže programov javnih 
zavodov in nevladnih organizacij, ki so namenjeni posameznim skupinam prebivalstva. Nekateri programi 
so namenjeni tudi drugim ranljivim skupinam, osebam z različnimi oblikami invalidnosti in starejšim.  

Izhodišče pri določanju ciljev je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, zlasti na področjih 
življenjskega standarda. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 
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20049003 Socialno varstvo starih 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

20049001 - Centri za socialno delo 
Vrednost: 3.000 € 

Opis podprograma 

Podprogram obsega izvajanje storitve psihosocialne pomoči otrokom na osnovnih šolah v občini Laško, ki 
jo izvaja Center za socialno delo Laško. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu  

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 
Vrednost: 297.328 € 

Opis podprograma 

Financiranje socialno varstvene storitve družinskega pomočnika in financiranje bivanja oseb v posebnih 
socialnih zavodih. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu  

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020  

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev  

 

20049003 - Socialno varstvo starih 
Vrednost: 564.077 € 

Opis podprograma 

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na domu in 
zagotavljanje sredstev za delovanje in uporabo prostorov medgeneracijskega centra v Laškem. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu  

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020  

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev  

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev  

Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva  

Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 
Vrednost: 197.753 € 

Opis podprograma 

Podprogram zajema plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev in enkratne denarne  pomoči 
zaradi socialne ogroženosti.  

Občina Laško omogoča tudi letovanje otrok iz občine Laško kot tudi subvencioniranje letovanja. 

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdaja Center za socialno delo 
Laško. Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za 
izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo 
polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico 
izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le 
polovico zneska tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano 
tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način 
kot subvencija neprofitne najemnine, to je 80 % priznane neprofitne najemnine).  
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Stanovanjski zakon  

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 
uveljavljanje subvencioniranih najemnin  

Zakon o socialnem varstvu 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020  

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško  

 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 
Vrednost: 1.560 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje nevladne organizacije, ki pomaga posameznikom v stiski zaradi različnih oblik 
zasvojenosti. V nekaterih primerih pa v obravnavo vzame tudi celotno družino. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
Vrednost: 53.034 € 

Opis podprograma 

Sodelovanje oziroma sofinanciranje nevladnih organizacij kot je Javni zavod Socio, sofinanciranje 
posameznih dejavnosti v okviru pomoči posameznikom, sofinanciranje Območnega združenja Rdeči križ 
Laško-Radeče in sofinanciranje društev s področja socialnega varstva. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o socialnem varstvu 

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020  

Zakon o Rdečem križu Slovenije 
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Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško  

 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 49.015 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje 
občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za 
zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske 
porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o financiranju občin,  

Zakon o javnih financah,  

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, 

Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin,  

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 49.015 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova 
zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, 
skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Vrednost: 49.015 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnic in obresti najetih 
dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o lokalni samoupravi 

Zakon o financiranju občin,  

Zakon o javnih financah,  

Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, 

Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 428.287 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To programsko področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih 
nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi 
finančne rezerve občine za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa 
predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo. 
 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje porabe dejansko ni. Osnova je Zakon 
o odpravi posledic naravnih nesreč. 

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

Vrednost: 428.287 € 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino Laško, kot 
so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični 
pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
posledično s tem povezane ekološke nesreče. 
 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva občine 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

 

23029001 - Rezerva občine 
Vrednost: 428.287 € 

Opis podprograma 

Ta podprogram zagotavlja oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. ZJF v 
49. členu določa zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko rezervo 
(največ do 1,5% prejemkov proračuna), medtem ko spodnja meja ni določena. S proračunom občine in z 
odlokom o proračunu občine se določi točen obseg prejemkov proračuna, ki se izloči na račun 
proračunske rezerve v določenem letu. 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč tako v 17. in 38. členu določa, da je občina upravičena do 
sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč iz državne ravni, če je za namene, določene s predpisi na 
področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov proračuna v 
letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravnih nesreč na njenih stvareh. To pomeni, da 
mora imeti občina, če želi prejeti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč dodatna sredstva iz 
državnega proračuna, v Odloku o proračunu določeno, da se v proračunsko rezervo izločijo prejemki 
proračuna v višini 1,5% prihodkov proračuna. 
 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah  

Odlok o proračunu občine Laško 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 351.751 € 

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s servisiranjem 
dolga, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter 
računa finančnih terjatev in naložb.  

 
V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:  
- najeti domači in tuji krediti  
- sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini. 

 
Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:  
- odplačila glavnice domačih in tujih kreditov  
- odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.  
 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku 
proračunskega leta.  

 

50 Zadolževanje 
V okvir te skupine se vključujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov 
ter sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.  

 

55 Odplačila dolga  
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga.  
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Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 

00 - OBČINA LAŠKO 
Vrednost: 10.964.220 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

01001 Občinski svet -sejnine         24.000,00                  -             24.000,00           21.954,45            91,48    

  4029051 Sejnine         24.000,00                  -             24.000,00           21.954,45            91,48    

01002 Delovna telesa OS -sejnine         12.500,00                  -             12.500,00           11.438,14            91,51    

  4029051 Sejnine         12.500,00                  -             12.500,00           11.438,14            91,51    

01003 Materialni stroški OS           4.300,00                  -              4.300,00            3.655,10            85,00    

  4020090 Reprezentanca           2.000,00                  -              2.000,00            1.835,58            91,78    

  4026000 Najemnine in zakupnine za posl.objekte           1.800,00            100,00            1.900,00            1.819,52            95,76    

  4029999 Drugi operativni stroški              500,00    -       100,00               400,00                     -                  -      

01102 Politične stranke         26.700,00                  -             26.700,00           26.700,00          100,00    

  4120000 Politične stranke         26.700,00                  -             26.700,00           26.700,00          100,00    

 

01001 - Občinski svet -sejnine 
Vrednost: 21.954 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odhodki se nanašajo na sejnine in pripadajoča povračila stroškov članom občinskega sveta. Sejnine so 
bile izplačane v skladu s sprejetim Pravilnikom o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško. V letu 
2016 je imel Občinski svet Občine Laško 7 rednih sej. Sejnine so bile izplačane svetnikom za 6 rednih 
sej. V skladu s sklepom Občinskega sveta Laško št. 032-01/2016, z dne 30. 3. 3016, se je novembrska 
sejnina vseh članov občinskega sveta nakazala v dobrodelne namene, in sicer OŠ Primoža Trubarja 
Laško in OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice za akcijo "Podari malico". Število sej občinskih svetov je bilo 
v skladu s planiranimi, s tem so bili doseženi cilji in porabljena sredstva.    

 

01002 - Delovna telesa OS -sejnine 
Vrednost: 11.438 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško, so bile izplačane sejnine članom 
delovnih teles občinskega sveta. Sejnine v letu 2016 so bile nakazane za naslednja delovna telesa 
občinskega sveta:    

- 7 komisij za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
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- 7 odborov za gospodarski razvoj občine, 

- 7 odborov za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, 

- 6 odborov za družbene dejavnosti in društva,  

- 5 odborov za razvoj kmetijstva in podeželja, 

- 5 sej sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu, 

- 2 seji sveta krajevnih skupnosti.  

Število delovnih teles občinskega sveta je bilo v skladu s številom planiranih le-teh, s tem so bili doseženi 
cilji in porabljena sredstva.    

  

01003 - Materialni stroški OS 
Vrednost: 3.655 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka materialnih stroškov zajema stroške najemnin dvorane za sedem sej občinskega sveta in 
stroške reprezentance na sedmih rednih sejah občinskega sveta. 

 

01102 - Politične stranke 
Vrednost: 26.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

26. člen Zakona o političnih strankah določa, da lahko lokalne skupnosti financirajo stranke v sorazmerju 
s številom glasov volivcev, ki jih je stranka dobila na volitvah.  Z zakonom je omejena višina sredstev za 
financiranje političnih strank v višini, ki ne sme presegati 0,6% primerne porabe. Sredstva so bila 
porabljena v celoti. 

V skladu z veljavnimi predpisi, so stranke v letu 2016 prejele sredstva v naslednji višini:  

Stranka Znesek na glas 

 0,6995 EUR 

SMC 3.533,76 

DeSus 4.801,08 

SLS 6.681,24 

SD 4.599,72 

SDS 2.870,64 

N.Si - Nova Slovenija 4.213,56 

SKUPAJ 26.700,00 

 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 
 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

03101 Plače in drugi osebni prejemki župan         51.638,00                  -             51.638,00           50.484,73            97,77    

  4000000 Osnovne plače         38.000,00    -          8,00           37.992,00           37.674,37            99,16    

  4000010 Dodatek za delovno dobo           4.600,00                  -              4.600,00            4.083,35            88,77    

  4001000 Regres za letni dopust              342,00               8,00               350,00               350,00          100,00    

  4002020 Prehrana med delom              900,00                  -                 900,00               850,80            94,53    
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  4010010 Prispevek za PIZ           4.130,00                  -              4.130,00            4.110,56            99,53    

  4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje           3.050,00                  -              3.050,00            3.046,95            99,90    

  4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni              250,00                  -                 250,00               246,19            98,48    

  4012000 Prispevek za zaposlovanje               29,00                  -                   29,00                 27,86            96,07    

  4013000 Prispevek za starševsko varstvo               47,00                  -                   47,00                 46,43            98,79    

  4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu              290,00                  -                 290,00                 48,22            16,63    

03102 Nagrade-podžupan         12.000,00                  -             12.000,00           11.258,64            93,82    

  4029025 Delovršne pogodbe -podžupan         12.000,00                  -             12.000,00           11.258,64            93,82    

 

03101 - Plače in drugi osebni prejemki -župan 
Vrednost: 50.485 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Župan občine Laško je v skladu z veljavno zakonodajo razvrščen v 51. plačilni razred. Funkcijo župana 
opravlja poklicno. Sredstva so bila porabljena za plače in druge osebne prejemke, v skladu z veljavno 
zakonodajo.  

 

03102 - Nagrade -podžupan 
Vrednost: 11.259 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško ima enega podžupana, ki ga je imenoval župan, in je razvrščen v 36. plačni razred. 
Podžupan prejema nagrado za nepoklicno opravljanje svoje funkcije.  

 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  
 

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 
 

08101 Stroški plačilnega prometa           9.115,00                  -              9.115,00            8.444,15            92,64    

  4029300 Plačila storitev UJP           1.400,00                  -              1.400,00               926,66            66,19    

  4029301 Provizija banke              100,00                  -                 100,00                 35,04            35,04    

  4029302 Provizija banke -javna blagajna           5.100,00                  -              5.100,00            5.054,60            99,11    

  4029312 Obresti Banki Slovenije na stanje TRR           2.515,00                  -              2.515,00            2.427,85            96,53    

 

08101 - Stroški plačilnega prometa 
Vrednost: 8.444 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške provizije Uprave za javna plačila in bank. V postavki je zajet tudi strošek plačila 
provizij banki za občinsko javno blagajno in stroški obresti Banki Slovenije na stanje na transakcijske 
računu. Od leta 2015 dalje mora občina plačevati Banki Slovenije obresti na sredstva, ki jih ima občina na 
zakladniškem računu (ta zajema poleg sredstev na računu proračuna tudi sredstva, ki jih imajo na računih 
javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina). 
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0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  
 

02101 Nadzorni odbor -sejnine           5.000,00                  -              5.000,00            4.571,94            91,44    

  4029051 Sejnine           5.000,00                  -              5.000,00            4.571,94            91,44    

02102 Notranja revizija           5.000,00                  -              5.000,00            4.505,86            90,12    

  4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve           5.000,00                  -              5.000,00            4.505,86            90,12    

 

02101 - Nadzorni odbor -sejnine 
Vrednost: 4.572 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nadzorni odbor občine Laško je imel v letu 2016 dve seje, za katere je bila izplačana sejnina v skladu s 
Pravilnikom o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško. Prav tako je bilo izvedenih 5 nadzorov, ki sta 
jih opravila po dva oz. več članov nadzornega odbora, za kar so bile izplačane nagrade. Nadzori so bili 
izvedeni v skladu s Programom dela NO za leto 2016.  

 

02102 - Notranja revizija 
Vrednost: 4.506 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Notranja revizija za leto 2016 je bila opravljena na podlagi sklenjene pogodbe o izvedbi notranje revizije 
poslovanja Občine Laško z AB Aktiva družbo za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Grobelnega. Poleg 
notranje revizije proračuna je bila izvedena tudi notranja revizija za JZ Vrtec Laško in Glasbena šola 
Laško - Radeče.   

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 
 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  
 

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 
 

01201 Objave v uradnem listu           3.000,00                  -              3.000,00            2.277,19            75,91    

  4029990 Objave v Uradnem listu           3.000,00                  -              3.000,00            2.277,19            75,91    

01202 Spletne strani občine              600,00                  -                 600,00               439,20            73,20    

  4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje…              600,00                  -                 600,00               439,20            73,20    
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01201 - Objave v Uradnem listu 
Vrednost: 2.277 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške objav v uradnem listu RS, ki niso vezane na posamezno drugo proračunsko 
postavko (objave proračuna, rebalansa proračuna, zaključnega računa, sklep o ukinitvi zemljišč iz 
javnega dobra, Sprememba Statuta JP Komunala Laško, ipd.). V letu 2016 so bila s te postavke 
zagotovlja sredstva za objave 21 splošnih pravnih aktov. Zaradi manjšega števila objav, sredstva 
postavke niso bila v celoti porabljena. 

 

01202 - Spletne strani občine 
Vrednost: 439 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva postavke so bila porabljena za redno vzdrževanje spletnih strani Občine Laško.  

 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

01206 Občinski praznik           9.000,00                  -              9.000,00            7.046,70            78,30    

  4020090 Reprezentanca           7.050,00                  -              7.050,00            7.046,70            99,95    

  4029999 Drugi operativni stroški           1.950,00                  -              1.950,00                     -                  -      

03201 Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva,..         34.600,00                  -             34.600,00           20.848,48            60,26    

  4020060 Stroški oglaševalskih storitev           2.000,00                  -              2.000,00               863,42            43,17    

  4020090 Reprezentanca         12.000,00                  -             12.000,00           11.998,89            99,99    

  4029010 Avtorski honorarji           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški         11.600,00                  -             11.600,00            3.834,39            33,06    

  4119994 Druge subvencije posameznikom              400,00                  -                 400,00               200,00            50,00    

  4120002 Sofinanciranje društev           7.600,00                  -              7.600,00            3.951,78            52,00    

 

01206 - Občinski praznik 
Vrednost: 7.047 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Odlokom o občinskem prazniku občine Laško praznujemo občinski praznik na dan 7. 
november, v spomin na prvo omembo Laškega kot trga v pisnem viru, to je v Listini Leopolda VI, z dne 7. 
novembra 1227. Občina obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo oziroma proslavo, na kateri 
podeljuje občinska priznanja. Postavka zagotavlja sredstva  za organizacijo in pogostitev na prireditvah 
ob občinskem prazniku.  

 

03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodelovanje z 
drugimi občinami,…) 

Vrednost: 20.848 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za protokolarne dogodke, ki jih je občina organizirala ob 
različnih dogodkih, in sicer proslavah, otvoritvah, prireditvah, protokolarnih obiskih. Postavka zajema 
stroške materiala in storitev ob teh protokolarnih dogodkih (reprezentanca na prireditvah, izdelava 
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priznanj), stroške oglasov v časopisu, protokolarnih daril idr. Iz te postavke so bile izplačane tudi dotacije 
sedmim društvom ob izjemnih prireditvah in dogodkih. Zaradi manjšega števila dogodkov, objav in vlog 
sredstva v letu 2016 niso bila v celoti porabljena.  

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

04301 Notarski, odvetniški in sodni stroški         31.000,00                  -             31.000,00           13.232,92            42,69    

  4029090 Stroški sodnih postopkov           4.000,00                  -              4.000,00               634,00            15,85    

  4029200 Storitve notarjev           5.000,00                  -              5.000,00               188,12             3,76    

  4029201 Storitve odvetnikov         20.000,00                  -             20.000,00           10.528,56            52,64    

  4029999 Drugi operativni stroški           2.000,00                  -              2.000,00            1.882,24            94,11    

 

04301 - Notarski in odvetniški stroški 
Vrednost: 13.233 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke smo pokrivali stroške: 

-       sodnega postopka, 
-       notarskih storitev, ki niso bile vezane na posamezno drugo proračunsko postavko, 
-       stroške storitev odvetnikov, ki za nas opravljajo storitve. 
 

Zaradi manjšega števila sodnih postopkov in potrebnih storitev odvetnikov, so bili stroški v letu 2016 
manjši od planiranih, zato postavka ni bila v celoti porabljena.  

  

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter 
koordinacija vladne in lokalne ravni 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

01203 Članarine           4.500,00                  -              4.500,00            3.842,50            85,39    

  4029230 Druge članarine           4.500,00                  -              4.500,00            3.842,50            85,39    

 

01203 - Članarine 
Vrednost: 3.843 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je članica dveh reprezentativnih združenj lokalnih skupnosti, in sicer Skupnosti občin 
Slovenije in Združenja občin Slovenije. Letna članarina za leto 2016, ki je sestavljena iz fiksnega in 
variabilnega dela je skupaj znašala za Skupnost občin Slovenije 1988,40 EUR,  za Združenje občin pa 
1.854,10 €.   
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0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 
 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

04101 Plače občinska uprava        660.930,00                  -           660.930,00         579.964,42            87,75    

  4000000 Osnovne plače        510.000,00                  -           510.000,00         464.517,70            91,08    

  4000010 Dodatek za delovno dobo         35.000,00                  -             35.000,00           25.437,35            72,68    

  4000030 Položajni dodatek           3.600,00                  -              3.600,00            2.968,15            82,45    

  4000040 Drugi dodatki           1.350,00                  -              1.350,00               739,06            54,75    

  4003020 Sred.za del.usp. -povečan obseg dela           5.000,00                  -              5.000,00            4.646,65            92,93    

  4004000 Nadurno delo           3.000,00                  -              3.000,00            1.311,55            43,72    

  4010010 Prispevek za PIZ         51.000,00                  -             51.000,00           43.386,66            85,07    

  4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje         38.000,00                  -             38.000,00           32.185,19            84,70    

  4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni           3.000,00                  -              3.000,00            2.600,21            86,67    

  4012000 Prispevek za zaposlovanje              380,00                  -                 380,00               294,38            77,47    

  4013000 Prispevek za starševsko varstvo              600,00                  -                 600,00               490,68            81,78    

  4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu         10.000,00                  -             10.000,00            1.386,84            13,87    

04102 Drugi osebni prejemki         72.100,00                  -             72.100,00           56.916,39            78,94    

  4001000 Regres za letni dopust         17.000,00                  -             17.000,00           15.397,26            90,57    

  4002020 Prehrana med delom         26.000,00                  -             26.000,00           19.002,20            73,09    

  4002030 Prevoz na delo         20.000,00                  -             20.000,00           17.056,43            85,28    

  4009000 Jubilejne nagrade           3.300,00                  -              3.300,00               721,89            21,88    

  4009010 Odpravnine           4.740,00                  -              4.740,00            4.738,61            99,97    

  4009020 Solidarnostne pomoči           1.060,00                  -              1.060,00                     -                  -      

 

04101 - Plače občinska uprava 
Vrednost: 579.964 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plače in druge osebne prejemke za zaposlene v občinski upravi, v skladu z 
veljavno zakonodajo. V letu 2016 je bilo v občinski upravi zaposlenih 25 javnih uslužbencev.  

 

04102 - Drugi osebni prejemki 
Vrednost: 56.916 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka drugi osebni prejemki zajema sredstva za regres za letni dopust, stroške prevoza in prehrane 
zaposlenih za 25 zaposlenih.  
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04310 - Materialni stroški občinske uprave 
Vrednost: 190.134 € 

 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

04310 Materialni stroški obč.uprave        239.630,00    -       235,00         239.395,00         190.133,55            79,42    

  4020000 Pisarniški material in storitve         18.000,00                  -             18.000,00           12.716,52            70,65    

  4020010 Čistilni material in storitve         30.000,00                  -             30.000,00           28.603,94            95,35    

  4020020 Storitve varovanja zgradb in prostorov           1.000,00                  -              1.000,00               989,90            98,99    

  4020021 Storitve varovanja-blagajna              800,00                  -                 800,00               708,98            88,62    

  4020040 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura           7.000,00                  -              7.000,00            6.516,74            93,10    

  4020060 Stroški oglaševalskih storitev           2.500,00                  -              2.500,00            1.482,50            59,30    

  4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje…         32.450,00                  -             32.450,00           28.095,89            86,58    

  4020090 Reprezentanca           3.000,00                  -              3.000,00            2.238,96            74,63    

  4020990 Drugi splošni material in storitve           7.700,00    -       200,00            7.500,00            6.345,79            84,61    

  4020991 Varstvo pri delu           2.000,00            200,00            2.200,00            2.149,45            97,70    

  4020993 Material in storitve -poroke              400,00                  -                 400,00                     -                  -      

  4022000 Elektrika           8.590,00                  -              8.590,00            8.590,00          100,00    

  40220001 Elektrika -graščinsko dvorišče              210,00                  -                 210,00               210,00          100,00    

  4022010 Ogrevanje, kurivo         25.000,00                  -             25.000,00           20.373,78            81,50    

  4022031 Voda           1.500,00                  -              1.500,00            1.018,33            67,89    

  4022040 Odvoz smeti           1.900,00                  -              1.900,00            1.880,27            98,96    

  4022050 Telefon, faks, el.pošta           8.600,00             20,00            8.620,00            8.619,10            99,99    

  4022060 Poštnina in kurirske storitve         13.000,00                  -             13.000,00           11.289,47            86,84    

  4023000 Gorivo in mazivo           9.000,00                  -              9.000,00            6.982,06            77,58    

  4023010 Vzdrževanje in popravila vozil           7.500,00                  -              7.500,00            3.574,46            47,66    

  4023040 Pristojbine za registracijo vozil           1.500,00                  -              1.500,00               843,18            56,21    

  4023050 Zavarovalne premije za vozila           4.000,00                  -              4.000,00            2.574,45            64,36    

  4023060 Stroški nakupa vinjet              550,00                  -                 550,00                     -                  -      

  4024000 Dnevnice v državi              500,00                  -                 500,00                     -                  -      

  4024010 Hotelske in rest.storitve v državi              350,00                  -                 350,00                     -                  -      

  4024020 Stroški prevoza v državi              500,00                  -                 500,00               335,63            67,13    

  4024030 Dnevnice v tujini              150,00                  -                 150,00                     -                  -      

  4024990 Drugi izdatki za sl.potovanja              300,00                  -                 300,00                 88,59            29,53    

  4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov           6.000,00                  -              6.000,00            4.355,99            72,60    

  4025040 Zavarovalne premije za objekte                    -                    -                       -                       -                  -      

  4025100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme           2.000,00                  -              2.000,00                     -                  -      

  4025110 Tek.vzdržev. druge opreme           4.500,00                  -              4.500,00            1.561,53            34,70    

  4025120 Zavarovalne premije za opremo                    -                    -                       -                       -                  -      

  4026070 Najem programske računalniške opreme         12.600,00                  -             12.600,00            9.639,02            76,50    

  4026990 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine         11.000,00                  -             11.000,00            9.503,55            86,40    

  4029030 Plačila za delo preko študent.servisa           4.000,00                  -              4.000,00            1.952,30            48,81    

  4029070 Strokovno izobraževanje zaposlenih           4.000,00                  -              4.000,00            1.907,85            47,70    

  4029998 Drugi operat.stroški- obvezna praksa              530,00                  -                 530,00                     -                  -      

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Materialni stroški občinske uprave zajemajo stroške materiala in storitev potrebnih za delovanje občinske 
uprave, in sicer pisarniški material in storitve,energija, voda in komunalne storitve, telefon, računalniške 
storitve, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine, 
izobraževanje zaposlenih, druge operativne stroške in drugo. Sredstva so bila porabljena v skladu s 
planiranimi sredstvi.  
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04320 – Medobčinski inšpektorat 
Vrednost: 65.142 € 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

04320 Medobčinski inšpektorat         65.000,00            150,00           65.150,00           65.141,91            99,99    

  4130030 Občina Celje-Medobčinski inšpektorat         65.000,00            150,00           65.150,00           65.141,91            99,99    

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec mora Občina Laško zagotoviti 9% 
vrednosti za plače in druge stroške skupne občinske uprave, kar je predvideno na tej postavki. Država v 
skladu z veljavnim Zakonom o financiranju občin zagotavlja sredstva v višini 50% določenih stroškov 
skupne občinske uprave, in sicer v dveh letnih obrokih. Ustrezna postavka za pokrivanje teh stroškov je 
zajeta na strani prihodkov. 

  

04411 - Materialni stroški -refundirani 
Vrednost: 36.532 € 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

04411 OU -Materialni stroški -refundirani         45.500,00                  -             45.500,00           36.531,80            80,29    

  4020010 Čistilni material in storitve         15.200,00                  -             15.200,00           15.122,52            99,49    

  4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje…           5.000,00                  -              5.000,00            4.146,14            82,92    

  4022000 Elektrika           6.000,00                  -              6.000,00            4.700,38            78,34    

  4022010 Ogrevanje, kurivo         12.000,00                  -             12.000,00           10.802,63            90,02    

  4022031 Voda              800,00                  -                 800,00               593,64            74,21    

  4022032 Dimnikarske storitve              200,00                  -                 200,00                     -                  -      

  4022040 Odvoz smeti           1.300,00                  -              1.300,00               887,73            68,29    

  4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov           5.000,00                  -              5.000,00               278,76             5,58    

 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Refundirani materialni stroški so stroški ogrevanja, elektrike, vode in dimnikarske storitve za 
upravno zgradbo. Ti stroški se delijo med uporabnike, in sicer med Občino Laško in Upravno 
enoto Laško. Občina dobi te stroške povrnjene v celoti, refundirajo se na izstavljenih računov.  

 

 

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

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

04308 Zavarovalne premije za javne objekte         14.000,00                  -             14.000,00            7.023,64            50,17    

  4025040 Zavarovalne premije za objekte         12.000,00                  -             12.000,00            5.054,55            42,12    

  4025120 Zavarovalne premije za opremo           2.000,00                  -              2.000,00            1.969,09            98,45    

  4029999 Drugi operativni stroški           7.000,00    -       255,00            6.745,00            4.985,32            73,91    
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04530 Nabava opreme OU         31.600,00                  -             31.600,00           30.002,29            94,94    

  4202000 Pisarniško pohištvo         12.000,00                  -             12.000,00           11.959,93            99,67    

  4202020 Računalniška strojna oprema           5.000,00                  -              5.000,00            4.802,09            96,04    

  4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev           1.000,00                  -              1.000,00                 40,70             4,07    

  4207030 Licenčna programska oprema         11.600,00                  -             11.600,00           11.445,94            98,67    

  4207040 Druga (nelicenčna) programska oprema           2.000,00                  -              2.000,00            1.753,63            87,68    

04531 Investicije in investicijsko vzdrževanje OU           7.100,00                  -              7.100,00            7.076,23            99,67    

  4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave           7.100,00                  -              7.100,00            7.076,23            99,67    

 

04308 - Zavarovalne premije za javne objekte 
Vrednost: 7.024 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je v začetku leta 2016 zaključila z javnim naročilom za izbiro ponudnika za storitev za 
zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Laško, javnih zavodov in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Laško za obdobje od 1.2.2016 do 31.1.2021. Kot najbolj ugodni ponudnik 
je bila izbrana Zavarovalnica Maribor s katero je bila sklenjena pogodba. Vrednost 7.023,64 se nanaša na 
zavarovanje objektov in opreme ter splošne civilne odgovornosti. 

 

04530 - Nabava opreme -OU 
Vrednost: 30.002 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je bilo izvedeno posodabljanje strojne računalniške opreme z nakupom novih računalnikov z 
monitorji ter nekaj tiskalniki. Na področju programske opreme smo sredstva namenili nadgradnji 
geografskega informacijskega sistema Esri ArcGIS, sistema za registracijo delovnega časa in 
dokumentacijskega sistema ODOS ter nakupu Microsoft licenc. Za občinsko upravo je bila nabavljena 
pisarniška oprema za tri pisarne, druga posamezna pisarniška oprema (mize, stoli) in druga oprema.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-13-0036 Občinska uprava oprema in investicijsko vzdrževanje 

 

04531 - Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU 
Vrednost: 7.076 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave občinske stavbe, kot so zamenjava 
dotrajane regulacije za centralno ogrevanje v toplotni podpostaji občinske stavbe ter elektro dela, 
slikopleskarska dela, mizarska dela in tlaki v pisarnah v pritličju. Prav tako pa slikopleskarska dela v petih 
pisarnah in druga manjša vzdrževalna dela, vse v planirani višini.   
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-13-0036 Občinska uprava oprema in investicijsko vzdrževanje 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
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 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05101 Nabava intend.in skup.reševal.opreme         11.000,00                  -             11.000,00            9.512,63            86,48    

  4020990 Drugi splošni material in storitve           1.000,00             37,00            1.037,00            1.036,14            99,92    

  4029999 Drugi operativni stroški           4.000,00                  -              4.000,00            3.965,74            99,14    

  4202990 
Nabava intendantske in skupne rešev.opreme -
CZ           4.000,00                  -              4.000,00            4.000,00          100,00    

  4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom           2.000,00    -        37,00            1.963,00               510,75            26,02    

05102 Vzdrževanje opreme CZ           1.900,00                  -              1.900,00            1.272,82            66,99    

  4022000 Elektrika              300,00                  -                 300,00               271,42            90,47    

  4025110 Tek.vzdržev. druge opreme           1.600,00                  -              1.600,00            1.001,40            62,59    

05103 Intervencije na terenu           1.000,00                  -              1.000,00               528,85            52,89    

  4029999 Drugi operativni stroški           1.000,00                  -              1.000,00               528,85            52,89    

05104 Usposabljanje CZ           6.000,00    -       344,00            5.656,00            3.741,95            66,16    

  4020090 Reprezentanca              800,00                  -                 800,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški           5.000,00    -       344,00            4.656,00            3.572,00            76,72    

  4120002 Sofinanciranje društev              200,00                  -                 200,00               169,95            84,98    

05105 Sof.dejavnosti pomembne za ZR           3.300,00                  -              3.300,00            3.300,00          100,00    

  4120002 Sofinanciranje društev           3.300,00                  -              3.300,00            3.300,00          100,00    

 

05101 - Nabava intendantske in skupne reševalne opreme 
Vrednost: 9.513 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje nakup opreme društvom in pripadnikom CZ, in sicer: protipoplavnih vreč za PGD 
Laško, delovnih čevljev  za pripadnike CZ, zaščitne folije za posamezni PGD, sofinanciranje Komunali 
Laško za dizelski elektroagregrat,  6 telovnikov za gasilce reševalce.   
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0003 Nabava intendantske opreme-CZ. 
 

05102 - Vzdrževanje opreme 
Vrednost: 1.273 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za stroške el. energije za repetitorski objekt Lažiše, redni letni pregled 
zaklonišča, servis elektro agregata. 
 

05103 - Intervencije na terenu 
Vrednost: 529 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje nakup folije in  plačilo za prehrano ob intervenciji.  
 

05104 - Usposabljanje 
Vrednost: 3.742 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za refundacijo plač za izobraževanje pripadnikov operativnih gasilcev in enot 
CZ, dopolnilno izobraževanje Štaba civilne zaščite na Igu, prehrano na izobraževanju. Vključuje tudi 
nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ.  
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05105 – Sofinanciranje dejavnosti pomembne za ZR 
Vrednost: 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila namenjena za sofinanciranje dejavnosti radio kluba Laško in Zidani Most, ter 
Kinološkega društva reševalnih psov Celje. 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05201 Delovanje gasilske zveze        105.200,00            344,00         105.544,00         105.543,00          100,00    

  4029020 Podjemne pogodbe           4.200,00            312,00            4.512,00            4.511,75            99,99    

  4029120 Posebni davek na določene prejemke           1.000,00             32,00            1.032,00            1.031,25            99,93    

  4120002 Sofinanciranje društev        100.000,00                  -           100.000,00         100.000,00          100,00    

05202 Požarna taksa         33.900,00         1.450,00           35.350,00           35.325,27            99,93    

  4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom         33.900,00         1.450,00           35.350,00           35.325,27            99,93    

05204 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil         23.000,00                  -             23.000,00           14.876,32            64,68    

  4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom         23.000,00                  -             23.000,00           14.876,32            64,68    

05206 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme         20.000,00                  -             20.000,00           20.000,00          100,00    

  4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave         20.000,00                  -             20.000,00           20.000,00          100,00    

 

05201 - Delovanje gasilske zveze 
Vrednost: 105.543 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena  za opravljanje lokalne gasilske javne službe in izplačilo po podjemni pogodbi 
za potrebe varstva pred požarom. 

 

05202 - Požarna taksa 
Vrednost: 35.325 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila namenjena za nakup gasilskih čelad za posamezne PGD-je in kompresorja za PGD 
Laško, sofinanciranje gasilskega vozila za PGD Zidani Most, ter plačilo obrokov kredita za gasilski vozili 
za PGD Jurklošter in Rimske Toplice. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0004 Nabava gasilske opreme  

OB057-08-0005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil 

  

05204 - Sofinanciranje gasilskih vozil 
Vrednost: 14.876 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo obrokov in stroškov obresti kredita za nakup gasilskih vozil za PGD 
Jurklošter in Rimske Toplice. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil 

 

05206 - Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za nakup garažnih vrat za PGD Laško, nakup stavbnega pohištva in izolacije 
fasade za PGD Rečica.  
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-16-0004 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 

 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 
 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06501 Svet za preventivo           5.900,00                  -              5.900,00            4.792,86            81,23    

  4020090 Reprezentanca              400,00                  -                 400,00               124,70            31,18    

  4024000 Dnevnice v državi              100,00                  -                 100,00                     -                  -      

  4024020 Stroški prevoza v državi              400,00                  -                 400,00               100,23            25,06    

  4029999 Drugi operativni stroški           5.000,00                  -              5.000,00            4.567,93            91,36    

 

06501 - Svet za preventivo 
Vrednost: 4.793 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila porabljena za: 

- nakup treh tabel "Varnost otrok", ki stojijo ob parkiriščih pri Vrtcu Laško, enoti Debro in enoti Rimske 
Toplice ter opozarjajo na pomembnost varnostnega pasu, 

- nakupa petih izvodov novega Pravilnika o prometni signalizaciji 2016, 
- pomoč pri izvedbi kolesarskih izpitov in za udeležbo na državnem tekmovanju "Kaj veš o prometu", 
- uporabo poligona v Ločici pri Savinji za izvedbo kolesarskih izpitov, 
- prevoz otrok na relaciji šola poligon šola v okviru izvedbe kolesarskih izpitov,  
- izvedbo izobraževalno-svetovalnega predavanja o obnovitvi cestno prometnih pravil s praktično vožnjo 

s šolskimi avtomobili, ki so bila izvedena v Laškem in v Rimskih Toplicah in namenjena vsem 
udeležencem v cestnem prometu, 

- nakup akumulatorja za prikazovalnik hitrosti MHP50, 
- izvedbo programa prometne vzgoje Jumicar za 4. in 5. razrede Osnovne šole Antona Aškerca Rimske 

Toplice, 
- pomoč pri varovanju otrok v cestnem prometu na začetku šolskega leta 2016/2017, 
- nakup dveh dodatnih novih transparentov "Varna pot v šolo" in tridesetih novih znakov "Varna pot v 

šolo".   
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10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06709 JD -Družbeno koristno delo           2.500,00                  -              2.500,00               833,94            33,36    

  4029999 Drugi operativni stroški           2.500,00                  -              2.500,00               833,94            33,36    

06802 JD - OZ RK           3.800,00                  -              3.800,00            2.815,00            74,08    

  4120008 Sofinanciranje društev -JD           3.800,00                  -              3.800,00            2.815,00            74,08    

06807 JD - ŠMOCL           4.000,00                  -              4.000,00            2.123,21            53,08    

  4120008 Sofinanciranje društev -JD           4.000,00                  -              4.000,00            2.123,21            53,08    

06809 JD -občina         10.895,00                  -             10.895,00            9.952,65            91,35    

  4000000 Osnovne plače           7.000,00                  -              7.000,00            6.981,68            99,74    

  4001000 Regres za letni dopust           1.570,00    -       100,00            1.470,00               628,78            42,77    

  4002020 Prehrana med delom              650,00                  -                 650,00               612,15            94,18    

  4002030 Prevoz na delo              200,00            100,00               300,00               299,66            99,89    

  4010010 Prispevek za PIZ              650,00                  -                 650,00               636,90            97,98    

  4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje              470,00                  -                 470,00               468,02            99,58    

  4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni               41,00                  -                   41,00                 37,42            91,27    

  4012000 Prispevek za zaposlovanje                 7,00    -          0,06                  6,94                  4,23            60,95    

  4013000 Prispevek za starševsko varstvo                 7,00               0,06                  7,06                  7,06          100,00    

  4029999 Drugi operativni stroški              300,00                  -                 300,00               276,75            92,25    

06812 JD-CSD Laško         14.800,00                  -             14.800,00           14.678,68            99,18    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         12.800,00            230,00           13.030,00           13.023,60            99,95    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           2.000,00    -       230,00            1.770,00            1.655,08            93,51    

 

06709 - JD -Splošno koristno delo 
Vrednost: 834 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacijo predstavljajo stroški zdravniških pregledov, tečajev varstva pri delu, zavarovanj, malic in 
potnih stroškov. Za vsako osebo se po opravljenem številu ur družbeno koristnega dela odrejenih po 
sklepu sodišča pripravi zahtevek za refundacijo na osnovi katerega Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve povrne Občini Laško ( kot izvajalcu) vse nastale stroške.  V letu 2016 je splošno koristno 
delo opravljajo sedem oseb.  
 

06802 - JD - OZ RK 
Vrednost: 2.815 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacijo predstavlja plačilo 25 % deleža plače ene zaposlene preko javnih del s V. ravnjo strokovne 
izobrazbe in sicer od meseca februarja do vključno meseca decembra 2016.  
 

06807 - JD - ŠMOCL 
Vrednost: 2.123 € 



 

Stran 89 od 180 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacijo predstavlja plačilo 25 % deleža plače enega zaposlenega preko javnih del s V. ravnjo 
strokovne izobrazbe in sicer od meseca maja do vključno meseca decembra 2016.  
 

06809 - JD -Občina 
Vrednost: 9.953 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacijo predstavlja plačilo 25 % deleža plače dveh zaposlenih preko javnih del. Ena zaposlena s V. 
ravnjo strokovne izobrazbe je delala od meseca julija do vključno meseca decembra 2016 in ena oseba s 
VII. ravnjo strokovne izobrazbe je delala od meseca avgusta do vključno meseca decembra 2016.  
 

06812 - JD -center za socialno delo Laško 
Vrednost: 14.679 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Realizacijo predstavlja plačilo 25 % deleža plače petih zaposlenih preko javnih del za celo leto 2016 in 
sicer za dve osebi s IV. ravnjo strokovne izobrazbe, za dve osebi s V. ravnjo strokovne izobrazbe in za 
eno osebo s VI. ravnjo strokovne izobrazbe.   

 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05300 Ukrepi v kmetijstvu in na podeželju         72.004,00                  -             72.004,00           72.000,38            99,99    

  4119998 Subvencije -kmetijstvo         72.004,00                  -             72.004,00           72.000,38            99,99    

 

05300 - Ukrepi v kmetijstvu in na podeželju 
Vrednost: 72.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka Ukrepi v kmetijstvu in na podeželju zajema vse tiste ukrepe, ki so sofinancirani preko javnega 
razpisa oz. javnega naročila in so usklajeni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Laško za programsko obdobje 2015-2020. Občina Laško je tudi v letu 2016 objavila 
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Laško.  

Sredstva te postavke so bila namenjena za naslednje ukrepe oz. podukrepe: 

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za Podukrep 1.1: Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev: Sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na 
kmetijskih gospodarstvih. Upravičenci do pomoči so: kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine, 
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje 
opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov 
naložb na kmetijskih gospodarstvih. Občina Laško je v letu 2016 subvencionirala 16 naložb v 
posodabljanje kmetijskih gospodarstev.    
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Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za Podukrep 1.2: Urejanje 
kmetijskih zemljišč in pašnikov: Pomoč se dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
Upravičenci do pomoči so: posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, 
vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), kmetijska gospodarstva, ki ležijo na 
območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine in imajo v lasti oziroma zakupu 
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložb na 
kmetijskih gospodarstvih. Občina je v letu 2016 sofinancirala 5 ureditev pašnikov in kmetijskih zemljišč. 

Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji: Cilj ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v 
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih. Upravičenci do pomoči so: kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem 
oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine in dejavnost 
primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin. Sofinancira se 
do 50% upravičenih stroškov. V letu 2016 nismo prejeli nobene vloge za ta ukrep, zato so se skladno z 
razpisom sredstva prerazporedila na ukrep, kjer se je pokazala največja potreba, to je Ukrep 1.  

Ukrep 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja:Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti 
kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Upravičenci do pomoči so 
registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Intenzivnost pomoči je 100% upravičenih 
stroškov. V letu 2016 smo sofinancirali 3 izobraževanja in usposabljanja.  

Ukrep 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja 
podeželja: Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, zato jih je 
potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Pri tem se 
sofinancira delovanje neprofitnih združenj, ki so povezani s kmetijstvom, čebelarstvom, gozdarstvom in 
razvojem podeželja. Cilji ukrepa so ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri njihovem delovanju ter 
dvigniti kvaliteto življenja na podeželju. Upravičenci do pomoči so registrirana stanovska in interesna 
združenja, ki so registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, prehrane in 
razvoja podeželja na območju občine Laško. V letu 2016 smo s tem ukrepom nudili pomoč 6 društvom. 

Ukrep 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja: Cilj tega ukrepa je zagotavljanje 
višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. 
Upravičenci do pomoči so člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju. Intenzivnost pomoči je 100% upravičenih stroškov. Za ta ukrep je občinska uprava 
pripravila javno naročilo. Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško pa je sprejel nabor tem za 
izobraževanje. Predavanja so se izvedla v mesecu septrembru in oktobru 2016.   

  

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 
 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05305 Izvajanje lokalne razvojne strategije           8.000,00                  -              8.000,00            7.854,00            98,18    

  4029999 Drugi operativni stroški           8.000,00                  -              8.000,00            7.854,00            98,18    

05313 Ureditev vaških jeder v Občini Laško           3.000,00                  -              3.000,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški           3.000,00                  -              3.000,00                     -                  -      

05703 Leader           4.000,00    -    4.000,00                      -                       -                  -      

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija           4.000,00    -    4.000,00                      -                       -                  -      
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05305 - Izvajanje lokalne razvojne strategije 
Vrednost: 7.854 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke smo sofinancirali delovanje LAS Raznolikost podeželja za leto 2016.     

 

05313 Ureditev vaških jeder v občini Laško 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo predvidenih aktivnosti za ureditev 
vaških jeder v Občini Laško. Občina cilja na pridobitev nepovratnih sredstev za te namene. Ker ustreznih 
razpisov ni, ta postavka ni realizirana.  
 

05703 Leader -PRP 2014-2020 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, 
Laško, Štore in Vojnik za leto 2016 je objavila Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja šele v 
mesecu decembru 2016. Občina Laško je na javni poziv dala vlogo za operacijo Fitness na prostem na 
območju destinacije Laško – sotočje dobrega. Rok za oddajo vlog je v mesecu januarju 2017, predvidena 
izvedba projekta, v primeru odobritve le-tega, pa v letu 2017. Z ozirom na navedeno v letu 2016 še niso 
nastali nobeni stroški, vezani na predvideni projekt, zato postavka ni bila porabljena.   
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-16-0013 Fitness na prostem   

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05301 Drugi operativni stroški KM              996,00                  -                 996,00                 30,44             3,06    

  4029999 Drugi operativni stroški              996,00                  -                 996,00                 30,44             3,06    

 

05301 - Drugi operativni  stroški -kmetijstvo 
Vrednost: 30 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke smo financirali nakup zastave za Svetovni dan čebel. S tem Občina Laško izkazuje 
podporo čebelarski tradiciji in pobudi Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev 20. maja, rojstnega 
dneva začetnika sodobnega čebelarjenja Antona Janše, za svetovni dan čebel. 
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11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05310 Zavetišče za živali (azil)         10.000,00                  -             10.000,00            6.912,17            69,12    

  4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte              500,00                  -                 500,00               365,34            73,07    

  4029999 Drugi operativni stroški           9.500,00                  -              9.500,00            6.546,83            68,91    

 

05310 - Zavetišče za živali 
Vrednost: 6.912 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je skrbnik živali, ki je zapuščena, imetnik zavetišča oziroma občina, če 
ni zagotovila zavetišča. Vse stroške v zvezi z zapuščeno živaljo plača dosedanji skrbnik živali, če ni s 
predpisi določeno drugače. Če skrbnik živali ni znan oziroma, če lastnika živali ni mogoče ugotoviti, krije 
stroške imetnik zavetišča oziroma občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča. Zapuščeno 
žival se namesti v zavetišče s katerim ima občina sklenjeno pogodbo. Občina Laško je v letu 2016 imela 
sklenjeno pogodbo z Veterinarsko postajo Sevnica. V zavetišču za male živali Sevnica je bilo iz občine 
Laško v letu 2016 sprejetih in oskrbovanih 53 živali. 

 

  

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07090 Koncesijska dajatev -gozdovi         30.000,00                  -             30.000,00           26.408,46            88,03    

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         30.000,00                  -             30.000,00           26.408,46            88,03    

07100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest           6.000,00                  -              6.000,00            3.068,82            51,15    

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti           6.000,00                  -              6.000,00            3.068,82            51,15    

07101 Gozdne ceste         50.200,00                  -             50.200,00           50.009,07            99,62    

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         50.200,00                  -             50.200,00           50.009,07            99,62    

 

07090 - Koncesijska dajatev -gozdovi 
Vrednost: 26.408 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predstavlja namenska sredstva iz naslova podeljenih koncesij od letne realizacije za posekan in prodan 
les v preteklem letu. 

V skladu z 10. Členom ZSKZ se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot 
namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki 
urejajo javne finance. Sredstva so bila porabljena za sanacijo občinskih in gozdnih cest na območju KS 
Jurklošter in Rečica. 



 

Stran 93 od 180 

 

07100 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 3.069 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajema zimsko vzdrževanje gozdnih cest v skupni dolžini 33.352,00 m. 

Zimska služba se je zaradi obsežnih snežnih padavin na gozdnih cestah krajevne skupnosti Jurklošter 
izvajala še konec aprila 2016. 

  

07101 - Gozdne ceste 
Vrednost: 50.009 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva, ki jih je občina, skupaj s sredstvi iz proračuna RS, namenila za vzdrževanje gozdnih cest, so 
bila porabljena skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioritetnem vrstnem redu in za 
sanacijo plazu, ter plačilo pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. 

 
 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

04550 Energetska sanacija občinskih objektov         41.500,00    -    5.000,00           36.500,00           30.323,22            83,08    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         41.500,00    -    5.000,00           36.500,00           30.323,22            83,08    

05413 Energetska učinkovitost         15.000,00                  -             15.000,00            5.254,81            35,03    

  4026070 Najem programske računalniške opreme           5.500,00                  -              5.500,00            5.254,81            95,54    

  4029999 Drugi operativni stroški           9.500,00                  -              9.500,00                     -                  -      

05416 DOLB Rimske Toplice         19.500,00                  -             19.500,00           16.947,00            86,91    

  4029999 Drugi operativni stroški         19.500,00                  -             19.500,00           16.947,00            86,91    

06636 Energetska sanacija objektov         36.500,00                  -             36.500,00           24.684,35            67,63    

  4029999 Drugi operativni stroški           6.000,00                  -              6.000,00               214,85             3,58    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         30.500,00                  -             30.500,00           24.469,50            80,23    

 

04550 - Energetska sanacija občinskih objektov 
Vrednost: 30.323 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je za objekt upravne zgradbe naročila izdelavo Razširjenega energetskega pregleda ter 
projekt za izvedbo del. Oba sta bila izdelana v mesecu decembru 2016. Strošek del je znašal 30.323,22 
€. Občina na podlagi izdelanih projektov nadaljuje z aktivnostmi, ki so potrebne za kandidiranje na 
javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb s sredstvi EU. 
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05413 - Energetska učinkovitost 
Vrednost: 5.255 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za plačilo licence daljinskega energetskega managerja E2. 
 

05416 - DOLB Rimske Toplice 
Vrednost: 16.947 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je predstavljala letne stroške za najem sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso 
poslovno stanovanjskega objekta v Rimskih Toplicah. Pogodba o medsebojnem sodelovanju je sklenjena 
za določen čas, to je do 30.3.2019. 
 

06636 - Energetska sanacija objektov 
Vrednost: 24.684 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški v višini 324.469,50 € se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za POŠ Vrh nad 
Laškim ter na izdelavo razširjenih energetskih pregledov za: 

         Osnovno šolo Primoža Trubarja Podružnična šola Vrh nad Laškim, 

         Vrtec Rimske Toplice, 

         Osnovno šolo Antona Aškerca Podružnična šola Jurklošter, 

         Osnovno šolo Antona Aškerca Podružnična šola Sedraž, 

         Osnovno šolo Antona Aškerca Podružnična šola Lažiše. 

 

  

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07104 Intervencije občinske ceste         50.000,00    -  20.000,00           30.000,00           16.599,66            55,33    

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         50.000,00    -  20.000,00           30.000,00           16.599,66            55,33    

07105 Izboljšava prometne varnosti         60.000,00                  -             60.000,00           58.087,18            96,81    

  4029999 Drugi operativni stroški         60.000,00                  -             60.000,00           58.087,18            96,81    

07107 Odmera občinskih cest in digitalizacija         64.900,00                  -             64.900,00           41.592,72            64,09    

  4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti         54.900,00                  -             54.900,00           31.823,01            57,97    

  4029999 Drugi operativni stroški         10.000,00                  -             10.000,00            9.769,71            97,70    

07108 Celostna prometna strategija         12.737,00                  -             12.737,00           12.713,83            99,82    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         12.737,00                  -             12.737,00           12.713,83            99,82    

07110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno        336.600,00                  -           336.600,00         336.355,89            99,93    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško        336.600,00                  -           336.600,00         336.355,89            99,93    

07111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko        129.400,00                  -           129.400,00         128.806,91            99,54    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško        129.400,00                  -           129.400,00         128.806,91            99,54    
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07112 Vzdrževanje javnih poti -letno         61.550,00                  -             61.550,00           61.545,24            99,99    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         61.550,00                  -             61.550,00           61.545,24            99,99    

07113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko         21.500,00                  -             21.500,00           20.552,66            95,59    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         21.500,00                  -             21.500,00           20.552,66            95,59    

07114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno         57.840,00                  -             57.840,00           57.787,10            99,91    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         57.840,00                  -             57.840,00           57.787,10            99,91    

07115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko         20.000,00                  -             20.000,00           20.000,00          100,00    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         20.000,00                  -             20.000,00           20.000,00          100,00    

07119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti         28.000,00                  -             28.000,00           25.468,38            90,96    

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti           2.000,00                  -              2.000,00                     -                  -      

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         26.000,00                  -             26.000,00           25.468,38            97,96    

 

07104 - Intervencije občinske ceste 
Vrednost: 16.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za intervencije in izvedbo manjših sanacijskih ukrepov, zaradi zagotavljanja 
prevoznosti in varnosti na lokalnih cestah in javnih poteh. Postavka zajema tudi strošek odlova rib zaradi 
intervencijskih del v vodotokih. 

 

07105 - Izboljšava prometne varnosti 
Vrednost: 58.087 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za pokrivanje stroškov postavitve novih varnostnih ograj v skupni dolžini 
1048 m, demontažo 32 m neustreznih ograj ter popravilo obstoječih 48 m ograj z novimi stebri. Varnostne 
ograje so bile postavljene in obnovljene na kritičnih odsekih javnih cest za zagotavljanje prevoznosti ter 
varnosti cestnih odsekov zaradi zdrsa in poškodb obcestnih brežin. Vključena je tudi postavitev 
opozorilne prometne signalizacije. 

V drugi polovici leta je bila zaključena izvedba prehoda za pešce na G1-5 v skladu s zapisnikom DRSI in 
realizirane označbe "Varna pot v šolo". 

  

07107 - Odmera občinskih cest in digitalizacija 
Vrednost: 41.593 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za odmere posameznih cestnih odsekov (LC 200211, JP 702641, LC 200201, 
LC 200321, JP 7012911, JP 702771, LC 200171, JP 700734, LC 2001421,..) zaradi ureditve meja in 
zemljiško knjižnih stanj. 

 

07108 - Celostna prometna strategija 
Vrednost: 12.714 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Celostna prometna strategija Občine Laško je v izdelavi, aktivnosti se izvajajo skladno s terminskim 
planom. Strošek izdelave za leto 2016 znaša 12.713,83 €. Operacijo do višine 85% upravičenih stroškov 
sofinancira EU iz sredstev kohezijskega sklada. Trenutno so zaključene prvi dve fazi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-15-0013 Celostna prometna strategija občine Laško 
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V skladu s pogodbo o sofinanciranju operacije Celostne prometne strategije v občini Laško je bilo v 
mesecu novembru oddano na Ministrstvo za Infrastrukturo 2. fazno poročilo priprave CPS in zahtevek za 
plačilo izvedenih aktivnosti do meseca oktobra 2016. 
 
2. fazno poročilo priprave CPS je obsegalo Zagon procesa po naslednjih  sklopih: 

- postavitev temeljev: zaveza načelom trajnostne mobilnosti, ocena vplivov širšega okolja, 
samoocena, pregled razpoložljivih virov, opredelitev časovnega načrta, opredelitev ključnih 
deležnikov 

- opredelitev procesa: opredelitev območja odgovornosti,koordinacija politik in celosten pristop k 
načrtovanju, načrtovanje vključevanja javnosti, dogovor o delovnem načrtu in vodenju 

- analiza stanja in oblikovanje scenarijev: analiza izzivov in priložnosti, oblikovanje scenarijev 
 
Vrednost opravljenih del, ki jih je po pogodbi izvedlo podjetje Locus d.o.o. s podizvajalcem del (Fakulteta 
za gradbeništvo in geodezijo) v obsegu 2. faznega poročila znašala 12.736,80 EUR z DDV. 
Plačilo opravljenih del je bilo sofinancirano iz proračuna RS (SLO, EU) v višini 85% upravičenih stroškov 
brez DDV, kar znaša 8.874,00 EUR. 
 

Cilj: Razvoj urbane mobilnosti  

 

 

07111, 07113, 07115, 07235  - Zimsko vzdrževanje ulic, lokalnih cest, 
pomembnejših javnih poti   
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izvajalec zimske službe na vseh površinah je skladno z odlokom Javno podjetje Komunala Laško. 
Postavke zajemajo stroške, nastale od 1.11.2015 do 15.11.2016, plačane v letu 2016. Vsa izvedena dela 
so kontrolirana s strani nadzornega organa, ki potrjuje mesečne situacije. Za izvajanje zimske službe je 
angažiranih 20 vozil, 35 delavcev, od tega 10 zunanjih izvajalcev. Nameščenih je bilo preko 3.400 
opozorilnih snežnih količkov ter postavljenih 53 kompletov prometnih znakov vezanih na zimsko službo.  

Porabljeni posipni materiali - sol 

Ceste Sezona 
2012/2013 

Sezona 
2013/2014 

Sezona 
2014/2015 

Sezona 
2015/2016 

Lokalne ceste 291 ton 156 ton 248 ton 131 ton 

Pomembnejše javne poti 223 ton 69 ton 53 ton 41 ton 

Ulice, pločniki, parkirni prostori 111 ton 64 ton 69 ton 57 ton 

Skupaj 625 ton 289 ton 370 ton 229 ton 

 

Po končani zimski sezoni je bilo na vseh cestah izvedeno pometanje peska.  

Opravljene ure posipavanja in pluženja ter pometanja in čiščenja cest po končani sezoni 

Ceste Sezona 
2012/2013 

Sezona 
2013/2014 

Sezona 
2014/2015 

Sezona 
2015/2016 

Lokalne ceste 2.213 ur 596 ur 665 ur 275 ur 

Pomembnejše javne poti 1.148 ur 271 ur 447 ur 135 ur 

Ulice, pločniki, parkirni prostori 612 ur 209 ur 233 ur 162 ur 

Ročna dela po ulicah in cestah 861 ur 295 ur 195 ur 60 ur 

Skupaj 4.834 ur 1.371 ur 1.540 ur 632 ur 
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Sezona 2016/2017 v proračunu 2016 ni zajeta, saj so plačila za zimsko službo od 15/11-2016 dalje 
(sezona 2016/2017) izvršena v januarju 2017. 

Z učinkovitim izvajanjem zimske službe je bila zagotovljena optimalna prevoznost ulic, lokalnih cest in 
javnih poti. 

  

 

07110,07112,07114 - Letno vzdrževanje ulic, lokalnih cest, 
pomembnejših javnih poti  
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi na teh postavkah so zajeti računi, ki so bili plačani v letu 2016 (izvršeno od 1.11.2015 do 
15.11.2016).  

Na postavki letno vzdrževanje lokalnih cest, ulic in pomembnejših javnih poti so naslednji stroški: strojna 
in ročna košnja ob cestah, krpanja udarnih jam z asfaltno maso, žaganje drevja, čiščenje kamenja, 
strojno in ročno pometanje cest, urejanje in popravila bankin, urejanje makadamskih odsekov cest, 
urejanje prevoznosti na plazovih, gramoziranje, planiranje in valjanje, čiščenje in urejanje objektov za 
odvodnjavanje, barvanje horizontalne signalizacije, postavitve prometnih znakov in odbojnih ograj.  

Zaradi sorazmerno mile zime so bila sredstva namenjena zimski službi prerazporejena in porabljena  za 
letno vzdrževanje. Zamenjane so bile dotrajane varovalne ograje na odsekih Olešče, Tevče Vrh, Debro 
Rečica, Zgornja Rečica Koder, Lurd Jesenova raven in Tovsto.  Izdelana je bila kamnita zložba na cesti 
Zagračnica Polana, kjer je bilo urejeno tudi odvodnjavanje in zamenjan propust. Na cesti Jagoče Brstnik 
je bil zamenjan cestni propust, na cesti Debro  - Rečica pa je bila zgrajena kamnita zložba za zaščito 
ceste ob potoku Rečica.  Sodelovali smo pri izvedbi modernizacije krajevnih cest Bezgovje - Mala breza, 
Tevče Šempeter - Olešče in  Lokavec Kolman.  
 

Fizični obseg:  

Ulice Laško 16,80 km 

Ulice Rimske Toplice 2,80 km 

Lokalne ceste 138,72 km 

Javne poti 44,30 km 
 

S primernim vzdrževanjem lokalnih cest, ulic in javnih poti je bil dosežen ustrezen nivo vzdrževanja 
infrastrukture.   

  

07119 - Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti 
Vrednost: 25.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zajema košnjo, praznitev košev za smeti in urejanje obvestilnih tabl ob naslednjih pohodniških poteh: 

-       Aškerčeva pot 
-       Zdraviliška pot 
-       Pot treh cerkva 
-       Orionova pot 
-       Pot na Hum 
-       Pot po nekdanjih trških mejah 
 

in 9 kolesarskih poteh  

     dolžina 

-       Vrh nad Laškim    25 km 
-       Trobni dol   44 km 
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-       Šmohor    26 km 
-       Lisca    46 km 
-       Govce    15 km 
-       Celjska koča   28 km 
-       Šentrupert   27 km 
-       Laško krog   94 km 
-       Junior      8 km 

 

v skupni dolžini 313 km. Opozorilnih tabel ki označujejo te poti je skupno 65.  
 

S primernim vzdrževanjem je bil dosežen ustrezen nivo vzdrževanja infrastrukture.   

  

 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07120 Obnova občinskih cest in javnih površin     1.299.430,00       40.000,00      1.339.430,00      1.312.219,66            97,97    

  4029090 Stroški sodnih postopkov           2.000,00                  -              2.000,00                     -                  -      

  4029200 Storitve notarjev           2.000,00                  -              2.000,00            1.201,29            60,06    

  4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti         20.000,00    -  10.000,00           10.000,00            5.349,63            53,50    

  4029999 Drugi operativni stroški           8.000,00                  -              8.000,00            7.856,94            98,21    

  4204010 Novogradnje        202.704,00                  -           202.704,00         202.338,46            99,82    

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin        955.406,00       60.500,00      1.015.906,00      1.003.585,49            98,79    

  4206000 Nakup zemljišč         11.700,00                  -             11.700,00           11.698,02            99,98    

  4208010 Investicijski nadzor         16.820,00                  -             16.820,00           15.074,93            89,63    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         80.800,00    -  10.500,00           70.300,00           65.114,90            92,62    

07121 Izgradnja pločnikov         71.595,00                  -             71.595,00           71.168,35            99,40    

  4029999 Drugi operativni stroški           2.000,00                  -              2.000,00            1.704,33            85,22    

  4204010 Novogradnje         44.595,00                  -             44.595,00           44.514,95            99,82    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         25.000,00                  -             25.000,00           24.949,07            99,80    

 

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin 
Vrednost: 1.312.220 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Do 30.6.2016 so bila realizirana plačila za ureditev odvodnjavanja na cesti proti Tovstem  in za 
asfalterska dela po posameznih krajevnih skupnostih, ki so se izvajala konec leta 2015. 

Iz postavke so se pokrivali stroški za izdelavo geološko geomehanskih poročil, projektne dokumentacije 
za izdelavo podpornega zidu ob Zdraviliški cesti v Rimskih Toplicah,  ter stroški izdelave varnostnih 
načrtov in druge potrebne dokumentacije. 

Postavka vključuje tudi stroške izvajanja nadzorov pri izvedbi investicij.  

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 057-13-0017 Obnova JP 701990 Tuš Debro-G15-podvoz 

V drugi polovici leta je bila dokončana obnova JP701990 Tuš-Debro-Podvoz z G1-5 v dolžini  160m in 
pešpoti od Brvi čez Rečico do G1-5 v dolžini 225m. Na obravnavanem cestnem odseku se je razširil 
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hodnik za pešce in na novo uredila voziščna konstrukcija z novo javno razsvetljavo. Uredila se je tudi 
rampa za invalide, ki omogoča lažjo manipulacijo gibalno oviranim osebam. 

Na odseku pešpoti od Brvi čez Rečico do G1-5  se je preuredila obstoječa asfaltna površina in javna 
razsvetljava. Na izhodu iz podhoda proti državni cesti se je rekonstruirala obstoječa dotrajana rampa, ki je 
položnejša in s tem omogočala vzpon gibalno oviranim osebam. 

Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni.  

Cilj izvedbe projekta je  zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, zlasti pešcev in 
gibalno oviranih oseb. 
 

OB057-14-0004 Ureditev križišča pri Pajtak 

V mesecu oktobru je bila zaključena rekonstrukcija križišča in ureditev odvodnjavanja pri Pajtak na 
Strenskem. 

Obnova je obsegala rekonstrukcijo križišča pri stanovanjski hiši strensko 5.  

Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni.  

Cilj rekonstrukcije križišča je sprostitev več let fizično zaprto asfaltno cesto, ki je bila zaprta zaradi 
neurejenih zemljiško-knjižnih zadev z lastnikom zemljišča.  
 

OB057-12-0004 Asfalterska dela na občinskih cestah 

OB057-13-0013 Asfalterska dela na občinskih cestah-KS 

Asfalterska dela so se izvajala na naslednjih odsekih javnih cest: 

-asfaltiranje cestnega odseka po konsolidaciji terena zaradi sanacije plazu  na LC 200091 Male   
Grahovše v dolžini 15 m 

-asfaltiranje krajevnih cest: 

JP702660 Jagoče-Brečko 
JP701411 Jagoče-Tovsto 
JP700761 Rebre-Gorica 
JP702781 Olešče-Vrbon 
JP700771 Gora-Sele in JP 700891 Mala Breza-Olešče 
 

-ureditev poti okoli ribnika Marof 

-ureditev dovozne makadamske ceste JP701404 Marija Gradec-Vovk v dolžini 350 m 

-popravilo makadamske cesteJP701422 Laško-Zajc 

-asfaltiranje DP Šmohor-Rataj v dolžini 70 m 

-asfaltiranje dovoza in parkirišča po sanaciji plazu pri OŠ Vrh nad Laškim v dolžini 30 m 

-ureditev dela asfaltirane kolesarske poti na Strenskem 

-ureditev cest po neurju. odsek Jakopič-Govce-Lovska koča 

-posodobitev križišča Vrh nad Laškim (LC 200101 Tevče-Vrh-Gozdec-Mišji dol) v dolžini 50m 

-sanacija ceste JP701841 Ferme-Zakrišek 

-asfalterska dela KS Laško: 

JP701376 Pečovnik-Rifengozd-Hriberšek v dolžini 160 m 
JP701472 Šmihel-Albreht v dolžini 370 m 
JP702791 Brstnik-Zalokar v dolžini 200 m 
-asfalterska dela KS Jurklošter 
LC200061 Gračnica-Paneče-Polana (krpanje poškodb) 
JP700321 Sele-Vrečko v dolžini 530 m 
-asfalterska dela KS Rimske Toplice 
JP700131 Lokavec-Pavlič-Sv. Kolman v dolžini 1200 m 

  

Z izvedbo asfalterskih del je bil za leto 2016 dosežen cilj zagotavljanja prevoznosti in varnosti v cestnem 
prometu na navedenih cestnih odsekih. 
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OB057-13-0025 Deviacija JP na Strmci 

V letu 2016 so bila sredstva delno porabljena za pripravo PGD projektne dokumentacije in pridobitev 
gradbenega dovoljenja. V izdelavi je PZI projektna dokumentacija ter vse aktivnosti za izvedbo razpisa. 
 

OB057-15-0005 Ureditev Aškerčeve in Zdraviliške ceste v R.T. 

Na podlagi ZFO so se v mesecu juniju 2016 pričela izvajati dela na izgradnji Aškerčeve ceste v dolžini 
328 m v severnem delu kompleksa S4 vse po sprejetem prostorsko izvedbenem aktu iz 90 let.  

V sklopu tega se je izvedla kamnita zložba, vozišče v širini 6m, hodnik za pešce širine 1,6m, 30 parkirnih 
mest za vzdolžno parkiranje, javna razsvetljava, položila cevna kanalizacija za bodočo optiko in hitrostna 
ovira.  

Meseca avgusta so se pričela odvijati dela za umestitev krožišča na kontaktu Aškerčeve in Zdraviliške 
ceste in nadgraditev Zdraviliške ceste na odseku do začetne točke Ruske poti v parkovnih ureditvah 
Rimskih Term. Zgradil se je hodnik za pešce širine 1,5m, javna razsvetljava in preplastilo vozišče, vse v 
smislu zagotavljanja višje varnosti udeležencev v prometu.  

Z izvedbo vseh omenjenih del lahko tako krajani, kakor tudi turisti varno hodijo in obiščejo Rusko stezo, 
ter se gibljejo vzdolž celotnega naselja Rimskih Toplic vse do Šmarjete.     

Prometni režim na odseku Zdraviliške ceste se je na novo uredil z enosmernim prometom. 

Vrednost izvedenih investicijskih del po pogodbi je 679.635,37 EUR z DDV  od tega znaša delež 
sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi s strani MGRT v višini 217.110,00 EUR. 

Odstopanj med NRP in stroški dejansko izvedenih del ni.  
  

Cilj je zagotavljanje višje varnosti udeležencev v prometu. 
 

OB057-15-0020 Sanacija mostu na Gračnici za Dol pri Laškem 

Dela so bila izvedena. Po zaključni fazi je potrebno zemljišča povrniti v prvotno stanje. Za izvedena dela 
je bilo izvršeno delno plačilo. 

Izboljšana je bila statična stabilnost mostiščne konstrukcije za varno in tekoče odvijanje prometa. 
 

OB057-14-0003 Ureditev cestnega odseka pri Jurič 

Postavka ni bila realizirana, ker ni prišlo do realizacije odkupa potrebnega zemljišča za gradnjo. Lastnik 
zemljišča je odstopil od prodaje zemljišča. 
 

OB057-15-0008 Avtobusno postajališče  ob igrišču pod šolo P.T. 

Do realizacije ni prišlo, ker je nemogoče umestiti gabarite avtobusnega postajališča na predmetni lokaciji. 
Zaradi nezadostne preglednosti projekt ni izvedljiv. 
 

OB057-15-0012 Prestavitev ceste pri Gorišek v Sevcah 

Postavka ni bila realizirana, ker nismo uspeli pridobiti soglasij lastnikov zemljišč za izvedbo projekta. 

Izvedbo projekta smo prestavili v leto 2017, sredstva pa prerazporedili na postavko splošne proračunske 
rezerve, za pokrivanje stroškov intervencijskih del zaradi neurja v avgustu  2016. 
 

OB057-14-0014 Ureditev c. odseka Radoblje-ŽP-Rimske Toplice 

Sredstva so bila rezervirana za izdelavo projektne dokumentacije. Sredstva niso bila porabljena zaradi 
ustavitve projekta, zaradi izdaje projektnih pogojev s strani SŽ. Izpolnitev projektnih pogojev s strani 
soglasodajalca SŽ bi močno podražila projekt. 

Sredstva smo prerazporedili na postavko splošne proračunske rezerve, za pokrivanje stroškov 
intervencijskih del zaradi neurja v avgustu  2016. 
 

OB 057-15-0004 Sanacija JP 700120 Zidani Most-Obrežje-Gračnica 
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Sredstva so bila rezervirana za obnovo krajšega cestnega odseka. Obnova se je izvedla v okviru 
asfalterskih del, neporabljena sredstva pa smo prerazporedili na postavko splošne proračunske rezerve, 
za pokrivanje stroškov intervencijskih del zaradi neurja v avgustu  2016. 

 

   

07121 - Izgradnja pločnikov 
Vrednost: 71.168 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke so se poravnali stroški projektne dokumentacije in izvedba sama za pločnik v Rimskih 
Toplicah ob Zdraviliški cesti med garažami pri gasilskem domu in potjo ki vodi do začetka Ruske steze v 
kompleksu Rimskih term. Financirala se je projektna naloga za hodnik za pešce Strmca Udmat, Sevce - 
Rimske Toplice. Pripravil se je geodetski načrt in projektna naloga za pločnik Mastnak Lapornik.  

 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07133 Javna parkirišča           8.500,00                  -              8.500,00            1.560,68            18,36    

  4029999 Drugi operativni stroški           1.000,00                  -              1.000,00                 99,32             9,93    

  4204010 Novogradnje           5.000,00                  -              5.000,00            1.461,36            29,23    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija           2.500,00                  -              2.500,00                     -                  -      

07134 Prometna in turistična signalizacija         35.000,00                  -             35.000,00           26.448,68            75,57    

  4029999 Drugi operativni stroški         35.000,00                  -             35.000,00           26.448,68            75,57    

07135 Kataster cest         40.000,00    -  20.000,00           20.000,00            9.482,88            47,41    

  4029999 Drugi operativni stroški         40.000,00    -  20.000,00           20.000,00            9.482,88            47,41    

07136 Urbana oprema         25.000,00                  -             25.000,00           24.954,90            99,82    

  4202999 Nakup druge opreme         25.000,00                  -             25.000,00           24.954,90            99,82    

 

07133 - Javna parkirišča 
Vrednost: 1.561 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v jesenskih mesecih razširila in utrdila v makadamski izvedbi površine parkirišča ob dostopni 
cesti med osnovno šolo Antona Aškerca in vrtcem v Rimskih Toplicah. S tem se je povečala varnost 
udeležencev v prometu.  

 

07134 - Prometna in turistična signalizacija 
Vrednost: 26.449 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke so se poravnali stroški za postavitev in dobavo turističnih in obvestilnih lamel po 
odobrenem elaboratu s strani DRI-ja in DRSI-ja vse po pogodbi in javnem naročilu iz leta 2010 

 

07135 - Kataster cest 
Vrednost: 9.483 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s pogoji DRSI so se za potrebe kategorizacije občinskih cest iz postavke pokrivali stroški za 
izdelavo projektne dokumentacije za ureditev desetih cestnih odsekov občinskih cest, ki se priključujejo 
na državne ceste. V skladu s pogoji DRSI je bilo na projekt  pridobljeno tudi soglasje za ureditev cestnih 
priključkov in postavitev prometne signalizacije. V skladu s izdelano projektno dokumentacijo bo izveden 
vpis novih cestnih priključkov v kataster cest in izveden  vpis prometne signalizacije v banko cestnih 
podatkov državnih cest. 

 

07136 - Urbana oprema 
Vrednost: 24.955 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V strošku na tej proračunski postavki je zajet nadstrešek pri POŠ Zidani Most, na AP Sevce, Jesenova 
Ravan, Rimske Toplice in v KS Jurklošter. Poleg omenjenega se je namestila ob žel. postaji mestna 
kolesarnica ter držala za mimoidoče ob objektu občine na strani dvorišča.  
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13029004 - Cestna razsvetljava 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07125 Gradnja cestne in javne razsvetljave         66.000,00                  -             66.000,00           27.800,12            42,12    

  4029200 Storitve notarjev           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški           2.000,00                  -              2.000,00                     -                  -      

  4204010 Novogradnje              500,00       10.000,00           10.500,00           10.359,76            98,66    

  4205010 Obnove         42.500,00    -  10.000,00           32.500,00           12.805,15            39,40    

  4208010 Investicijski nadzor           5.000,00                  -              5.000,00            1.416,43            28,33    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         15.000,00                  -             15.000,00            3.218,78            21,46    

07201 Javna in cestna razsvetljava-tekoči stroški        156.050,00                  -           156.050,00         127.259,41            81,55    

  4022000 Elektrika         70.000,00                  -             70.000,00           61.631,88            88,05    

  4025036 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave         39.550,00                  -             39.550,00           29.874,04            75,53    

  4029999 Drugi operativni stroški         10.000,00                  -             10.000,00                     -                  -      

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         35.500,00                  -             35.500,00           35.442,05            99,84    

  4208010 Investicijski nadzor           1.000,00                  -              1.000,00               311,44            31,14    

 

07125 - Gradnja cestne in javne razsvetljave 
Vrednost: 27.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka obsega stroške ureditve javne razsvetljave v križišču Šterban, pri Deželak-Ojstro, ureditev 
dodatne javne razsvetljave pred glasbeno šolo Laško, izvedba javne razsvetljave na območju vežice 
Rečica ter prehoda za pešce pri Montingu. Postavka zajema tudi izdelavo projektne dokumentacije in 
nadzora za potrebe izgradnje in obnove javne razsvetljave. 

V drugi polovici leta je bila izvedena modernizacija JR na pešpoti G1-5 varovana stanovanja in izvedena 
JR za Strmco in Udmat. 

Z ureditvijo javne razsvetljave je omogočeno varnejše gibanje pešcev na navedenih prometnih lokacijah. 

 

 Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-13-0009 Vzdrževanje in obnova javne razsvetljave 

 

07201 - Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški 
Vrednost: 127.259 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Gre za vzdrževanje 1200 sijalk na 70 odjemnih mestih. Vzdrževanje poteka preko Komunale Laško, ki 
ima pogodbi z dvema kooperantoma. Poleg rednega vzdrževanja se je  izvedla tudi zamenjava svetilk na 
Trubarjevem nabrežju, namestitev kandelabra in svetilke pri novem prehodu proti Strmci, menjava svetilk 
na Celjski cesti v Laškem (poškodba po neurju udar strele), ureditev novega odjemnega mesta Zidani 
Most Širje ter obnova utripalke na prehodu za pešce preko magistralne ceste v Rimskih Toplicah.  

Iz postavke so se pokrivali tudi tekoči stroški porabe električne energije po posameznih odjemnih mestih. 

Z zagotavljanjem ustrezne osvetljenosti površin za pešce je bila dosežena večja varnost pešcev kot 
najšibkejših udeležencev v prometu.  

 

  

 



 

Stran 104 od 180 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05411 Širokopasovno omrežje         20.000,00                  -             20.000,00           10.960,20            54,80    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         20.000,00                  -             20.000,00           10.960,20            54,80    

05417 Javno brezžično WLAN omrežje         15.300,00                  -             15.300,00            3.420,99            22,36    

  4029999 Drugi operativni stroški           5.300,00                  -              5.300,00            3.420,99            64,55    

  4202380 Nakup TK opreme         10.000,00                  -             10.000,00                     -                  -      

 

05411 - Širokopasovno omrežje 
Vrednost: 10.960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ministrstvo za javno upravo je z namenom določitve območij, na katerih bodo angažirana javna sredstva 
(t.i. belih lis) in pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture na 
podlagi 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah objavilo javna poziva št. 380 -6/2016/2 z dne 20. 
5. 2016 in št. 380-6/2016/321 z dne 21. 10. 2016 vsem zainteresiranim operaterjem in lastnikom omrežij 
elektronskih komunikacij ter drugim investitorjem, da izkažejo svoj tržni interes za gradnjo širokopasovnih 
omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom razvoja 
širokopasovnih omrežij naslednje generacije NGN 2020. Iz objavljenega seznama naselij, ki so bele lise v 
geografskih segmentih goste in redke poseljenosti za ciljno hitrost 100Mb/s, skladno z Načrtom NGN 
2020 je razvidno, da znaša št. gospodinjstev na belih lisah - goste poselitev (0 gospodinjstev ter na belih 
lisah -redka poselitev 1072 gospodinjstev.  

Občina Laško je sprejela Načrt razvoja OŠEOK za Občino Laško, ki pa ga bo morala novelirati glede na 
zgornje ugotovitve. Vendar pa Ministrstvo za javno upravo še ni posredovalo podatkov o objektih, kjer 
širokopasovnega priključka ni mogoče zagotoviti, kar pa je pogoj za pripravo novelacije dokument. 
Strošek izdelave načrta je znašal  10.960,20 €. V skladu z določili  pogodbe o izdelavi načrta mora 
izvajalec pripraviti tudi novelacijo. 

 

05417 - Javno brezžično WLAN omrežje 
Vrednost: 3.421 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila porabljena za poplačilo stroška najema širokopasovnega internetnega dostopa, 
nemotenega delovanja WLAN omrežja ter ostale stroške posodobitev in vzdrževanja omrežja ter opreme. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0030 Brezžično WLAN omrežje 
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14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05401 RASR (projekti RRA in RRP)         10.000,00                  -             10.000,00            9.659,92            96,60    

  4029999 Drugi operativni stroški         10.000,00                  -             10.000,00            9.659,92            96,60    

05404 Območno razvojno partnerstvo           5.000,00                  -              5.000,00            3.616,20            72,32    

  4029999 Drugi operativni stroški           5.000,00                  -              5.000,00            3.616,20            72,32    

05410 Ureditev obrtne cone         11.280,00                  -             11.280,00           11.033,27            97,81    

  4029993 Služnostne pogodbe              700,00    -       500,00               200,00                     -                  -      

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         10.580,00            500,00           11.080,00           11.033,27            99,58    

05412 Pospeševanje zaposlovanja           2.500,00                  -              2.500,00            2.500,00          100,00    

  4119994 Druge subvencije posameznikom           2.500,00                  -              2.500,00            2.500,00          100,00    

 

05401 - RASR (projekti RRA in RRP) 
Vrednost: 9.660 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

RASR, Regionalna agencija Savinjske regije , d.o.o. za občino opravlja naloge spodbujanja regionalnega 
razvoja, ki se opravlja v javnem interesu na območju Savinjske Regije.  

V regiji se opravljajo v javnem interesu naslednje splošne razvojne naloge: 

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih 
projektov v regiji, 

- priprava dogovorov za razvoj regije, 

- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in 
javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, 

- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih 
razvojnih partnerstev, 

- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri 
oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 

- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter 

- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih 
izvaja sklad. 

Zakon o spodbujanju skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2) določa, da se naloge Regionalnih 
Razvojnih Agencij financirajo iz proračunov občin in državnega proračuna. Za leto 2016 je znesek 
financiranja s strani Občine Laško znašal 9.659,92 €.  

  

05404 - Območno razvojno partnerstvo 
Vrednost: 3.616 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območno razvojno partnerstvo (ORP) je pogodbeno, javno-zasebno interesno sodelovanje razvojnih 
partnerjev na določenem območju. ZSRR-2 daje občinam in tudi drugim partnerjem možnost, da 
oblikujejo območna razvojna partnerstva, za katera je mogoče črpati državni denar. 

Naloge in cilji ORP-ja so: 
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- ohraniti in razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor, 

- zagotoviti učinkovito sodelovanje občin za hitrejše in usklajeno reševanje razvojnih in drugih vprašanj, 

- opredeliti razvojne prioritete območja in 

- povezati občine za izvedbo skupnih projektov. 
 

ORP osrednje celjsko pripravo pripravi območni razvojni program v sodelovanju z RASR. Območni 
razvojni programi so sestavni deli regionalnih razvojnih programov vključenih regij. 

Strošek v višini 3.616,20 € se nanaša na izvajanje splošnih razvojnih nalog, ki jih opravlja ORP. To so 
stalne razvojne naloge, ki so opredeljene v Pogodbi o vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko št. 
031-00003/2018 ter Pogodbe št. C2130-14P520008 o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog 
spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Savinjsko razvojno regijo. Občina Laško v skladu s pogodbo o 
vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko, v katerega so vključene Mestna občina Celje, Občina 
Laško, Občina Dobrna, Občina Vojnik in Občina Štore, sofinancira naloge, ki jih izvaja ORP.  

  

05410 - Ureditev obrtne cone 
Vrednost: 11.033 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V preteklih letih je bil sprejet OPPN za območje obrtne cone. Kot nadaljevanje temu smo pristopili k 
izdelavi PGD dokumentacije za infrastrukturo, katera bo osnova za izdelavo gradbenega dovoljenja. Del 
stroška dokumentacije je bil poravnan s te postavke. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za 
prestavitev elektro vodov. V teku je odkup zemljišč, ki jih Upravna enota pogojuje za izdajo gradbenega 
dovoljenja za gradnjo infrastrukture.  

V tem območju bo prostora za postavitev 3 objektov za gospodarski namen oziroma poslovno dejavnost, 
ki ne bo obremenjujoče vplivala na bližnjo okolico.   

  

05412 - Pospeševanje zaposlovanja 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je v letu 2016 objavila javni razpis za dodelovanje finančnih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško. Na razpis je do roka prispela ena vloga za 
sofinanciranje ukrepa samozaposlitve. Strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa je 
izvedla postopek odpiranja in obravnave vlog ter ugotovila, da vlagatelj izpolnjuje predpisane pogoje za 
dodelitev sredstev. Postavka je bila realizirana v višini 2.500,00 €.  

Cilj postavke je bil realizirati 4 samozaposlitve. Dejansko se je realizirala 1 samozaposlitev. 

  

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039001 - Promocija občine 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05501 Pivo-cvetje         60.000,00                  -             60.000,00           54.820,08            91,37    

  4020090 Reprezentanca           2.000,00                  -              2.000,00                     -                  -      

  4029020 Podjemne pogodbe              662,00                  -                 662,00               661,73            99,96    

  4029120 Posebni davek na določene prejemke              152,00                  -                 152,00               151,25            99,51    

  4029999 Drugi operativni stroški         57.186,00                  -             57.186,00           54.007,10            94,44    
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05501 - Pivo - cvetje 
Vrednost: 54.820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila porabljena za plačilo komunalnih storitev prireditve, ki jih je opravila Komunala 
Laško (19.320,58 EUR), za najem šotora na občinskem dvorišču in najem šotorov za prodajalce na 
parkirišču pred Kulturnim centrom, za plačilo postavitve gostinskih pultov in podestov (11.259,78 EUR), 
električne napeljave za gostince (6.332,56 EUR), varovanje - gostinski del (9.742,00 EUR) in čiščenje 
talnih površin občinskega dvorišča. Denar je bil predhodno pobran od najemnikov prostora.  

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
  

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05507 Sofinanciranje Tur.informativnega centra                    -           9.000,00            9.000,00            8.402,82            93,36    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija                    -           9.000,00            9.000,00            8.402,82            93,36    

05508 Ureditev tematskih poti         21.000,00                  -             21.000,00           18.511,35            88,15    

  4204010 Novogradnje         10.000,00    -    5.100,00            4.900,00            2.428,44            49,56    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija           1.000,00         5.100,00            6.100,00            6.082,91            99,72    

  4323000 Invest.transferi javnim zavodom         10.000,00                  -             10.000,00           10.000,00          100,00    

05511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte           3.000,00                  -              3.000,00            2.122,48            70,75    

  4029999 Drugi operativni stroški           3.000,00                  -              3.000,00            2.122,48            70,75    

05512 Občina prijazna invalidom        140.790,00                  -           140.790,00           98.537,58            69,99    

  4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov           1.920,00                  -              1.920,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški           2.000,00                  -              2.000,00            1.363,10            68,16    

  4204010 Novogradnje         55.000,00       50.000,00         105.000,00           94.797,98            90,28    

  4205010 Obnove         80.000,00    -  50.000,00           30.000,00               846,50             2,82    

  4208010 Investicijski nadzor           1.870,00                  -              1.870,00            1.530,00            81,82    

05513 Ureditev fasad v SMJ           2.000,00                  -              2.000,00            1.968,22            98,41    

  4119994 Druge subvencije posameznikom           2.000,00                  -              2.000,00            1.968,22            98,41    

05527 Kartuzijska pristava         19.000,00                  -             19.000,00           13.949,36            73,42    

  4029990 Objave v Uradnem listu              765,00                  -                 765,00               728,58            95,24    

  4029999 Drugi operativni stroški           1.235,00                  -              1.235,00            1.056,44            85,54    

  4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave           2.000,00                  -              2.000,00            1.637,88            81,89    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         15.000,00                  -             15.000,00           10.526,46            70,18    

05550 Laški sejem         10.000,00                  -             10.000,00            8.199,13            81,99    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         10.000,00                  -             10.000,00            8.199,13            81,99    

05553 Hotel Savinja           3.490,00                  -              3.490,00            2.304,58            66,03    

  4022000 Elektrika              430,00                  -                 430,00               425,14            98,87    

  4022010 Ogrevanje, kurivo           1.960,00                  -              1.960,00            1.781,70            90,90    

  4022031 Voda              100,00                  -                 100,00                 97,74            97,74    

  4029999 Drugi operativni stroški           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

06000 STIK -TIC in programi        135.900,00                  -           135.900,00         135.651,20            99,82    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         68.400,00                  -             68.400,00           68.258,11            99,79    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           9.500,00                  -              9.500,00            9.423,09            99,19    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         58.000,00                  -             58.000,00           57.970,00            99,95    
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05507 - Sofinanciranje Turistično informativnega centra 
Vrednost: 8.403 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za vzpostavitev oziroma izgradnjo TIC-a Rimske Toplice. Strošek v višini 
8.402,82 € se nanaša na projektno dokumentacijo (idejni projekt). Občina Laško sedaj nadaljuje z 
aktivnostmi priprave nadaljnje projektne dokumentacije. S projektom, se bo občina nato prijavila na 
pridobitev nepovratnih sredstev.  

 

05508 - Ureditev tematskih poti 
Vrednost: 18.511 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za urejanje pohodnih poti v Občini Laško. V letu 2016 je strošek nastal za 
ureditev tematsko-turistične pohodne poti Energijska pot na sv. Trojico. V sklopu projekta se je uredila pot 
in postajališča z urbano opremo. Postavile so se označbe poti. Ureditev je zajemala tudi postavitev stebra 
s ploščo iz nerjaveče pločevine in vgraviranimi smermi okoliških vrhov in smermi večjih mest. Vrednost 
del za leto 2016 je znašala 10.000,00 €. Aktivnost je izvajal STIK Laško. Strošek  6.082,91 e se nanaša 
na izdelavo IDP za ureditev kolesarske državne povezave in recenzijo. Strošek v višini 2.428,44 € pa se 
nanaša na grafično pripravo aktualizacij tabel in dodatno urbano opremo na pohodnih poteh. 

  

05511 - Tekmovanje za najbolj urejene vasi 
Vrednost: 2.122 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je tudi v letu 2016 v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa 
in gostoljubna v sodelovanju s Komunalo Laško in krajevnimi skupnostmi organizirala tekmovanje za 
najbolj urejene vasi in objekte v občini. Na občinski ravni je potekalo tekmovanje za podelitev naslova 
najlepša(i): vas/zaselek/naselje/ulica, hiša, kmetija, javni objekt/ podjetje. Sredstva so bila namenjena za 
stroške nagrad (darilni boni za nakup cvetja) in stroške izdelave plakatov, priznanj  in tiskovine za tablo 
za najlepše urejeno vas/zaselek/naselje/ulico.  

 

05512 - Občina prijazna invalidom 
Vrednost: 98.538 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Strošek v višini 94.797,98 € se nanaša na investicijo v invalidsko dvigalo za dvorano Tri lilije. Strokovni 
gradbeni nadzor 1.530,00 € ter vzdrževanje dvigala in pa za tolmačenje 1.363,00 €. Strošek razsvetljave 
dvigala pa je znašal 846,50. Skupaj vrednost postavke znaša 98.537,58 €.  

 

05513 - Ureditev fasad v starem mestnem jedru 
Vrednost: 1.968 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško predpisuje 
način, pogoje in postopek pridobivanja finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru 
Laško. V februarju 2016 je bil objavljen javni razpis. Rok do katerega so morali zainteresirani lastniki 
objektov predložiti vlogo za dodelitev sredstev je potekel 29. junija 2016. Na razpis smo prejeli vlogo za 
sofinanciranje obnove fasade na objektu Mestna ulica 8 - Trubarjeva ulica 1 v Laškem. Finančna 
spodbuda v višini 25% vrednosti priznanih stroškov investicije, oz. 1.968,22 € je bila izplačana preko 
upravnika objekta.  
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05527 - Kartuzijska pristava 
Vrednost: 13.949 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško nadaljuje s projektom revitalizacije Kartuzije Jurklošter v smeri razvoja trajnostnega turizma 
na tem območju. Strošek 10.526,46 € se nanaša na geofizikalne raziskave ter na izdelavo načrtov 
idealne rekonstrukcije kartuzije Jurklošter. Strošek 728,58 € se nanaša na delno zaporo ceste med 
izvajanjem georadarskih raziskav. Strošek 962,55 na čiščenje okolice Kartuzije. Strošek 1.115 € na 
sanacijo stolpa. Ostalo so drugi stroški kot. npr pogostitev članov projektne skupine, letni pregled zasilne 
razsvetljave. 
 

05550 - Laški sejem 
Vrednost: 8.199 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško v sodelovanju s Centrom za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK-om) vsak 
prvi petek v mesecu organizira Laški sejem. Upravljavec sejma je STIK. Ta skupaj z organizatorjem, to je 
Občino Laško, vodi poslovanje sejma, razporeja in oddaja tržne prostore in skrbi za urejenost sejma. 
Stroške povezane s sejmom (redarske in komunalne storitve, stojnice, oglaševanje) občina povrne 
upravljavcu sejma v skladu s pogodbo o upravljanju Laškega sejma in skladno s Pravilnikom o poslovanju 
in trženju Laškega sejma.    
 

05553 - Hotel Savinja 
Vrednost: 2.305 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila namenjena pokrivanju stroškov obratovalnih stroškov  hotela Savinja Laško za mesec 
december 2015, ki so bili plačani v januarju 2016. 
 

06000 - Sofinanciranje STIK-a (TIC in programi) 
Vrednost: 135.651 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila porabljena za plače vseh delavcev na TIC-u (Občina plača  80 % zneska plač in 
prispevkov) in za sofinanciranje občinskih proslav, prireditev, udeležbe na sejmih, tiskanje prospektov in 
za zavod ODON. Postavka je bila v primerjavi s prejšnjim letom povečana, saj smo sofinancirali tudi 
snemanje spota za našo predstavnico na Evrosongu, preko STIK-a pa smo v lanskem letu financirali tudi 
občinske proslave in MOŽNAR, ki smo jih prej financirali preko JSKD-ja.  

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07220 Urejanje deponij za odpadke         53.600,00         4.450,00           58.050,00           58.024,19            99,96    

  4029999 Drugi operativni stroški         18.000,00                  -             18.000,00           18.000,02          100,00    

  4203002 Nakup opreme -Simbio         35.600,00         4.450,00           40.050,00           40.024,17            99,94    
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07220 - Urejanje deponij za odpadke 
Vrednost: 58.024 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena za vlaganja v izboljšanje infrastrukture za odpadke (vlaganja v opremo 
RCERO), za zapiranje deponije v Modriču (za izvajanje monitoringov obnova piezometrov) ter nabavo 
kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-11-0014 - Urejanje deponij za odpadke 

 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07305 Protipoplavni ukrepi         70.000,00                  -             70.000,00           29.975,48            42,82    

  4029999 Drugi operativni stroški         50.000,00                  -             50.000,00           29.975,48            59,95    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         20.000,00                  -             20.000,00                     -                  -      

 

07305 - Protipoplavni ukrepi 
Vrednost: 29.975 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je zelo poplavno izpostavljena. Vse aktivnosti pa izvirajo v začetni fazi od stopnje priprave 
projektne dokumentacije. Pripravljeni so načrti na nivoju idejnih zasnov, da se ustrezno nadgradijo za 
območje Laškega in Rimskih Toplic, ki sta najbolj ogroženi točki zaradi gostote poselitve. Pripravile so se 
projektne podlage za namestitev povratnih loput v Laškem, v izogib poplavljanja na odseku železniški 
most in glavni most. 

Iz te postavke so se krili stroški odstranitve plavin pod Mostom želja, čistili so se prodni zadrževalniki v 
Radobljah, Mulenci in hudourniški potok v Debru. Sanirale so se kamnite zložbe v Hudi jami ob Rečici ter 
dotrajane cevi ob objektu bivše Dekorativne.  

 

 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo           2.500,00                  -              2.500,00            2.234,33            89,37    

  4029999 Drugi operativni stroški           2.500,00                  -              2.500,00            2.234,33            89,37    

05700 Razvoj območij NATURE 2000           1.000,00                  -              1.000,00               507,28            50,73    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija           1.000,00                  -              1.000,00               507,28            50,73    

 



 

Stran 111 od 180 

05314 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
Vrednost: 2.234 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu je zapisano, da je 50 odstotkov koncesijske dajatve prihodek 
proračuna Republike Slovenije, 50 odstotkov pa prihodek proračuna občine. In sicer posamezna občina 
prejme sorazmerni del pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Ta 
sredstva se porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire skladno z 
Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Tako so bila v letu 2016 
porabljena sredstva  za krmljenje živali.  

 

05700 - Razvoj območij NATURE 2000 
Vrednost: 507 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obe projektna predloga sta bila prijavljena v dogovor za razvoj regij. Gre za projekte, ki bodo neposredno 
odobreni in jih bo občina izvajala, skupaj z ostalimi občinami, v okviru regionalnih razvojnih programov. 
Na postavki 05700 je nastal zgolj strošek izdelave investicijskega dokumenta DIIP. To je del stroška, ki 
odpade na Občino Laško.  

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07301 Prostorsko planiranje         71.300,00                  -             71.300,00           51.877,81            72,76    

  4029200 Storitve notarjev           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4029990 Objave v Uradnem listu              600,00                  -                 600,00               589,89            98,32    

  4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti              700,00                  -                 700,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški         14.000,00                  -             14.000,00           11.707,54            83,63    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         55.000,00                  -             55.000,00           39.580,38            71,96    

 

07301 - Prostorsko planiranje 
Vrednost: 51.878 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Na tej proračunski postavki so bili poplačani stroški v zvezi s pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta KS 3 Rečica-Debro, ki ga je pripravljalo podjetje  Savaprojekt d.o.o., sprejel pa ga je 
občinski svet v sredini leta.  

Postavka zajema tudi stroške mestnega arhitekta, ki ga je, v skladu z veljavno zakonodajo, potrebno imeti 
pri prostorskem planiranju.  

Glavnina stroškov na tej postavki, je nastala v navezavi na pripravo občinskega prostorskega načrta, ki je 
v zaključni fazi usklajevanj. Manjka še pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor. Trenutno pa se 
vodijo aktivnosti za izdelavo kart razredov poplavne nevarnosti  zaradi umestitve novega mostu preko 
Savinje v Rimskih Toplicah.   



 

Stran 112 od 180 

Uveden je bil postopek izdelave Občinskega podrobnega načrta za infrastrukturo v Rimskih Toplicah za 
nov most in cestne ureditve na državni povezavi Rimske Toplice Jurklošter.  

Prav tako so se iz te postavke krili stroški priprave idejnih projektov za Laško jug in recenzija projektov 
(most preko Lahomnice 2x, nov podvoz, most preko Savinje in ostale cestne navezave na območju Marija 
Gradca). Idejne projekte je pripravljalo podjetje Andrejc d.o.o.. Nadalje smo za cestno povezavo Marija 
Gradec - Radoblje naročili idejni projekt, ki bo nakazoval rešitev poteka ceste ob zaprtju železniškega 
prehoda pri Peklar. 

 V letu 2016 smo pridobili potrjeno projektno nalogo za umestitev v prostor hodnikov za pešce med 
Strmco in Udmatom ter med Sevcami in Rimskim Toplicam. 

Poleg zgoraj navedenega so se iz te postavke krili tudi stroški cenitev, fotokopiranj projektov in 
elaboratov, stroški  ureditev mej, parcelacij povezanih s prostorskim načrtovanjem. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0050  Prostorsko planiranje 

 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07221 Urejanje žalnic in pokopališč         45.000,00                  -             45.000,00           42.121,76            93,60    

  4029999 Drugi operativni stroški           5.000,00                  -              5.000,00            4.958,62            99,17    

  4205010 Obnove         40.000,00                  -             40.000,00           37.163,14            92,91    

07222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic           6.500,00                  -              6.500,00            3.964,00            60,98    

  4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte           6.500,00                  -              6.500,00            3.964,00            60,98    

 

07221 - Urejanje žalnic in pokopališč 
Vrednost: 42.122 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za ureditev pokopališča v Laškem in so zajemala naslednja dela: ureditev 
palisadne stene v žalnici, obnovo parkirišča pri pokopališču, sanacijo dela poškodovanega opornega 
zidu, ureditev pohodnih površin na pokopališču in izdelavo kopije sakralnega simbola ter montažo 
pokrivne ponjave v poslovilni dvorani žalnice. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-14-0011 Vzdrževanje žalnic 

 

07222 - Vzdrževanje pokopališč in kapelic 
Vrednost: 3.964 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila porabljena za poplačilo letnega stroška najemnine za pokopališče župnijskemu uradu 
Laško.  
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16039003 - Objekti za rekreacijo 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

06502 Otroška igrišča         28.860,00                  -             28.860,00           24.825,85            86,02    

  4029999 Drugi operativni stroški              860,00                  -                 860,00               835,41            97,14    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško           8.000,00                  -              8.000,00            5.282,86            66,04    

  4202450 Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča         20.000,00                  -             20.000,00           18.707,58            93,54    

07230 Vzdrževanje zelenih površin (parki,zelenice)         93.200,00                  -             93.200,00           93.002,28            99,79    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         93.200,00                  -             93.200,00           93.002,28            99,79    

 

06502 - Otroška igrišča 
Vrednost: 24.826 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so bila porabljena za dobavo in zamenjavo mivke v peskovnikih na javnih igriščih, 
redno košnjo igrišč in nakup plezala na igrišču pri PD Šmohor. Kupljena so igrala za otroško igrišče v 
Jurkloštru in zamenjana ograja ob igrišču v Hudi jami. Med proračunskim letom smo preuredili in dodatno 
opremili tudi: otroško igrišče pri PŠ Zidani Most (ureditev podlage, sanacija obstoječega igrala in nakup 
dodatnih igral), otroško igrišče med bloki na Rimski cesti v Laškem (ureditev podlag in menjava dotrajanih 
igral) in otroško igrišče Poženelovi ulici v Debru (menjava dotrajanih igral).   

Z zagotavljanjem ustreznega vzdrževanja je zagotovljena večja varnost  otrok pri uporabi igral na otroških 
igriščih.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0019 Otroška igrišča 
 

07230 - Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice) 
Vrednost: 93.002 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema košnjo trave in odvoz na kompostiranje, obrezovanje vejevja ter grmovnic, zasaditev 
enoletnic, zalivanje trajnih in enoletnih nasadov, obrezovanje živih mej, popravilo in zamenjava 
poškodovane mestne opreme (koši za odpadke, klopi itd.) ter čiščenje košev za odpadke. Skupno se 
ureja:  

Zelene površine - Laško 99.064 m2 

Zelene površine - Rimske Toplice 5.678 m2 

Brežine Laško 20.720 m2 

Travniki Laško 10.250 m2 

Travniki  Rimske Toplice 8.820 m2 

Koši za odpadke Laško 60 kom 

Koši za odpadke Rimske Toplice 23 kom 

Grmovnice 865 m2 

Drevesa 229 kom 

Živa meja 202 m2 

Vrtnice 143 kom 
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Cvetlična korita 42 kom 

Klopi 29 kom 

Peskane poti 471 m2 

Stopnice 25 m2 

Trajnice 483 m2 

Enoletnice 10 m2 

Cvetlični nasadi  12 m2 

 

  

16039004 - Praznično urejanje naselij 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07231 Praznično urejanje naselji         29.600,00                  -             29.600,00           29.498,15            99,66    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         29.600,00                  -             29.600,00           29.498,15            99,66    

 

07231 - Praznično urejanje naselij 
Vrednost: 29.498 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Praznično urejanje naselij zajema nameščanje in odstranitev zastav ob državnih in občinskem prazniku, 
nameščanje in vzdrževanje novoletne krasitve naselij, ki obsega:  
 

Svetlobna zavesa   50 cm 180 m 

Svetlobna zavesa   90 cm 205 m 

Svetlobna cev  80 m 

Svetlobna veriga  980 m 

Lilija, snežinka, repatica  104 kom 

 

  

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

07233 Drugi stroški KO           4.000,00                  -              4.000,00            4.000,00          100,00    

  4029999 Drugi operativni stroški           4.000,00                  -              4.000,00            4.000,00          100,00    

07234 Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) letno         77.510,00                  -             77.510,00           77.506,17          100,00    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         77.510,00                  -             77.510,00           77.506,17          100,00    

07235 Vzdrževanje javnih površin (park.ploč.) zimsko           8.000,00                  -              8.000,00            7.298,39            91,23    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško           8.000,00                  -              8.000,00            7.298,39            91,23    



 

Stran 115 od 180 

07233 - Drugi operativni stroški -komunala 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je bila porabljena za ostale komunalne dejavnosti, ki niso zajete v pogodbenih določilih med 
občino in JP Komunalo Laško in predstavljajo ureditev poškodb na delu fasade (simsa) objekta na 
Orožnovem trgu ter sanacijska dela JP 700141. 

 

07234,07235 - Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) 
 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema ročno in strojno pometanje, popravila in obnovitev vertikalne in horizontalne prometne 
signalizacije, krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja in ekološko odstranjevanje plevela. Skupno se 
ureja 11.583 m2 pločnikov in parkirišč v Laškem in Rimskih Toplicah ter Zidanem Mostu. Nameščen je bil 
pitnik za pitno vodo v Rimskih Toplicah. 

Pri pokopališču v Laškem smo izvedli modernizacijo parkirišča z asfaltno preplastitvijo, kjer smo pridobili 
52 novih parkirnih mest.  

 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji 

 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05622 Urejanje OPPN Taborje 2           5.800,00                  -              5.800,00            2.831,38            48,82    

  4029200 Storitve notarjev              800,00                  -                 800,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški           2.000,00    -       600,00            1.400,00               231,38            16,53    

  4204010 Novogradnje           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija           2.000,00            600,00            2.600,00            2.600,00          100,00    

05623 Ureditev S4 Rimske Toplice         10.685,17                  -             10.685,17                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4204010 Novogradnje           6.685,17                  -              6.685,17                     -                  -      

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija           3.000,00                  -              3.000,00                     -                  -      

05624 Infrastruktura KS3 Rečica-Debro         39.500,00                  -             39.500,00           16.588,36            42,00    

  4029999 Drugi operativni stroški           3.000,00                  -              3.000,00            2.664,03            88,80    

  4204010 Novogradnje         12.000,00                  -             12.000,00                     -                  -      

  4208010 Investicijski nadzor           1.500,00                  -              1.500,00                     -                  -      

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         23.000,00                  -             23.000,00           13.924,33            60,54    

 

05622 - Urejanje OPPN Taborje II 
Vrednost: 2.831 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je vodila aktivnosti za izgradnjo infrastrukture za območje Tabora II. da so se lahko uporabniki 
vselili v stanovanjske objekte.  Iz obstoječih elektro omaric je bilo zgrajeno elektro omrežje do 
individualnih elektro omaric.  priključili vodi aktivnosti, da se prične z gradnjo stanovanjskih objektov na 
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lokaciji Taborje II pod Humom. Zaradi tega je potrebno zgraditi vso infrastrukturo. Del sredstev je bilo 
porabljeno za geodetski posnetek terena ceste in izdelavo PZI-ja za infrastrukturo tega območja. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0055 Urejanje OPPN Taborje II. 

 

05623 Ureditev S4 Rimske Toplice  
Vrednost: 0 € 

V 2016 sta bili prodani dve občinski parceli na območju zazidalnega območja S4 v Rimskih Toplicah. Za 
gradnjo individualnih stanovanjskih objektov smo naročili projektno dokumentacijo za infrastrukturo, ki bo 
podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja, da se lahko objekti priključijo na lokalno infrastrukturo.  

 

05624 - Infrastruktura KS3 Rečica-Debro 
Vrednost: 16.588 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je v letu 2015 sprejela OPPN za območje nad Sončno ulico in Potjo na Šmohor. Kot nadaljevanje 
temu smo pristopili k pripravi PGD dokumentacije za infrastrukturo, podrobnejšem geodetskem načrtu in 
geološko geomehanskem elaboratu. 

  

  

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05630 Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14           6.300,00                  -              6.300,00            5.109,29            81,10    

  4029310 Plačila bančnih storitev           6.300,00                  -              6.300,00            5.109,29            81,10    

05632 Nakupi neprofitnih stanovanj         50.000,00                  -             50.000,00           42.900,29            85,80    

  4200010 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov         50.000,00                  -             50.000,00           42.900,29            85,80    

 

05630 - Nakupi neprofitnih stanovanj L10-14 
Vrednost: 5.109 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje stroške vodenja bančne garancije in plačila obresti iz naslova dolgoročnih kreditov pri 
poslovni banki in Stanovanjskem skladu RS za nakupe devetintridesetih neprofitnih stanovanj v soseski 
lamel 10-14 Debro. Dne 30.6.2016 so bili predčasno odplačani krediti javnega nepremičninskega sklada 
do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Zaradi ugodnejših pogojev je bil za odplačilo najet kredit 
poslovne banke.    

 

05632 - Nakupi neprofitnih stanovanj 
Vrednost: 42.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S postavke je bil do zaključka proračunskega leta realiziran nakup dveh neprofitnih stanovanj v objektu 
Zidani Most 27, 1432 Zidani Most. Nepremičnini sta ZK urejeni in bremen prosti. Občina Laško je po 
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nakupu postala lastnik skupno sedemnajst neprofitnih stanovanj  v objektu. Za v prihodnje načrtujemo 
energetsko sanacijo celotnega objekta. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0041 Nakupi neprofitnih stanovanj 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05649 Obveznosti po stanovanjskem zakonu              200,00    -       200,00                     -                       -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški              200,00    -       200,00                     -                       -                  -      

05650 Tekoče vzdrževanje stanovanj         40.000,00    -    1.061,00           38.939,00           38.909,49            99,92    

  4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov         40.000,00    -    1.061,00           38.939,00           38.909,49            99,92    

05651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov         15.000,00    -    5.239,00            9.761,00            9.760,46            99,99    

  4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov         15.000,00    -    5.239,00            9.761,00            9.760,46            99,99    

05652 Intervencijsko vzdrževanje           7.000,00                  -              7.000,00            1.415,18            20,22    

  4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov           6.000,00                  -              6.000,00            1.415,18            23,59    

05653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov         38.700,00         3.100,00           41.800,00           41.764,62            99,92    

  4029999 Drugi operativni stroški         38.700,00         3.100,00           41.800,00           41.764,62            99,92    

05654 Zavarovanje objektov         10.000,00                  -             10.000,00            8.230,13            82,30    

  4025040 Zavarovalne premije za objekte         10.000,00                  -             10.000,00            8.230,13            82,30    

05671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj        146.700,00         3.400,00         150.100,00         150.095,61          100,00    

  4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave        146.700,00         3.400,00         150.100,00         150.095,61          100,00    

05672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov         30.000,00                  -             30.000,00           27.115,25            90,38    

  4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave         30.000,00                  -             30.000,00           27.115,25            90,38    

05690 Strokovne in finančne storitve         18.100,00                  -             18.100,00           13.657,06            75,45    

  4020040 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura              100,00                  -                 100,00                     -                  -      

  4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje…           1.400,00            125,00            1.525,00            1.520,28            99,69    

  4029200 Storitve notarjev              900,00                  -                 900,00                 94,29            10,48    

  4029201 Storitve odvetnikov           3.700,00                  -              3.700,00            3.461,31            93,55    

  4029990 Objave v Uradnem listu              500,00                  -                 500,00                     -                  -      

  4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti           3.000,00    -       125,00            2.875,00            1.062,70            36,96    

  4029999 Drugi operativni stroški           8.500,00                  -              8.500,00            7.518,48            88,45    

 

05649 - Obveznosti po stanovanjskem zakonu 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stanovanjskemu skladu RS in Slovenskemu odškodninskemu skladu (Slovenski odškodninski družbi) je 
občina na podlagi 10. člena Zakona o slovenskem odškodninskem skladu mesečno odvajala del kupnin 
(10% odškodninski sklad - družba in 20% stanovanjski sklad) po prodajnih pogodbah iz obdobja 1991-
1993. Nakazila so se zaključila konec proračunskega leta 2015, zato v letu 2016 ni bilo realizacije na 
postavki.     
 

05650 - Tekoče vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 38.909 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Višina proračunskih sredstev, ki jih je občina kot lastnik dolžna zagotavljati za vzdrževanje iz naslova 
neprofitnih najemnin je predpisana z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih. Sredstva za predpisane namene so planirana na proračunskih postavkah od 05650-05672.  

Sredstva tekočega vzdrževanja so na razpolago upravnikom stanovanj za izvedbo vzdrževalnih del, ki ne 
povečajo točkovne vrednosti stanovanj in poslovnih prostorov, torej ne vplivajo na višino najemnine, 
vseeno pa vplivajo na uporabno vrednost posamezne nepremičnine. 

  

05651 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
Vrednost: 9.760 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva tekočega vzdrževanja so na razpolago upravnikom stanovanj za izvedbo vzdrževalnih del, ki ne 
povečajo vrednosti poslovnih prostorov, torej ne vplivajo na višino najemnine, vseeno pa vplivajo na 
uporabno vrednost posamezne nepremičnine 

 

05652 - Intervencijsko vzdrževanje 
Vrednost: 1.415 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za intervencije so namenjena za izvedbo najnujnejše sanacije v stanovanjih ali poslovnih 
prostorih ob elementarnih nesrečah in drugih nenačrtovanih dogodkih (izlivi vode, dimniški požari, ipd.). 
Ker med letom 2016 ni bilo veliko izrednih dogodkov so bila tudi sredstva s sklepom prenesena na druge 
postavke namenjene stanovanjskemu področju. 

 

05653 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov 
Vrednost: 41.765 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov je oblikovana na osnovi sklenjenih pogodb o 
upravljanju z upravniki občinskega fonda, in sicer: Domplan, JP Komunala Laško in Terca. Znesek 
upravljanja znaša za večino enot 0,3% od točkovne vrednosti stanovanj oziroma poslovnih prostorov in je 
nižji od najvišjega zakonsko predpisanega 0,4%. 

 

05654 - Zavarovanje objektov 
Vrednost: 8.230 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonskimi zahtevami je za vse enote preko upravnikov sklenjeno zavarovanje skupnih delov 
in naprav objektov, stanovanj in poslovnih prostorov. Na poplavno izpostavljenih območjih je sklenjeno 
tudi protipoplavno zavarovanje skupnih kotlarn.  

 

05671 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 150.096 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj in poslovnih prostorov so namenjena za 
izvajanje vzdrževalnih del po programih upravnikov in etažnih lastnikov posameznih večstanovanjskih 
objektov ter črpanje sredstev iz rezervnega sklada. Iz postavke je bilo do 31. 12. 2016 poplačanih 
150.095,61 € investicijsko vzdrževalnih del na stanovanjih, ki se nahajajo v 41 od skupno 56 objektov v 
upravljanju JP Komunala Laško. Zaradi večjega obsega vzdrževanja na stanovanjih je bila med 
proračunskim letom opravljena prerazporeditev sredstev znotraj NRP-ja na investicijsko vzdrževanje 
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stanovanj. Upravniki so dolžni v skladu Navodilom o izdelavi poročila o upravnikovem delu poročati 
lastniku stanovanj enkrat letno, najkasneje do 30. aprila za preteklo koledarsko leto.   

Rezervni sklad - V stanovanjskih stavbah je do začetka leta 2004 zbiranje denarja za popravila temeljilo 
na prostovoljni odločitvi. Po Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad 
in najnižji vrednosti prispevka pa je ustanovitev rezervnega sklada obveznost. Vsi etažni lastniki morajo 
mesečno vplačevati v rezervni sklad prispevek, najmanj v višini, določeni na osnovi predpisanih meril. 
Izjeme so etažni lastniki v stavbah, starih do 10 let. S sredstvi rezervnega sklada fizičnih in pravnih oseb 
upravlja in gospodari upravnik. Zakon izrecno dovoljuje občinam, državi, javnim stanovanjskim skladom in 
neprofitnim stanovanjskim organizacijam, da računovodsko evidentirajo rezervne sklade v okviru svojih 
namenskih sredstev. S sredstvi lahko upravljamo in gospodarimo sami, pri čemer pa moramo upoštevati 
določbe zakona, ki veljajo za upravnike. Višino rezervnega sklada moramo voditi knjigovodsko ločeno za 
vsako večstanovanjsko stavbo. V primeru, da na posamezni stavbi pride do investicije, ki se lahko pokriva 
iz rezervnega sklada, mora Občina Laško vplačati svoj del sredstev iz tega naslova na račun upravnika 
objekta, ki nato pokrije stroške vzdrževanja. Enako velja tudi v primeru prodaje stanovanja, ko mora 
občina nakazati pripadajoči del rezervnega sklada za prodano nepremičnino TRR upravnika, ki upravlja 
stavbo.  
  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0042 Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 

 

05672 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
Vrednost: 27.115 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževalna dela, ki so se izvajala v letu 2016 so bila v glavnini zajeta v Srednjeročnem programu 
vzdrževalnih del največjega upravnika in sklepih zborov etažnih lastnikov posameznih objektov. V okviru 
postavk so bila plačana vzdrževalna dela v skupni vrednosti 27.115,25 €.    
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0042 Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov 

 

05690 - Strokovne in finančne storitve 
Vrednost: 13.657 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje: izdatke za računalniške storitve (plačila po pogodbi o letnem vzdrževanju programske 
opreme za vodenje poslovnih knjig in obračun najemnin), stroške odvetniških storitev, sodnih izvršiteljev 
in sodnih taks ter evidentiranje zemljišč pod objekti in izdelavo manjkajočih etažnih načrtov. V skladu z 
določili Energetskega zakona EZ-1 in podzakonskimi predpisi moramo od letošnjega leta dalje lastniki 
stavbe ali njenega posameznega dela pri oddaji v najem najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe 
predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Stroški izdelave 
energetskih izkaznic za stanovanja in poslovne prostore so prikazani v okviru konta drugi operativni 
stroški. 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 
 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  
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        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

05680 Priprava in pridobitev zemljišč        375.056,00                  -           375.056,00         370.430,46            98,77    

  4029010 Avtorski honorarji           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4029200 Storitve notarjev           2.000,00                  -              2.000,00            1.966,51            98,33    

  4029995 Parcelacije, katastrski in geodet. načrti           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški           8.420,00                  -              8.420,00            6.761,55            80,30    

  4206000 Nakup zemljišč        362.636,00                  -           362.636,00         361.702,40            99,74    

 

05680 - Priprava in pridobitev zemljišč 
Vrednost: 370.430 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje avtorske honorarje za cenitvena poročila, ki jih potrebujemo v postopkih razpolaganja 
in pridobivanja nepremičnega premoženja. Sodne stroške, stroške geodetskih storitev, del stroška 
priprave zemljišč in stroška nakupa zemljišč v skladu z aktualnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem. Z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi na postavki so bili  realizirani odkupi 
nepremičnin v skupni vrednosti 361.702,40 €, med drugim tudi:  

- objekt Marija Gradec 32 s spremljajočimi zemljišči.  

- del zemljišč v k.o. Rečica in k.o. Debro po katerih poteka cestna infrastruktura in zemljišča 
namenjenih gradnji večstanovanjskih objektov. Zemljišča se nahajajo v kompleksu za stanovanjsko 
pozidavo KS3 Rečica Debro.  

- zemljišč v lasti RTH, ki predstavljajo del opuščenega rudnika na lokaciji Govce in del ceste v Rimskih 
Toplicah.  

- parc. št. 911, k.o. 1033 Trobni dol. Zemljišče je namenjeno za ureditev zaključka tematske poti Iz log 
v slog (na vstopu v opuščeni rudnik). 

- dve kupnini po prodajnih pogodbah, ki nadomeščata razlastitev.   
  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0043 Urejanje občinskih zemljišč 

 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06102 Investicije in invest. vzdrževanje ZD         20.000,00                  -             20.000,00           20.000,00          100,00    

  4323000 Invest.transferi javnim zavodom         20.000,00                  -             20.000,00           20.000,00          100,00    

06106 Nabava nujne medicinske opreme za ZD Laško         46.916,00                  -             46.916,00           46.903,45            99,97    

  4202400 Nakup medicinske opreme           6.916,00                  -              6.916,00            6.903,45            99,82    

  4323000 Invest.transferi javnim zavodom         40.000,00                  -             40.000,00           40.000,00          100,00    

 

06102 - Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Laško 
Vrednost: 20.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje v Zdravstvenem domu Laško (obnova 
sanitarij v Zdravstvenem domu Laško). 

 

06106 - Nabava medicinske opreme za ZD Laško 
Vrednost: 46.903 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nabavo štirih mobilnih in štirih prenosnih radijskih postaj. Ker smo bili 
uspešni na razpisu, je Ministrstvo za zdravje prispevalo sredstva v višini 6.135,20 EUR, ostalo pa je 
prispeval ZD Laško. 

Občina Laško je prispevala tudi 40.000,00 EUR za nakup novega reševalnega vozila. 

  

  

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06103 Prispevek za zdravstvo        140.000,00         1.200,00         141.200,00         141.175,59            99,98    

  4131050 Prispevek za zdravstvo        140.000,00         1.200,00         141.200,00         141.175,59            99,98    

 

06103 - Prispevek za zdravstvo 
Vrednost: 141.176 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru občinskih proračunskih sredstev mora občina zagotavljati sredstva za obvezno zdravstveno 
zavarovanje za polnoletne brezposelne občane, ki  nimajo drugega naslova za uveljavljenje pravice do 
brezplačnega obveznega  zdravstvenega zavarovanja. Število upravičencev se iz meseca v mesec rahlo 
spreminja. Največ zavarovancev je bilo meseca marca 402, najmanj pa meseca septembra - 344. 
Mesečni prispevek za eno osebo je znašal 30,81 EUR. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06104 Mrtvoogledna služba         20.000,00                  -             20.000,00           19.417,70            97,09    

  4029999 Drugi operativni stroški         20.000,00                  -             20.000,00           19.417,70            97,09    

 

06104 - Mrtvoogledna služba 
Vrednost: 19.418 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Opravljanje mrliško pregledne službe v občini vključuje zakonsko obveznost financiranja mrliških ogledov 
za pokojne, ki so imeli zadnje stalno bivališče na območju naše občine. V ta program so vključeni tudi 
stroški obdukcij po naročilu zdravnika, ki je opravil mrliški ogled. Stroški obdukcij so bili višji kot običajno, 
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saj sedaj opravljajo obdukcije na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. Cena ene obdukcije (od 
1.088,17 EUR naprej) je več kot dvakrat višja kot prej, ko so obdukcije opravljali v Splošni bolnišnici 
Celje. Poleg tega so povišani tudi stroški prevoza  pokojnika (prej v Celje, sedaj v Ljubljano).  

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06200 Obnova kapelic Marija Gradec         16.000,00                  -             16.000,00           15.709,62            98,19    

  4205010 Obnove         16.000,00                  -             16.000,00           15.709,62            98,19    

06202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne           1.500,00                  -              1.500,00            1.021,79            68,12    

  4029999 Drugi operativni stroški           1.500,00                  -              1.500,00            1.021,79            68,12    

 

06200 - Obnova kapelic Marija Gradec 
Vrednost: 15.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V lanskem letu smo začeli z obnovo kapelic v Marija Gradcu. Denarna sredstva v višini 15.709,23 EUR 
so bila porabljena za obnovo kapelice Marijinega vnebovzetja.  

 

06202 - Vzdrževanje grobov žrtev vojne 
Vrednost: 1.022 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za obnovo črk oziroma vzdrževanje grobov žrtev vojne na železniški postaji v 
Zidanem Mostu. 

 

18029002 - Premična kulturna dediščina 
 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06010 STIK -Muzejska zbirka         61.950,00                  -             61.950,00           58.937,46            95,14    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         36.700,00                  -             36.700,00           36.650,90            99,87    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           5.250,00                  -              5.250,00            5.223,58            99,50    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         20.000,00                  -             20.000,00           17.062,98            85,31    

 

06010 - STIK (Muzejska zbirka) 
Vrednost: 58.937 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plači in druge osebne prejemke obeh zaposlenih, ki jih Občina krije 100 %. 
Ostali denar je bil porabljen za plačilo materialnih stroškov muzeja in za program (razstave). 

 
 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

01204 Bilten, občinsko glasilo         41.800,00                  -             41.800,00           33.571,03            80,31    

  4020030 Založniške in tiskarske storitve         30.000,00                  -             30.000,00           23.094,94            76,98    

  4022060 Poštnina in kurirske storitve           8.700,00                  -              8.700,00            7.890,80            90,70    

  4029010 Avtorski honorarji           1.880,00                  -              1.880,00            1.836,59            97,69    

  4029051 Sejnine           1.120,00                  -              1.120,00               694,80            62,04    

  4029999 Drugi operativni stroški              100,00                  -                 100,00                 53,90            53,90    

06206 Sredstva za nabavo knjig         30.000,00                  -             30.000,00           30.000,00          100,00    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         30.000,00                  -             30.000,00           30.000,00          100,00    

06207 Knjižnica -Plače in dr.oseb.prej.        176.000,00                  -           176.000,00         175.573,63            99,76    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi        156.000,00                  -           156.000,00         155.813,84            99,88    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi         20.000,00                  -             20.000,00           19.759,79            98,80    

06208 Knijižnica Materialni stroški         52.650,00                  -             52.650,00           51.571,08            97,95    

  4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje…           2.650,00                  -              2.650,00            2.571,08            97,02    

  4026070 Najem programske računalniške opreme                    -                    -                       -                       -                  -      

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         46.000,00                  -             46.000,00           46.000,00          100,00    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4323000 Invest.transferi javnim zavodom           3.000,00                  -              3.000,00            3.000,00          100,00    

 

01204 - Bilten 
Vrednost: 33.571 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačila za založniške, tiskarske storitve in poštnino za 6 rednih številk Laškega biltena, 
ki so izšle v letu 2016, ter e-biltena. Zaradi velikega števila člankov naših občanov so bile vsem številkam 
dodane dodatne strani. V okviru postavke so zagotovljena tudi sredstva za avtorske honorarje za 
lektoriranje Laških biltenov, sejnine članom uredniškega odbora ter ostale stroške.  

 

06206 - Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig) 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva je Knjižnica Laško porabila za pridobivanje novega knjižnega gradiva.  

 

06207 - Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki ) 
Vrednost: 175.574 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za pokrivanje plač in drugih osebnih prejemkov:  
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- 75 % plače direktorice, računovodkinje in bibliotekarke za nabavo, obdelavo in drugo.; 

- 100 % plač vseh ostalih delavcev, ki delajo v Laškem. 

Plače zaposlenih so bile načrtovane po veljavni zakonodaji in predpisih. Zaradi napredovanj je bil strošek 
plač nekoliko večji kot v letu 2015. 

  

06208 - Knjižnica Laško (Materialni stroški) 
Vrednost: 51.571 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za programske in neprogramske materialne stroške. Izvajanje programa 
javne službe predstavljajo programski stroški za opremljanje in pripravo knjižničnega gradiva za izposojo, 
organizacijo spremljajočih prireditev in s tem povezanih stroškov, medsebojno sodelovanje med 
knjižnicami, zagotavljanje obvezne inventure knjižničnega gradiva, ipd..  Neprogramski materialni stroški 
zajemajo funkcionalne stroške, ki so potrebni za delovanje zgradbe. Za investicijsko vzdrževanje so 
porabili 3.000,00 EUR (računalnika, tiskalnik in pohištvo). 

  

18039002 - Umetniški programi 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06020 STIK -Kulturni center        100.330,00                  -           100.330,00           95.828,86            95,51    

  4000000 Osnovne plače           6.000,00                  -              6.000,00            5.154,97            85,92    

  4000010 Dodatek za delovno dobo              350,00                  -                 350,00               254,50            72,71    

  4001000 Regres za letni dopust              400,00                  -                 400,00               395,36            98,84    

  4002020 Prehrana med delom              500,00                  -                 500,00               422,74            84,55    

  4002030 Prevoz na delo              390,00                  -                 390,00               371,70            95,31    

  4003020 Sred.za del.usp. -povečan obseg dela           3.000,00    -       500,00            2.500,00               117,01             4,68    

  4010010 Prispevek za PIZ              530,00                  -                 530,00               489,10            92,28    

  4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje              400,00                  -                 400,00               362,55            90,64    

  4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni               40,00                  -                   40,00                 29,31            73,28    

  4012000 Prispevek za zaposlovanje               10,00                  -                   10,00                  3,30            33,00    

  4013000 Prispevek za starševsko varstvo               10,00                  -                   10,00                  5,51            55,10    

  4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu              200,00                  -                 200,00                 24,12            12,06    

  4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje…           3.000,00                  -              3.000,00            2.522,52            84,08    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         31.100,00            500,00           31.600,00           31.335,55            99,16    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           4.400,00                  -              4.400,00            4.345,16            98,75    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         50.000,00                  -             50.000,00           49.995,46            99,99    

 

06020 - STIK (Kulturni center) 
Vrednost: 95.829 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke so bila sredstva porabljena za materialne stroške Kulturnega centra, Hotela Savinja in 
Otročjega centra. Ostali denar je bil porabljen za plače in druge osebne prejemke zaposlenih (100 % 
delavca v Otročjem centru, 50 % računovodske delavke, direktorice in delavcev v Kulturnem centru). Iz te 
postavke se je kril tudi strošek računalniškega programa za vodenje računovodstva. 
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18039003 - Ljubiteljska kultura 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06211 Ljubiteljska dejavnost (KUD)         53.000,00                  -             53.000,00           53.000,00          100,00    

  4120002 Sofinanciranje društev         53.000,00                  -             53.000,00           53.000,00          100,00    

06212 Sofinanciranje prir.-JS za kult.dej.         13.000,00                  -             13.000,00           13.000,00          100,00    

  4132003 Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti         13.000,00                  -             13.000,00           13.000,00          100,00    

 

06211 - Ljubiteljska dejavnost (KUD) 
Vrednost: 53.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na objavljeni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske 
kulture se je v letu 2016 prijavilo 24 kulturnih društev, katerih vloge so bile rešene pozitivno. Točke so bile 
razdeljene na osnovi kriterijev in meril novega pravilnika, sredstva pa porabljena za delovanje društev.  

 

06212 - Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej. 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila porabljena za organizacijo različnih revij, seminarjev na področju kulture in za 
občinsko proslavo ob kulturnem prazniku. Sredstva so bila v primerjavi z letom 2015 manjša, saj smo 
občinske proslave in Zvezo kulturnih društev Občine Laško MOŽNAR sofinancirali preko STIK-a. 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

01205 Sofinanciranje medijev         21.800,00                  -             21.800,00           20.452,38            93,82    

  4020060 Stroški oglaševalskih storitev         19.500,00                  -             19.500,00           18.948,48            97,17    

  4029010 Avtorski honorarji           2.300,00                  -              2.300,00            1.503,90            65,39    

 

01205 - Sofinanciranje medijev 
Vrednost: 20.452 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo sklenili pogodbe o sodelovanju s petimi mediji: Radio Celje, Radio Kum, TV Celje, TV 
Krpan in VTV. Poraba je bila v okviru planiranih sredstev po letnih pogodbah o medsebojnem 
sodelovanju. Sredstva za plačilo avtorskih honorarjev za fotografske storitve v letu 2016 niso bila 
porabljena v celoti, saj ni bilo večjih dogodkov, za katere bi potrebovali dodatne fotografske storitve.  

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 
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06201 Drugi  stroški KU              600,00                  -                 600,00               287,38            47,90    

  4029990 Objave v Uradnem listu              290,00                  -                 290,00               287,38            99,10    

  4029999 Drugi operativni stroški              310,00                  -                 310,00                     -                  -      

06203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult)           5.000,00                  -              5.000,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški           5.000,00                  -              5.000,00                     -                  -      

06205 Vzdrž.in obnova kult.domov         40.500,00                  -             40.500,00           37.959,67            93,73    

  4025040 Zavarovalne premije za objekte              500,00                  -                 500,00                     -                  -      

  4205010 Obnove         39.000,00    -       310,00           38.690,00           36.654,22            94,74    

  4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom           1.000,00            310,00            1.310,00            1.305,45            99,65    

06213 Aškerčevina           7.710,00                  -              7.710,00            5.548,45            71,96    

  4022000 Elektrika           1.000,00                  -              1.000,00               702,56            70,26    

  4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov           1.800,00                  -              1.800,00               142,49             7,92    

  4025040 Zavarovalne premije za objekte              100,00                  -                 100,00                     -                  -      

  4029020 Podjemne pogodbe           3.900,00                  -              3.900,00            3.828,40            98,16    

  4029120 Posebni davek na določene prejemke              910,00                  -                 910,00               875,00            96,15    

06215 Sofinanciranje izdaje knjig           8.000,00                  -              8.000,00            2.236,09            27,95    

  4029010 Avtorski honorarji              750,00            460,00            1.210,00            1.203,12            99,43    

  4029999 Drugi operativni stroški           7.250,00    -       460,00            6.790,00            1.032,97            15,21    

06742 Sofinanciranje prireditev in projektov         24.000,00                  -             24.000,00           23.699,10            98,75    

  4120002 Sofinanciranje društev         24.000,00                  -             24.000,00           23.699,10            98,75    

 

06201 - Drugi stroški -kultura 
Vrednost: 287 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za objavo novega Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na 
področju ljubiteljske kulture v Občini Laško v Uradnem listu RS. 

 

06203 – Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina) 
Vrednost: 0 € 

Sredstva niso bila porabljena, saj ni bilo nobenega predloga za obnovo sakralnih in kulturnih objektov. 

 

06205 - Vzdrževanje in obnova kulturnih domov 
Vrednost: 37.960 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za novo kritino na Sindikalnem domu v Rečici je bilo porabljeno 32.985,23 EUR. V Sindikalnem domu 
smo sofinancirali tudi preureditev notranjih prostorov. Ostali denar smo porabili za Kulturni dom v Marija 
Gradcu (ureditev vodovoda in odtokov), v Kulturnem domu Zidani Most pa smo nabavili osvetlitev za 
oder, diaprojektor in platno. 

 

06213 - Aškerčevina 
Vrednost: 5.548 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje Aškerčeve domačije, plačilo elektrike in za stroške 
podjemne pogodbe z Avgustom Aškercem, ki upravlja domačijo. 
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06215 - Sofinanciranje izdaje knjig 
Vrednost: 2.236 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V lanskem letu smo sofinancirali ponatis izbora pesmi Antona Aškerca in knjigo Andreja  Mavrija  "Laško 
pod kljukastim križem". Sredstva so bila porabljena tudi za avtorski honorar fotografu, ki je pripravil 
slikovni material za tri knjige dddr. Mačka. Ostali denar ni bil porabljen, ker bo knjiga dddr. Mačka 
Zgodovina župnije sv.  Mavricija v Jurkloštru izdana v letošnjem letu. 

 

06742 - Sofinanciranje prireditev in projektov 
Vrednost: 23.699 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je Občina Laško v mesecu januarju objavila javni poziv za sofinanciranje prireditev in 
projektov. Vloženih je bilo 73 vlog, od tega 70 pozitivno rešenih in 3 negativno rešene vloge. Poziv je bil 
zaradi porabe sredstev zaključen dne 14. 6. 2016.  

 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06713 Sofinanciranje društev - veterani           5.600,00                  -              5.600,00            5.600,00          100,00    

  4120002 Sofinanciranje društev           5.600,00                  -              5.600,00            5.600,00          100,00    

 

06713 - Sofinanciranje društev -veterani 
Vrednost: 5.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih organizacij in na podlagi pravilnika 
so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Na javni razpis se je prijavilo pet 
združenj oziroma društev in vsi so bili upravičeni do dodelitve sredstev. 

 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 
Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2016  in na podlagi 
pravilnika, so bila razdeljena sredstva, ki so jih društva porabila za svoje delovanje. Takšnih društev je 
bilo v lanskem letu 36. 

 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 
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06301 Izgradnja in vzdrževanje športnih objektov         68.000,00                  -             68.000,00           42.985,50            63,21    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport         15.000,00                  -             15.000,00           15.000,00          100,00    

  4204010 Novogradnje         50.000,00    -    1.000,00           49.000,00           27.235,50            55,58    

  4208010 Investicijski nadzor           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija           2.000,00         1.000,00            3.000,00               750,00            25,00    

06306 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine         19.000,00                  -             19.000,00           19.000,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport         19.000,00                  -             19.000,00           19.000,00          100,00    

06307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine         27.000,00                  -             27.000,00           27.000,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport         27.000,00                  -             27.000,00           27.000,00          100,00    

06308 Kakovostni šport         20.000,00                  -             20.000,00           20.000,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport         20.000,00                  -             20.000,00           20.000,00          100,00    

06309 Športna rekreacija         10.000,00                  -             10.000,00           10.000,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport         10.000,00                  -             10.000,00           10.000,00          100,00    

06310 Šport invalidov           2.000,00                  -              2.000,00            2.000,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport           2.000,00                  -              2.000,00            2.000,00          100,00    

06311 Šport starješih           3.500,00                  -              3.500,00            3.500,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport           3.500,00                  -              3.500,00            3.500,00          100,00    

06314 Športne prireditve in promocija športa         13.000,00                  -             13.000,00           13.000,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport         13.000,00                  -             13.000,00           13.000,00          100,00    

06316 Izobraževanje strokovnih kadrov           2.000,00                  -              2.000,00            2.000,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport           2.000,00                  -              2.000,00            2.000,00          100,00    

06319 Vrhunski šport           3.000,00                  -              3.000,00            3.000,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport           3.000,00                  -              3.000,00            3.000,00          100,00    

06321 Najem in vzdrževanje športnih objektov         17.000,00                  -             17.000,00           17.000,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport         17.000,00                  -             17.000,00           17.000,00          100,00    

06322 Obštudijske športne dejavnosti              500,00                  -                 500,00               500,00          100,00    

  4120005 Sofinanciranje klubom-šport              500,00                  -                 500,00               500,00          100,00    

 

06301 - Izgradnja in obnova športnih objektov 
Vrednost: 42.986 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva v višini 15.000,00 EUR so bila razdeljena na javnem razpisu za šport. Društva, ki so bila 
uspešna na razpisu, so sredstva porabila za ograjo ob nogometnem igrišču v Hudi Jami, za nabavo 
materiala za absorbcijo zvoka v prostorih strelišča v Hudi Jami, za ureditev elektrike na igrišču na Vrhu 
nad Laškim, za nabavo dveh košev v Rečici in za ureditev plezalnih sten v Sedražu in Laškem. V 
lanskem letu smo začeli tudi s preureditvijo igrišča v Hudi Jami (21.432,66 EUR), ki ga zaradi vremenskih 
nevšečnosti nismo končali v lanskem letu.  Z deli bomo nadaljevali v mesecu marcu.  Denar za projekte je 
bil porabljen za načrte in popis del za igrišče v Hudi Jami. Ostali denar smo porabili za ureditev igrišča v 
Zidanem Mostu in za risanje črt na igrišču v Trojnem. 
 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0043 Urejanje občinskih zemljišč 

OB057-13-0040 Izgradnja športnih igrišč 

 

 

06306 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
Vrednost: 19.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila porabljena za športne dejavnosti populacije od predšolskega do vključno 
srednješolskega obdobja: 
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- promocijski športni programi: Ciciban planinec, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Mladi planinec; 

- šolska športna tekmovanja; 

- celoletni športni programi; 

- programi v počitnicah in pouka prostih dnevih. 

 

06307 - Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine 
Vrednost: 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 
V te programe se vključujejo otroci od 6. do 13. leta in od 14. do vključno 19. leta starosti, ki imajo interes 
in sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki in ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih zvez. Društva, ki so imela v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom 
športnika mladinskega razreda, so dobila sredstva za vsakega posameznika v skladu s točkovnim 
sistemom. 

 

06308 - Kakovostni šport 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo 
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa 
in jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni 
skupnosti. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do 
naslova državnih prvakov. Upravičencem smo iz občinskega proračuna sofinancirali delo strokovnega 
kadra, materialne stroške in stroške tekmovanj. Društva, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike 
s statusom športnika državnega razreda, so dobila sredstva za vsakega posameznika v skladu s 
točkovnim sistemom. 

 

06309 - Športna rekreacija 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani s ciljem ohranjati in izboljševati celostni 
zdravstveni status. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in 
letnega prostega časa. 

Sofinancirali smo 60 urne programe, udeležbo na različnih rekreativnih tekmovanjih in  sodelovanje v 
rekreativnih ligah. 

  

06310 - Šport invalidov 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, 
revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

Sofinancirali smo 60-urne programe, najem objektov, strokovni kader, organizacijo in udeležbo na 
različnih tekmovanjih. 

  

06311 - Šport starejših 
Vrednost: 3.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Športna dejavnost starejših je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu 
in tekmovanju upokojencev, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

Sofinancirali smo 60-urne programe, najem objektov, strokovni kader, organizacijo in udeležbo na 
različnih tekmovanjih. 

  

06314 - Športne prireditve in promocija športa 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Športne prireditve so organizirana športna srečanja, občinska športna tekmovanja in organizacija 
občinskih lig. Društvom ali klubom, ki so prijavili program izvedbe občinskih in drugih tekmovanj, smo 
sofinancirali dejanske stroške organizacije in nagrade za tekmovalne dosežke. 

 

06316 - Izobraževanje strokovnih kadrov 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Razvoja športa in športnih programov ni brez strokovnih kadrov, zato se v te programe vključujejo 
amaterski športni delavci, ki delajo v javnih zavodih, športnih društvih in njihovih zvezah ter drugih 
institucijah, katerih primarna dejavnost je šport. Sofinancirali smo izobraževanja, usposabljanja in 
izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu in sicer: šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, 
inštruktor, učitelj, trener in sodnik) in izpolnjevanje strokovnih kadrov (licence). Sofinancirala se prijavnina 
oz. kotizacija 

 

06319 - Vrhunski šport 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika perspektivnega, 
mednarodnega ali svetovnega razreda v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger. V te 
programe so vključeni kategorizirani športniki, ki trenirajo v domačem klubu ali društvu. Upoštevajo se 
kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - Združenja športnih zvez Slovenije. V lanskem 
letu smo v naši občin imeli 1 športnika svetovnega razreda, 3 športnike mednarodnega razreda in 2 
športnika perspektivnega razreda. 

 

06321 - Najem in vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 17.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila dodeljena društvom, ki plačujejo najemnino za športne objekte in društvom, ki 
športne objekte samostojno vzdržujejo. 

 

06322 - Obštudijske športne dejavnosti 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila porabljena za obštudijske športne dejavnosti študentov. Sofinancirali smo 60-
urne programe vadbe.  
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18059002 - Programi za mladino 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06401 Dejavnost centrov mladih         45.000,00                  -             45.000,00           44.000,00            97,78    

  4029999 Drugi operativni stroški           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4120002 Sofinanciranje društev         44.000,00                  -             44.000,00           44.000,00          100,00    

06402 Dejavnost otrok in mladine           5.000,00                  -              5.000,00            3.343,88            66,88    

  4029999 Drugi operativni stroški           5.000,00                  -              5.000,00            3.343,88            66,88    

 

06401 - Dejavnost centra mladih 
Vrednost: 44.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu januarju je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov na 
katerega se je prijavilo Društvo študentski, mladinski in otroški center Laško, ki ima status društva v 
javnem interesu v mladinskem sektorju. Pridobljena sredstva je društvo porabilo za svoje delovanje. 

V okviru investicijskega vzdrževanja so bila sredstva porabljena za materialne stroške prostora in za 
nabavo drobnega inventarja za Otročji center v bivšem kinu. 

  

06402 - Dejavnost otrok in mladine 
Vrednost: 3.344 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti namenjenih otrokom čez celo leto: 
prevozi predšolskih otrok na različne prireditve v Laškem, sofinanciranje projekta "Sožitje telesa in duha" 
(plačilo letovanja za eno občanko občine Laško - varovanko Centra za varstvo in delo Golovec, enota 
Radeče), Jurjevanje (nabava darilne košare za Zelenega Jurija in stvari za cvrtnjak), plačilo udeležbe 
otrok na otroškem parlamentu 2016 v Ljubljani, plačilo fotografij Zlatih učencev na proslavi ob Državnem 
prazniku, sofinanciranje prireditve "Laško združuje dobre želje" in obdaritev otrok za Miklavža ter ob 
novem letu. 

 



 

Stran 132 od 180 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06504 Subvencije Vrtec Laško     1.524.650,00    -       400,00      1.524.250,00      1.483.852,78            97,35    

  4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje…           3.000,00                  -              3.000,00            2.571,08            85,70    

  4026070 Najem programske računalniške opreme                    -                    -                       -                       -                  -      

  4119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih 
in…     1.470.000,00                  -        1.470.000,00      1.457.011,67            99,12    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         41.650,00    -       400,00           41.250,00           17.885,27            43,36    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           6.000,00                  -              6.000,00            2.493,75            41,56    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov           4.000,00                  -              4.000,00            3.891,01            97,28    

06505 Subvencija - domicil        124.000,00                  -           124.000,00         116.650,10            94,07    

  4119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih 
in…        124.000,00                  -           124.000,00         116.650,10            94,07    

06506 Vrtec Laško -oprema in invest.vzdrževanje        129.900,00            800,00         130.700,00         130.288,86            99,69    

  4205010 Obnove        106.550,00            800,00         107.350,00         106.948,41            99,63    

  4208010 Investicijski nadzor           3.000,00                  -              3.000,00            3.000,00          100,00    

  4323000 Invest.transferi javnim zavodom         20.350,00                  -             20.350,00           20.340,45            99,95    

06507 Drugi stroški OV              130,00                  -                 130,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški              130,00                  -                 130,00                     -                  -      

 

06504 - Vrtec Laško 
Vrednost: 1.483.853 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je ustanoviteljica Vrtca Laško, ki domuje na 9 lokacijah. Po Zakonu o vrtcih je lokalna 
skupnost, v kateri ima otrok stalno prebivališče, zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in 
plačilom staršev.  

Iz proračuna se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za:  

bruto plače in prispevke zaposlenih v vrtcih, določenih na osnovi sistemizacije ob upoštevanju kadrovskih 
normativov, zakonov in kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,  

prejemke, ki pripadajo delavcu na podlagi predpisov, ki urejajo delovno-pravna razmerja in  

za druge materialne in nematerialne stroške v skladu s standardi in normativi 

 

06505 - Subvencije - domicil 
Vrednost: 116.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike med sredstvi, ki jih vplačajo starši in polno ceno programa 
za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče na območju naše občine, vključeni pa so v programe vrtcev v 
drugih občinah. Teh otrok je bilo v lanskem letu 37.  

 

06506 - Vrtec Laško -oprema in investicijsko vzdrževanje 
Vrednost: 130.289 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za opremo igralnice v OŠ Vrh nad Laškim in OŠ Primoža Trubarja Laško. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0026 Nakup opreme in vzdrževanje v vrtcu 

  

06507 –  Drugi stroški – otroško varstvo 
Sredstva niso bila porabljena.  

 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar         95.000,00                  -             95.000,00           67.459,53            71,01    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         95.000,00                  -             95.000,00           67.459,53            71,01    

06603 Mat.stroški -POŠ Debro         80.000,00                  -             80.000,00           67.201,31            84,00    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         80.000,00                  -             80.000,00           67.201,31            84,00    

06604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc        104.940,00                  -           104.940,00         104.940,00          100,00    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov        104.940,00                  -           104.940,00         104.940,00          100,00    

06605 Dod.dejav.-OŠ P.Trubar         55.000,00                  -             55.000,00           47.316,60            86,03    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         48.400,00    -       300,00           48.100,00           42.045,09            87,41    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           5.000,00            300,00            5.300,00            5.271,51            99,46    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov           1.600,00                  -              1.600,00                     -                  -      

06607 Dod.dejav.-OŠ A.Aškerc         37.000,00         1.220,00           38.220,00           38.215,90            99,99    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         31.100,00         1.899,00           32.999,00           32.997,52          100,00    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           4.300,00            420,00            4.720,00            4.717,62            99,95    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov           1.600,00    -    1.099,00               501,00               500,76            99,95    

06608 Varstvo voz.-OŠ P.Trubar         15.000,00                  -             15.000,00           10.364,22            69,09    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         13.000,00                  -             13.000,00            8.926,96            68,67    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           2.000,00                  -              2.000,00            1.437,26            71,86    

06610 Varstvo voz.-OŠ A.Aškerc         16.000,00    -    1.220,00           14.780,00           14.772,71            99,95    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         14.000,00    -    1.270,00           12.730,00           12.724,22            99,95    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           2.000,00             50,00            2.050,00            2.048,49            99,93    

06620 Vzdrž.in obnova-OŠ Laško         98.000,00                  -             98.000,00           74.918,71            76,45    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         48.000,00                  -             48.000,00           25.887,67            53,93    

  4323000 Invest.transferi javnim zavodom         50.000,00                  -             50.000,00           49.031,04            98,06    

06621 Vzdrž.in obnova-OŠ Rim.Toplice         50.000,00                  -             50.000,00           31.020,77            62,04    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         35.000,00    -        52,00           34.948,00           15.968,97            45,69    

  4323000 Invest.transferi javnim zavodom         15.000,00             52,00           15.052,00           15.051,80          100,00    

 

06602 - Mat. stroški -OŠ P. Trubar 
Vrednost: 67.460 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov 
vezanih na šolski prostor centralne šole in PŠ Vrh nad Laškim. 

Sredstva za materialne stroške so se nakazovala mesečno na podlagi dejanskih računov in so bila v 
primerjavi s prejšnjim letom precej nižja (za 20.000,00 EUR), kar je posledica energetske sanacije, mile 
zime in racionalizacije stroškov  

  

06603 - Mat. stroški - POŠ Debro 
Vrednost: 67.201 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov 
vezanih na šolski prostor PŠ Debro, PŠ Šentrupert in PŠ Rečica.  

Sredstva za materialne stroške so se nakazovala mesečno na podlagi dejanskih računov in so bila v 
primerjavi s prejšnjim letom precej nižja (za 10.000,00 EUR), kar je posledica energetske sanacije, mile 
zime in racionalizacije stroškov  

 

06604 - Mat. stroški OŠ A. Aškerc 
Vrednost: 104.940 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov 
vezanih na šolski prostor centralne šole in vseh podružničnih šol.  

Sredstva za materialne stroške so se nakazovala mesečno na podlagi dejanskih računov- 

  

 

06605 – Dodatne dejavnosti  -OŠ P. Trubar 
Vrednost: 47.317 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za  pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, za delo 
šolskega psihologa v OŠ Primoža Trubarja Laško, za administracijsko delavko na PŠ Debro, za delo 
tehničnega osebja pod normativom in za zimsko šolo v naravi.  

 

06607 – Dodatne dejavnosti -OŠ A. Aškerc 
Vrednost: 38.216 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za  pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, za delo 
logopeda, za delo v OPB-ju, za delo tehničnega osebja pod normativom, za pripravo dela s  slepo 
deklico, za učenje slovenskega jezika tujcev, ki ne znajo slovenski jezik in zimsko šolo v naravi.  

 

06608 - Varstvo voz. - OŠ P. Trubar 
Vrednost: 10.364 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.  
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06610 - Varstvo voz. -OŠ A. Aškerc 
Vrednost: 14.773 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje varstva vozačev.  

 

06620 - Sred. za vzdrževanje in obnovo - OŠ Laško 
Vrednost: 74.919 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Šola je  nabavila nov kombi Opel Vivaro (24.099,00 EUR), na PŠ Debro so dobavili in montirali plinske 
grelnike za segrevanje sanitarne vode in popravili zasilno razsvetljavo.  Ostali denar je bil porabljen za  
tekoče vzdrževanje, ki pa je bilo bistveno manjše od načrtovanega. 

 

06621 - Sred.za vzdrževanje in obnovo - OŠ Rimske Toplice 
Vrednost: 31.021 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za nabavo novega ozvočenja na šoli, za nakup računalniške opreme, za 
preureditev ogrevanja v eni učilnic in za stroške tekočega vzdrževanja, ki pa je bilo manjše od 
načrtovanega. 

 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06630 Mat.stroški Glasbena šola         44.000,00                  -             44.000,00           43.213,00            98,21    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         16.000,00                  -             16.000,00           15.217,00            95,11    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         16.000,00                  -             16.000,00           15.996,00            99,98    

  4323000 Invest.transferi javnim zavodom         12.000,00                  -             12.000,00           12.000,00          100,00    

06635 Glasbena šola (nadstandard)         10.000,00                  -             10.000,00            6.943,92            69,44    

  4029999 Drugi operativni stroški              500,00                  -                 500,00                     -                  -      

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi           7.000,00                  -              7.000,00            5.999,82            85,71    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           1.000,00                  -              1.000,00               944,10            94,41    

 

06630 - Glasbena šola Laško-Radeče 
Vrednost: 43.213 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Glasbeni šoli se skladno z veljavno zakonodajo sofinancirajo materialni stroški, stroški ogrevanja, stroški 
za obnovo opreme, nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in sredstva za investicijsko 
vzdrževanje nepremičnin ter opremo.  

Nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi so, skladno z 82. členom ZOFVI, namenjena za 
kritje stroškov prevozov in prehrane zaposlenih. Stalni materialni stroški se vežejo na objekt in vključujejo 
stroške elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, materiala za čiščenje in tekoče vzdrževanje.  

Sredstva za nadomestila stroškov delavcev po kolektivni pogodbi in materialne stroške se šoli nakazujejo 
mesečno in so izračunani glede na delež oddelkov in število učiteljev.  
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Investicijska sredstva so namenjena predvsem nabavi novih inštrumentov in investicijskem vlaganju v 
šolo. Izplačujejo se na podlagi zahtevkov za refundacijo, ki morajo vsebovati fotokopijo računov. V 
lanskem letu so iz teh sredstev kupili tri računalnike in dva inštrumenta (bariton saksofon in  bas klarinet). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0036 Glasbena šola Laško -instrumenti 

  

06635 - Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard 
Vrednost: 6.944 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za plačilo pouka citer, ki ga ne financira MIZŠ.  

 

 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem 
izobraževanju 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog           3.000,00                  -              3.000,00            3.000,00          100,00    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov           3.000,00                  -              3.000,00            3.000,00          100,00    

 

06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila razdeljena na podlagi poziva obema šolama in na podlagi veljavnega 
točkovnika. OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice je prijavila eno raziskovalno nalogo in en projekt. OŠ 
Primoža Trubarja Laško pa tri raziskovalne naloge in en projekt. Strokovna komisija je vse prispele 
projekte in raziskovalne naloge pregledala in ocenila. Na podlagi točkovnika je OŠ Antona Aškerca 
Rimske Toplice prejele 112 točk ( 955,00 EUR)  OŠ Primoža Trubarja Laško dobila 240 točk ( 2.045,00 
EUR) 

 

1904 - Terciarno izobraževanje 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06632 Regijsko študijsko središče           4.800,00                  -              4.800,00            4.700,16            97,92    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov           4.800,00                  -              4.800,00            4.700,16            97,92    

 

06632 - Regijsko študijsko središče 
Vrednost: 4.700 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za delovanje javnega zavoda Regijskega študijskega  središča (RŠS), ki je 
pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije. Med 29 občinami 
ustanoviteljicami je tudi Občina Laško, ki sofinancira 2,42 % ( 4.700,16 EUR). Delež je izračunan na 
podlagi števila prebivalcev v posameznih občinah. 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06633 Program izobr.odraslih-SIC Sl.Konjice           4.800,00                  -              4.800,00            4.800,00          100,00    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov           4.800,00                  -              4.800,00            4.800,00          100,00    

 

06633 - Program izobraževanja odraslih -SIC Slovenske Konjice 
Vrednost: 4.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila v skladu s pogodbo namenjena Svetovalno izobraževalnemu centru Slovenske Konjice - 
Zreče - enota  Laško za izvedbo izobraževanja odraslih za pridobitev stopnje izobrazbe oziroma 
prekvalifikacije in za organizacijo različnih delavnic, tečajev in projektov na območju naše občine. Med 
drugim so v lanskem letu v Laškem organizirali tudi brezplačni tečaj angleškega in nemškega jezika, 
poleg tega pa so imeli tudi tečaj za računalniško pismenost. So tudi redni gosti v različnih podjetjih, kjer 
organizirajo za delavce različne plačljive  ali brezplačne delavnice. Denarna sredstva so bila porabljena 
za najem učilnic v OŠ Primoža Trubarja Laško, za najem svojih prostorov v STIK-u in za nabavo 
pisarniške opreme. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06640 Prevozi otrok        460.100,00                  -           460.100,00         457.635,57            99,46    

  4029999 Drugi operativni stroški              100,00                  -                 100,00                     -                  -      

  4119000 Regresiranje prevozov v šolo        447.000,00                  -           447.000,00         446.999,30          100,00    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         13.000,00                  -             13.000,00           10.636,27            81,82    

06714 Doplačilo za šolo v naravi           4.500,00                  -              4.500,00            4.500,00          100,00    

  4119020 Doplačila za šolo v naravi           4.500,00                  -              4.500,00            4.500,00          100,00    

06715 Regresiranje prehrane učen.in dijakov         10.000,00                  -             10.000,00           10.000,00          100,00    

  4119030 Regresiranje prehrane učencev in dijakov         10.000,00                  -             10.000,00           10.000,00          100,00    

 

06640 - Prevozi otrok 
Vrednost: 457.636 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za prevoze otrok, ki so organizirani v skladu z zakonskimi obveznostmi in v 
dogovoru s šolama glede na sprejeto šolsko mrežo in šolske okoliše v občini Laško. Poleg tega so bili iz 
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te postavke financirani tudi izredni prevozi otrok na različne prireditve, za potrebe naravoslovnih in 
kulturnih dni in za različne šolske dejavnosti.  

 

06714 - Doplačila za šolo v naravi 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila nakazana osnovnim šolam za pokritje stroškov šole v naravi otrokom iz socialno šibkih 
družin. OŠ Primoža Trubarja je bilo nakazano 3.000,00 EUR, OŠ Antona Aškerca pa 1.500,00 EUR. 

 

06715 - Regresiranje prehrane učencev 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila namenjena  za pokritje stroškov prehrane otrok iz socialno šibkih družin. OŠ Primoža 
Trubarja je bilo nakazano 6.600,00 EUR, OŠ Antona Aškerca pa 3.400,00 EUR.  

  

 

19069004 - Študijske pomoči 

  

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06634 Študijske pomoči           6.000,00                  -              6.000,00            2.508,00            41,80    

  4119994 Druge subvencije posameznikom           6.000,00                  -              6.000,00            2.508,00            41,80    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov           1.500,00                  -              1.500,00                     -                  -      

06637 Regijska štipendijska shema           4.000,00                  -              4.000,00                     -                  -      

  4117010 Kadrovske štipendije           4.000,00                  -              4.000,00                     -                  -      

 

06634 - Študijske pomoči 
Vrednost: 2.508 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu septembru je bil objavljen javni razpis za enkratno denarno pomoč za študij v tujini za šolsko 
leto 2015/2016. Prijavilo se je 7 vlagateljev. Na osnovi novega Pravilnika o enkratni denarni pomoči za 
študij v tujini, so bile na osnovi meril za dodeljevanje enkratne denarne pomoči za študij v tujini, pozitivno 
rešene tri vloge.  

 

06637 Regijska štipendijska shema 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S strani razvojne agencije RASR smo bili obveščeni, da so s strani Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti prejela obvestilo, da za šolsko/študijsko leto 2015/2016 ne bodo podelili 
sredstev razvojnim agencijam za izvajanje in sofinanciranje kadrovskih štipendij preko Regijske 
štipendijske sheme. Zato je realizacija te postavke enaka 0. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06701 Drugi stroški SO              770,00                  -                 770,00               769,39            99,92    

  4029990 Objave v Uradnem listu              250,00                  -                 250,00               249,57            99,83    

  4029999 Drugi operativni stroški              520,00                  -                 520,00               519,82            99,97    

 

06701 - Drugi stroški -sociala 
Vrednost: 769 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za objavo novega Pravilnika o sofinanciranju programov na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško in za objavo sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene 
storitve pomoč družini na domu v Uradnem listu RS. Izvedeno je bilo plačilo prenosa vrednostnih papirjev 
na Občino Laško na podlagi sklepa o dedovanju za dva oskrbovanca. Dodatna namenska sredstva so 
bila zagotovljena v sodelovanju s Centrom za socialno delo Laško in Rdečim križem Slovenije, 
Območnega združenja Laško Radeče eni družini –s tem jim je bilo omogočeno osnovno preživetje. 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

01208 Prevozi občanov         11.700,00                  -             11.700,00            9.810,41            83,85    

  4029999 Drugi operativni stroški         11.700,00                  -             11.700,00            9.810,41            83,85    

06717 Darila ob rojstvu otrok         20.500,00                  -             20.500,00           20.475,00            99,88    

  4029999 Drugi operativni stroški              500,00    -       500,00                     -                       -                  -      

  4111030 Pomoč staršem ob rojstvu otrok         20.000,00            500,00           20.500,00           20.475,00            99,88    

 

01208 - Prevozi občanov 
Vrednost: 9.810 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila porabljena za jutranji prevoz dijakov v času pouka na relaciji Jurklošter Loke 
(3.360,95 EUR) in za prevoz občanov na relaciji Laško Šentrupert Trobni Dol Vrh nad Laškim Laško 
Zgornja Rečica Laško  (6.449,46 EUR). Ti prevozi so bili organizirani ob ponedeljkih, sredah in petkih in 
so bili za naše občane brezplačni. 
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06717 - Darila ob rojstvu otrok 
Vrednost: 20.475 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

S 1.1.2016 je začela veljati sprememba Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence. Višina 
enkratne denarne pomoči za novorojence je bila zvišana in sicer za prvega otroka 150 EUR, za drugega 
otroka 175 EUR ter za tretjega in vsakega naslednjega otroka 200 EUR. Vloženih je bilo 131 vlog, od 
tega 4 negativne in 127 pozitivnih.  
 

Število rojstev v občini Laško v zadnjih desetih letih: 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rojstev 147 145 122 134 151 144 135 117 115 129 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049001 - Centri za socialno delo 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06720 Center za socialno delo           3.000,00                  -              3.000,00            3.000,00          100,00    

  4133020 Mat. stroški javnih zavodov           3.000,00                  -              3.000,00            3.000,00          100,00    

 

06720 - Center za socialno delo 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina iz proračuna financira programe, ki jih za občino v skladu z zakonom opravlja Center za socialno 
delo Laško. Med te programe sodi psihosocialna pomoč otrokom s težavami pri učenju in vedenju.  

 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06721 Družinski pomočnik         81.000,00            200,00           81.200,00           81.198,43          100,00    

  4119220 Izplačila družinskemu pomočniku         81.000,00            200,00           81.200,00           81.198,43          100,00    

06722 Posebni zavodi        216.535,00                  -           216.535,00         216.129,71            99,81    

  4119090 Regresiranje oskrbe v domovih        216.535,00                  -           216.535,00         216.129,71            99,81    

 

06721 - Družinski pomočnik 
Vrednost: 81.198 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Družinski pomočnik je naloga občine, ki je bila uvedena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o socialnem varstvu od leta 2004 naprej. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki menijo, 
da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti, osebne komunikacije, 
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domačnosti in topline. Namesto celodnevnega institucionalnega varstva imajo tako pravico izbrati 
družinskega pomočnika, ki jim nudi pomoč v domačem okolju. V lanskem letu je Občina Laško 
izplačevala mesečni prihodek za osem družinskih pomočnikov. 

 

06722 - Posebni zavodi 
Vrednost: 216.130 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je pokrivala del stroškov bivanja v posebnih zavodih za osebe z motnjo v razvoju. Takšnih oseb je 
bilo v lanskem letu 21, mesečni strošek občine za plačilo posebnih zavodov pa znaša v povprečju 
18.000,00 EUR. Poleg tega smo na osnovi podpisanih pogodb pokrivali tudi mesečne materialne stroške 
otrok, ki obiskujejo OŠ Glazija Celje OVI program.  

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06723 Splošni zavodi za odrasle        360.000,00                  -           360.000,00         359.968,59            99,99    

  4119090 Regresiranje oskrbe v domovih        360.000,00                  -           360.000,00         359.968,59            99,99    

06724 Pomoč družini na domu        155.000,00                  -           155.000,00         154.108,63            99,42    

  4119996 Redne subvencije -CPD        155.000,00                  -           155.000,00         154.108,63            99,42    

06725 Center starejših         50.000,00                  -             50.000,00           50.000,00          100,00    

  4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim -javni zavodi         20.500,00                  -             20.500,00           20.500,00          100,00    

  4133010 Prisp.delodajalca -javni zavodi           3.500,00                  -              3.500,00            3.500,00          100,00    

  4133020 Mat.stroški javnih zavodov         26.000,00                  -             26.000,00           26.000,00          100,00    

06726 Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

  4029999 Drugi operativni stroški           1.000,00                  -              1.000,00                     -                  -      

 

06723 - Splošni zavodi za odrasle 
Vrednost: 359.969 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občani Laškega se v obdobju, ko ne morejo skrbeti zase in za oskrbo ne zadošča pomoč na domu, 
odločajo za domsko oskrbo. Doplačilo bivanja v institucionalnem varstvu za tiste, ki s svojimi sredstvi ne 
zmorejo pokriti celotnih stroškov, je naloga Občine Laško. Takšnih oseb je bilo v lanskem letu 89, 
mesečni strošek občine za plačilo splošnih zavodov pa znaša v povprečju 36.000 EUR. 

 

06724 - Pomoč družini na domu 
Vrednost: 154.109 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Storitev programa pomoči na domu opravlja Center za socialno delo Laško. Cena neposredne socialne 
oskrbe pomoči na domu za leto 2016 je znašala 14,39 EUR na efektivno uro in je bila nižja kot v letu 
2015. Občina je ceno subvencionirala v višini 10,89 EUR na efektivno uro, končna cena storitve za 
uporabnika pa je znašala 3,50 EUR. Na osnovi odločbe Centra za socialno delo Laško so bile tri osebe v 
celoti in ena oseba delno upravičeni plačila socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu.  
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06725 - Center starejših 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Center starejših Hišo generacij Laško upravlja Center za socialno delo Laško. Sredstva so bila porabljena 
za pokritje vseh stroškov v okviru delovanja Centra starejših Hiše generacij Laško ter za kvalitetno 
izvedbo vseh dejavnosti, ki so se tam odvijale. 

 

06726 Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 

Tudi ta postavka je namenjena za izvedbo projekta mreže dnevnih in medgeneracijski centrov, ki je kot 
predlog vključen v dogovor za razvoj regije. Ker pa dogovor za razvoj regije ni potrojen je podobno, kot je 
pri postavkah Samooskrbe in Razvoj območij Nature 2000 postavka nerealizirana. 

 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06710 Pogrebni stroški           9.100,00                  -              9.100,00            8.990,97            98,80    

  4029999 Drugi operativni stroški           9.100,00                  -              9.100,00            8.990,97            98,80    

06730 Den.pomoč v izjemnih primerih         45.000,00                  -             45.000,00           42.185,80            93,75    

  4112990 Denarna pomoč v izjemnih primerih         45.000,00                  -             45.000,00           42.185,80            93,75    

06731 Subvencija najemnin        138.000,00                  -           138.000,00         128.674,58            93,24    

  4119200 Subv. stanarin -ostali         48.000,00                  -             48.000,00           47.926,06            99,85    

  4119201 Subv.stanarin-Stan.sklad         90.000,00                  -             90.000,00           80.748,52            89,72    

06732 Subvencija letovanja         18.000,00                  -             18.000,00           17.901,58            99,45    

  4119991 Letovanje predšolskih otrok         18.000,00                  -             18.000,00           17.901,58            99,45    

 

06710 - Pogrebni stroški 
Vrednost: 8.991 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so bila porabljena za plačilo najemnine za občinske socialne grobove ter pokrivanje 
stroškov pogrebov pokojnih občanov, ki nimajo svojcev ali le-ti niso zmožni v celoti ali delno plačati 
pogrebnih stroškov. V lanskem letu je bilo enajst socialnih pogrebov. 

 

06730 – Denarna  pomoč v izjemnih primerih 
Vrednost: 42.186 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denar je bil porabljen za enkratno denarno pomoč Občine Laško, ki je bila razdeljena na osnovi pogojev 
in meril Pravilnika o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško. Vloženih je bilo 220 vlog. Od 
tega je bilo 199 vlog rešenih pozitivno in 21 vlog negativno. Povprečni znesek izplačila enkratne denarne 
pomoči v Občini Laško za leto 2016 je znašal 215 EUR. 
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06731 - Subvencija najemnin 
Vrednost: 128.675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Upravičenci do subvencionirane najemnine so najemniki, ki po ZUPJS izpolnjujejo pogoje za pridobitev 
subvencije k neprofitni najemnini ali tržni najemnini. Odločbe o upravičenosti od 1. 1. 2012 izdaja Center 
za socialno delo Laško, medtem ko sredstva zagotavlja občinski proračun. Ob zaključku leta je bilo do 
subvencionirane najemnine upravičenih 126 najemnikov, od tega 82 najemnikov občinskih neprofitnih 
stanovanj. Skupaj je bilo za subvencije najemnin porabljenih 128.674,58 €, kar pomeni da je povprečna 
subvencija na upravičenca znašala 85,10 € mesečno, oziroma 1.021,23 € letno.        

 

06732 - Subvencija letovanja 
Vrednost: 17.902 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško vsako leto organizira letovanje otrok na morju, pri katerem imajo prednost otroci z 
zdravstvenimi indikacijami in otroci iz družin z nižjimi dohodki. V letu 2016 je v Celjskem domu v Baški na 
otoku Krku letovalo 39 otrok iz naše občine. Občina Laško je 17 otrokom plačala letovanje v celoti, 18 
otrokom delno, za 4 otroke pa so starši plačali polno ceno.  

 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06735 Zavod VIR           2.500,00                  -              2.500,00            1.560,00            62,40    

  4119992 Plačila oskrbe v  drugih zavodih (VIR, Socio)           2.500,00                  -              2.500,00            1.560,00            62,40    

 

06735 - Zavod VIR 
Vrednost: 1.560 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Inštitut Vir v Celju deluje že 12 leto in med drugim izvaja poseben socialnovarstveni program pod 
nazivom "preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog". Program je namenjen 
uporabnikom prepovedanih drog in osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ali 
drugih oblik zasvojenosti. Nudijo strokovno pomoč naj si gre za družino kot celoto ali posameznika. Ker 
takšne specifične oblike pomoči v naši občini ne izvajajo, smo se z Inštitutom Vir dogovorili, da bodo v 
proračunu Občine Laško zagotovljena sredstva, ki se bodo izplačevala na osnovi letne pogodbe o 
sofinanciranju ter na osnovi mesečnih izstavljenih računov za posameznike s stalnim prebivališčem v naši 
občini, ki obiskujejo njihov program. V letu 2016 je bila v povprečju plačana strokovna pomoč za tri osebe 
na mesec. 

 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

06733 Javni zavod Socio (Varna hiša)           2.500,00                  -              2.500,00            2.148,14            85,93    

  4119992 Plačila oskrbe v  drugih zavodih (VIR, Socio)           2.500,00                  -              2.500,00            2.148,14            85,93    
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06734 LAS           1.000,00                  -              1.000,00               150,00            15,00    

  4020030 Založniške in tiskarske storitve              850,00                  -                 850,00                     -                  -      

  4120001 Sofinanciranje neprofitnih organizacij              150,00                  -                 150,00               150,00          100,00    

06736 Psihološka svetovalnica           2.000,00                  -              2.000,00               744,00            37,20    

  4029999 Drugi operativni stroški           2.000,00                  -              2.000,00               744,00            37,20    

06740 Območna organizacija RK         35.000,00                  -             35.000,00           34.992,21            99,98    

  4120004 Sofinanciranje OO RK         35.000,00                  -             35.000,00           34.992,21            99,98    

06741 Sofinanciranje društev SO         15.000,00                  -             15.000,00           15.000,00          100,00    

  4120002 Sofinanciranje društev         15.000,00                  -             15.000,00           15.000,00          100,00    

 

06733 - Javni zavod Socio 
Vrednost: 2.148 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za občanke in občane občine Laško, ki potrebujejo pomoč v okviru 
socialnovarstvenih programov, ki jih izvaja Javni zavod Socio v Celju. Programi zajemajo materinski dom, 
varno hišo ter dom za brezdomce. Ker takšnih programov v naši občini ne izvajajo, smo se z Javnim 
zavodom Socio dogovorili, da bodo v proračunu Občine Laško zagotovljena sredstva, ki se bodo 
izplačevala na osnovi letne pogodbe o sofinanciranju ter na osnovi mesečnih izstavljenih računov za 
posameznike s stalnim prebivališčem v naši občini, ki obiskujejo oziroma uporabljajo njihove programe. V 
letu 2016 so štiri osebe bivale v domu za brezdomce (dve osebi v Javnem zavodu Socio v Celju in dve 
osebi v Javnem zavodu Želva v Žalcu). Dve materi z otroci pa sta bivali v materinskem domu v Javnem 
zavodu Socio v Celju. 

 

06734 - LAS za preprečevanje zasvojenosti 
Vrednost: 150 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru Območne lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Laško in Radeče se 
izvajajo dejavnosti namenjene preprečevanju zasvojenosti. Denarna sredstva so bila porabljena za 
sofinanciranje programa "Terensko delo z odvisniki od prepovedanih drog", ki ga preko letne pogodbe 
izvaja Javni zavod Socio. 

 

06736 - Psihološka svetovalnica 
Vrednost: 744 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zavod za zdravstveno varstvo Celje je v letu 2014 preko Inštituta za nacionalno zdravje pridobil sredstva 
v okviru projekta za duševno zdravje. Podan je bil predlog, da bi se med drugim tudi v Laškem, v letu 
2015, enkrat tedensko izvajala svetovalnica, ki ga je Občina Laško podprla in zagotovila brezplačen 
prostor (v prostorih poslanske pisarne na Občini Laško). Vsak četrtek je tako prihajal svetovalec - 
psihoterapevt za 45 minut, ki je pomagal v primeru različnih stisk (partnerske težave, težave z otroci, ). 
Obisk svetovalnice oziroma njeno delovanje se je izkazalo kot zelo pozitivno, zato je bil v drugi polovici 
leta, ko se je prekinilo financiranje Norveškega sklada, sprejet dogovor o zagotovitvi sredstev za nadaljnje 
delovanje v letu 2016.   

 

06740 - Območna organizacija RK 
Vrednost: 34.992 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto iz sredstev občinskega proračuna zagotavljamo plačo enega redno zaposlenega sekretarja in 
ene delavke v višini 75 % potrebnih sredstev, 25% sredstev zagotavlja Občina Radeče.  
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06741 - Sofinanciranje društev -SO 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na objavljeni javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v 
Občini Laško se je v lanskem letu prijavilo 22 društev, ki imajo člane s stalnim prebivališčem v občini 
Laško. Denarna sredstva so bila razdeljena na osnovi kriterijev in meril novega Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. Pozitivno je bilo rešenih 20 vlog društev, od 
tega jih ima sedež v občini Laško 7. Negativno rešeni sta bili 2 vlogi. 

 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

08150 Stroški povezani z zadolževanjem         58.630,00                  -             58.630,00           49.015,45            83,60    

  4029320 Stroški povezani z zadolževanjem           2.000,00                  -              2.000,00            1.696,96            84,85    

  4031012 Obresti NLB           3.000,00                  -              3.000,00            1.608,00            53,60    

  4031013 Obresti DK -Sparkasse refinanciranje         14.000,00                  -             14.000,00           10.214,62            72,96    

  4031014 Obresti BKS Bank AG           4.620,00                  -              4.620,00            4.518,83            97,81    

  4031015 Obresti JNS -Banka Celje           5.180,00                  -              5.180,00            3.980,02            76,83    

  4031017 Obresti Sparkasse  -PP 08150         22.220,00                  -             22.220,00           22.219,28          100,00    

  4033050 Obresti EKO sklad -vodovod 686/40              600,00                  -                 600,00               405,23            67,54    

  4033051 Obresti JS za reg.razvoj -350/25           3.000,00                  -              3.000,00               436,65            14,56    

  4033052 Obresti JNS -Stan.sklad RS 07/99           2.800,00                  -              2.800,00            2.740,79            97,89    

  4033053 Obresti JNS -Stan.sklad RS 01-2000              580,00                  -                 580,00               569,43            98,18    

  4033054 Obresti EKO sklad -kanalizacija 747/80              630,00                  -                 630,00               625,64            99,31    

 

08150 - Stroški povezani z zadolževanjem 
Vrednost: 49.015 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Poleg obresti za najete dolgoročne kredite so na postavki izkazani tudi drugi stroški povezani z 
zadolževanjem, ki vključujejo stroške odobritve novo najetega kredita s katerim smo poplačali stare 
neugodne kredite in stroške povezane s predčasnim odplačilom neugodnih kreditov. 
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23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

08220 Stalna proračunska rezerva        441.720,00                  -           441.720,00         428.286,90            96,96    

  4091000 Proračunska rezerva (stalna)        201.263,00                  -           201.263,00         187.966,40            93,39    

  4091006 Plaz Sp.Rečica -2015         29.121,00                  -             29.121,00           29.120,89          100,00    

  4091007 Neurje 2016        211.336,00                  -           211.336,00         211.199,61            99,94    

08220 - Stalna proračunska rezerva 
Vrednost: 428.287 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

konto: 4091 000 Proračunska rezerva (stalna) 

Iz sredstev stalne proračunske rezerve smo financirali interventna dela pri zagotavljanju prevoznosti cest. 

 

-  sanacija plazu ob potoku na DP Marija Gradec-Radoblje-Prtnjak 

Ob neurju je potok pod cesto poškodoval cestišče in onemogočil prevoznost poti, katera služi kot edina 
povezava dela naselja Radoblje z Marija Gradcem, v primeru zaprtega  železniškega nivojskega križanja 
ali poplavljene lokalne ceste. 

sanacija labilnega območja ob stanovanjskem objektu Lokovšek in cesti R3 Štore-Svetina-Laško 

Zaradi preprečevanja deformacij in škode na stanovanjskem objektu in okolici, ter asfaltnem vozišču 
državne ceste so se izvedli sanacijski ukrepi, ki so obsegali odvodnjavanje brežine z izvedbo drenažnih 
reber in izvedbo prepusta čez cestišče 

Izvedba interventnih ukrepov zaradi sprožitve plazu v območju JP 702021 Pot na Šmohor in 
stanovanjskih objektov Gajič, Sajovic in Banjac 

Zaradi večdnevnega dežja se je sprožil plaz v območju navedenih objektov, ki jih je bilo potrebno 
interventno zaščititi pred plazenjem zemljine in zasutjem. 

 

Zaradi večdnevnega deževja v spomladanskem času so se sprožili tudi drugi plazovi in usadi ob cestnih 
odsekih, ki jih je bilo potrebno sanirati: 

sanacija plazu na JP700761 Rebre-Gorica 

sanacija plazu na JP700891 Mala Breza-Loke 

sanacija plazu na LC 200151 Lahomšek-Trojno 

 

Sanacijska dela so obsegala zavarovanje cest z zabijanjem tirnic, zalaganje pragov, izdelavo AB gred, 
izvedbo drenaž ter odvoz naplazele zemljine. 

V mesecu marcu smo izvedli sanacijo plazu na LC 200091 Vrh nad Laškim-Grahovše-Trobni dol. Asfaltna 
plast bo na omenjenem odseku je bila izvedena v jeseni, po konsolidaciji terena. 

V prvi polovici leta je bilo izvršeno tudi plačilo za izvedbo sanacijskih ukrepov na potoku Žikovca pri 
objektu Baloh in izvedbo interventnih ukrepov na plazu v Sp.Rečica. 
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Za potrebe priprave sanacijskih programov smo iz postavke pokrivali stroške geoloških ogledov in 
izdelave geoloških poročil ter izvedbene dokumentacije za sanacije plazov, za zagotovitev prevoznosti na 
javnih cestah in dostopih  do stanovanjskih objektov. 

Iz postavke so se pokrivali stroški izvedbene dokumentacije za sanacijo plazov in usadov na: LC Laško-
Šmihel, LC Mala Breza-Trobni Dol, JP Trobni dol-Bratec, LC Lahomno-Reka- Doblatina, 

LC 200221 Jagoče-Rifengozd, JP 702021 Pot na Šmohor in objekti Pot na Šmohor 3-5, LC 200091 Vrh 
nad Laškim-Grahovše-Trobni dol. 

Postavka zajema tudi stroške izvedbe gradbenih nadzorov in izdelave varnostnih načrtov za izvedbo. 

V drugi polovici leta  je bila izvedena sanacija dveh plazov na LC 200221 Jagoče-Rifengozd, ki sta se 
sprožila v neurju 2014. Ker država v letu 2016 ni namenila finančnih sredstev za financiranje sanacij v 
sklopu  državnega sanacijskega programa, je bilo potrebno sanacijo izvesti z lastnimi proračunskimi 
sredstvi. 

Izvedena je bila tudi zaščita terena pred vplivom nestabilnosti tal zaradi podtalnih vod na območju 
stanovanjskega objekta in lokalne ceste LC 200201 Laško strmca Udmat. 

 

konto: 4091 007 Neurje 2016 

Neurje z močnim deževjem in točo, dne 29.8.2016 je prizadelo širše območje občine Laško. 

Poškodovanih je bilo veliko javnih cest in dostopnih poti (podporne in voziščne konstrukcije, nasipi, 
makadam, asfalt,), vodovodi in zajetja ter kanalizacija. Voda je zalila tudi cca 20 stanovanjskih objektov. 

Sprožili so se tudi številni plazovi, ki ogrožajo ceste, stanovanjske in gospodarske objekte.  

Ocenjena vrednost škode je znašala 1.510.000,00 EUR 
 

Občina Laško je za pokrivanje stroškov interventnih sanacijskih del po neurju v avgustu 2016, ki obsegajo 
čiščenje  in popravilo neprevoznih javnih cest in dovoznih poti, čiščenje in popravilo neprehodnih javnih 
površin, nujna sanacijska dela zaradi plazenja zemljin,  čiščenje kanalizacije in deponiranje odpadkov ter 
sanacije vodovodov, namenila finančna sredstva v skupni višini 194.512,71 EUR. 
 

Do meseca avgusta 2016 je občina Laško že porabila sredstva iz stalne proračunske rezerve v višini 
183.284,07 EUR. Sredstva so bila porabljena za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov (vključno s pripravo 
ustrezne geološko geotehnične izvedbene dokumentacije) za zagotavljanja prevoznosti in varnosti cest, 
ki so jih prizadela dosedanja neurja na območju celotne države ali pa večja lokalna neurja. 
 

Na dan 24.10. 2016 je znašala poraba na postavki stalne proračunske rezerve 377.796,78 EUR, kar 
presega višino 1,5 % stalne proračunske rezerve občine Laško, v višini 256.627,32 EUR.. 
 

Zahtevek za povrnitev stroškov v višini 256.627,32 EUR smo podali na MOP, Sektor za zmanjševanje 
posledic naravnih nesreč dne 24.10.2016. Odgovora še nismo prejeli. 

 

Cilj izvedenih intervencijskih in sanacijskih del, je povrnitev prvotnega stanja pred posledico neurja,  s 
potrebnimi izboljšavami, za zagotavljanje nemotenega delovanja celotne infrastrukture na prizadetih 
območjih. 

  

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

08210 Splošna proračunska rezervacija         13.959,00    -    7.850,00            6.109,00                     -                  -      

  4090000 Tekoča proračunska rezerva         13.959,00    -    7.850,00            6.109,00                     -                  -      
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08210 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 0 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu 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 presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.  

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki je s sklepi o prerazporeditvi 
prerazporedil del sredstev tekoče proračunske rezerve na druge postavke. 

 

 

09 - Režijski obrat 
Vrednost: 2.025.935 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.  

 Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

09101 Plače in drugi osebni prejemki         19.515,00                  -             19.515,00           18.575,87            95,19    

  4000000 Osnovne plače         13.000,00                  -             13.000,00           13.000,00          100,00    

  4000010 Dodatek za delovno dobo           1.100,00                  -              1.100,00               887,70            80,70    

  4001000 Regres za letni dopust              795,00                  -                 795,00               790,73            99,46    

  4002020 Prehrana med delom           1.000,00                  -              1.000,00               827,57            82,76    

  4002030 Prevoz na delo              800,00                  -                 800,00               758,00            94,75    

  4010010 Prispevek za PIZ           1.300,00                  -              1.300,00            1.236,82            95,14    

  4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje           1.000,00                  -              1.000,00               916,76            91,68    

  4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni               80,00                  -                   80,00                 74,11            92,64    

  4012000 Prispevek za zaposlovanje               10,00                  -                   10,00                  8,39            83,90    

  4013000 Prispevek za starševsko varstvo               15,00                  -                   15,00                 13,95            93,00    

  4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu              415,00                  -                 415,00                 61,84            14,90    

09102 Materialni stroški RO         48.000,00                  -             48.000,00           45.944,10            95,72    

  4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje…         12.750,00    -       275,00           12.475,00           11.879,81            95,23    

  4022060 Poštnina in kurirske storitve         18.000,00            275,00           18.275,00           18.272,05            99,98    

  4022061 EPPS           6.000,00                  -              6.000,00            5.883,09            98,05    

  4026070 Najem programske računalniške opreme           9.250,00                  -              9.250,00            9.066,72            98,02    

  4029090 Stroški sodnih postopkov              600,00                  -                 600,00               599,27            99,88    

  4029990 Objave v Uradnem listu              100,00                  -                 100,00                 84,95            84,95    

  4029999 Drugi operativni stroški           1.300,00                  -              1.300,00               158,21            12,17    
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09101 - Plače in drugi osebni prejemki -RO 
Vrednost: 18.576 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Področje zajema potrebna sredstva za plače in druge osebne prejemke potrebne za izvedbo obračuna 
vodarine in knjigovodstva za režijski obrat.  

 

09102 - Materialni stroški -RO 
Vrednost: 45.944 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V vrednosti na tej postavki so vključeni stroški računalniških storitev, poštnine, izdatki za strokovno 
izobraževanje, plačila bančnih storitev.   

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

09220 Kanalizacija vzdrževanje         94.000,00             84,00           94.084,00           49.633,82            52,75    

  4022000 Elektrika         15.000,00                  -             15.000,00           13.534,61            90,23    

  4022050 Telefon, faks, el.pošta              800,00             84,00               884,00               883,85            99,98    

  4025032 Tekoče vzdrževanje -kanalizacija         18.000,00                  -             18.000,00            3.550,48            19,72    

  4029999 Drugi operativni stroški           3.000,00                  -              3.000,00            1.149,02            38,30    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško         37.200,00                  -             37.200,00           30.515,86            82,03    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         20.000,00                  -             20.000,00                     -                  -      

09223 Izgradnja kanalskega sistema        433.600,00                  -           433.600,00         197.342,23            45,51    

  4029200 Storitve notarjev           5.000,00                  -              5.000,00            4.133,15            82,66    

  4029310 Plačila bančnih storitev              100,00                  -                 100,00                 60,00            60,00    

  4029993 Služnostne pogodbe         30.000,00                  -             30.000,00           21.615,39            72,05    

  4029999 Drugi operativni stroški         21.500,00                  -             21.500,00            2.346,15            10,91    

  4204016 Novogradnje -kanalizacija        303.000,00                  -           303.000,00         164.916,15            54,43    

  4208010 Investicijski nadzor         10.000,00                  -             10.000,00                     -                  -      

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         64.000,00                  -             64.000,00            4.271,39             6,67    

09224 Čiščenje odpadnih vod     1.200.000,00                  -        1.200.000,00      1.187.916,68            98,99    

  4022035 Čiščenje odpadnih voda     1.165.000,00                  -        1.165.000,00      1.155.032,94            99,14    

  4022036 Ravnanje z odpadnimi goščami -ČN         35.000,00                  -             35.000,00           32.883,74            93,95    

09225 Javni WC           9.530,00                  -              9.530,00            8.655,53            90,82    

  4020010 Čistilni material in storitve           3.750,00                  -              3.750,00            3.215,00            85,73    

  4022031 Voda              180,00                  -                 180,00               143,24            79,58    

  4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte           4.500,00                  -              4.500,00            4.341,04            96,47    

  4029999 Drugi operativni stroški           1.100,00                  -              1.100,00               956,25            86,93    

09226 Kataster javne kanalizacije           9.800,00                  -              9.800,00            8.179,49            83,46    

  4029999 Drugi operativni stroški           9.800,00                  -              9.800,00            8.179,49            83,46    

09230 Vračilo priključne takse           5.000,00                  -              5.000,00            3.890,67            77,81    

  4029996 Vračilo priključne takse           5.000,00                  -              5.000,00            3.890,67            77,81    
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09234 Ureditev kanalizacije Belovo-Brezno         23.000,00                  -             23.000,00            3.153,00            13,71    

  4029200 Storitve notarjev           2.500,00                  -              2.500,00            1.918,00            76,72    

  4029999 Drugi operativni stroški              500,00                  -                 500,00                 21,00             4,20    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         20.000,00                  -             20.000,00            1.214,00             6,07    

 

09220 - Kanalizacija vzdrževanje 
Vrednost: 49.634 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so knjiženi stroški čiščenja obstoječe kanalizacije s 13 črpališči, stroški elektrike črpališč 
in stroški dvakratne deratizacije za stanovanjske bloke v celotni občini. 

 

09223 - Izgradnja kanalskega sistema 
Vrednost: 197.342 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke smo pokrivali stroške priprave projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije po 
programu (Debro III, Rečica, Strmca Udmat, del Šmihela), stroške odškodnin, varnostnih načrtov, 
notarske overitve, izgradnje posameznih priključkov kanalizacije po veljavnem občinskem odloku. Izvajala 
se je izgradnja meteorne kanalizacije na predelu Kobivjeka, fekalna kanalizacija na delu Ceste v Debro in 
Badovinčevi ulici, nato javni del priključka na Trsteniški ulici, fek. kanalizacija na delu območja Sp. 
Rečica. V Rimskih Toplicah  je bila zgrajena fekalna kanalizacija na območju Pot na Kopitnik in Toplice 
17. 

Tako je bilo v letu 2016 zgrajenega 1247 m fekalnega omrežja in 1201 m meteornega kanala (vključena 
met. kanalizacija Aškerčeva cesta in zdraviliška ulica). 

Na tej postavki so zabeleženi stroški poplačila obveznosti dolgoročnih kreditov poslovnih bank in javnim 
skladom, ki izhajajo iz gradnje kanalizacije.  

V letu 2016 je bilo na novo priključeno na fekalno omrežje 30 individualnih hiš. 

  

09224 - Čiščenje odpadnih vod 
Vrednost: 1.187.917 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preko te postavke so se vršila poplačila zaračunanih stroškov čiščenja koncesionarja za Pivovarno Laško 
d.d., ter poplačila po sprejetih uskladitvah po poravnavi na sodišču s podjetjem WTE, vse na podlagi 
sklepov občinskega sveta.  

Z mesecem julijem je bil vzpostavljen sistem javna služba odvajanja in čiščenja grezničnih gošč. V 
obdobju do 31.12.2016 je bilo opravljenih 312 čiščenj in odvozov grezničnih gošč.  

 

09225 - Javni WC 
Vrednost: 8.656 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koncem leta 2008 je občina sklenila pogodbo o urejanju začasnega javnega wc-ja na Orožnovem trgu. 
Sredstva, ki so na tej postavki, so namenjena za pogodbeno poplačilo teh stroškov.  Na tej postavki so 
vključeni tudi stroški poravnave storitve čiščenja javnega WC-ja na avtobusni postaji.  

 

09226 - Kataster javne kanalizacije 
Vrednost: 8.179 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vse odseke zgrajenega omrežja javne kanalizacije je potrebno pripraviti po navodilih za vpis v kataster 
GJI. V letu 2016 smo podali v GJI posamezne odseke zgrajene kanalizacije v Laškem za del Sp. Rečice, 
del Valentiničeve, del Kidričeve, del Debra. 

V sredini leta je bil na občinskem svetu sprejet elaborat o opravljanju čiščenja grezničnih gošč. Kot 
logično nadaljevanje temu smo nastavili v geoinformacijskem sistemu Kaliopa modul "Praznenja 
grezničnih gošč" kjer se redno vodijo in beležijo vsa opravila odvoza in evidence v zvezi s predajo blata 
na KČN.    

 

09230 - Vračilo priključne takse 
Vrednost: 3.891 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se občanom nakazujejo zneski, po sprejetih veljavnih spremembah odloka, ki jih je sprejel 
občinski svet. 

 

09234 – Ureditev kanalizacije Brezno-Belovo(projekt  z Občino 
Hrastnik) 

Vrednost: 3.153 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Stroški na tej postavki so bili vezani na pripravo geodetskih podlog, projektov, služnostnih pogodb, 
overitve podpisov lastnikov zemljišč. Na tem obširnem projektu   se srečujemo, da so katastri neurejeni 
ceste neodpisane in so temu posledično  tudi vsi postopki dolgotrajnejši in stroškovno zahtevnejši 

 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

09339 Sofinanc.malih čistilnih naprav         10.000,00                  -             10.000,00            4.600,00            46,00    

  4029999 Drugi operativni stroški         10.000,00                  -             10.000,00            4.600,00            46,00    

 

09339 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN 
Vrednost: 4.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V mesecu juniju 2015 je občinski svet sprejel pravilnik o subvencioniranju dobave in izgradnje malih 
čistilnih naprav. Na podlagi tega je bil pripravljen javni poziv za podajo vlog upravičencev po Pravilniku v 
mesecu maju  2016.  V letu 2016  je občina na podlagi podanih vlog občanov sofinancirala nabavo in 
vgradnjo 8 MKČN do 5 PE, 1 MKČN do 10 PE in 1 nad 10 PE 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)  

 Prerazpored.   Veljavni plan 
2016  

 Realizacija 
2016  

 Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

09329 Izvajanje GJS oskrbe z vodo        337.450,00            151,00         337.601,00         233.482,19            69,16    

  4022000 Elektrika         15.000,00                  -             15.000,00           14.048,45            93,66    

  4022050 Telefon, faks, el.pošta           1.100,00            151,00            1.251,00            1.250,22            99,94    

  4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško        321.350,00                  -           321.350,00         218.183,52            67,90    

09330 Gradnja vodovodov po programu        292.400,00                  -           292.400,00         153.949,35            52,65    

  4029200 Storitve notarjev           3.000,00                  -              3.000,00            2.068,17            68,94    

  4029310 Plačila bančnih storitev              200,00                  -                 200,00               128,94            64,47    

  4029993 Služnostne pogodbe         35.000,00                  -             35.000,00           24.670,47            70,49    

  4029999 Drugi operativni stroški         29.700,00                  -             29.700,00           14.629,09            49,26    

  4204015 Novogradnje -vodovodi         70.000,00                  -             70.000,00           26.961,63            38,52    

  4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave         90.000,00                  -             90.000,00           59.145,02            65,72    

  4205013 Obnova  vodovodov           7.000,00                  -              7.000,00            6.100,50            87,15    

  4208010 Investicijski nadzor           3.500,00                  -              3.500,00            1.160,00            33,14    

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija         54.000,00                  -             54.000,00           19.085,53            35,34    

09331 Vzdrževanje vodovoda         33.400,00                  -             33.400,00           21.353,20            63,93    

  4025033 Tekoče vzdrževanje vodovodov         10.000,00                  -             10.000,00            8.814,04            88,14    

  4029999 Drugi operativni stroški         13.400,00                  -             13.400,00           11.318,91            84,47    

  4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave         10.000,00                  -             10.000,00            1.220,25            12,20    

09341 Subvencija po uredbi        177.000,00                  -           177.000,00           89.258,85            50,43    

  4119993 Subvencija omrežnine po uredbi        177.000,00                  -           177.000,00           89.258,85            50,43    

09342 Nakup nepremičnin in opreme za vodoskrbo         20.000,00                  -             20.000,00                     -                  -      

  4206000 Nakup zemljišč         20.000,00                  -             20.000,00                     -                  -      

 

09329 - Izvajanje GJS oskrbe z vodo 
Vrednost: 233.482 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Z junijem 2016 je dejavnost vodooskrbe prešla pogodbeno na JP Komunalo Laško. Iz te postavke se 
pogodbeno poravnavajo mesečni stroški tekočega vzdrževanja sistema vodovoda (stroški: delavcev, 
materiala, sredstev, električne energije, linij za prenos podatkov).      

 

09330 - Gradnje vodovodov po programu 
Vrednost: 153.949 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V  letu 2016 so se vršile aktivnosti za rekonstrukcijo in širitev omrežja na sledečih območjih: 

-       Laška vas, 1050 m,  
-       Trojno, 170 m 
-       Prestavitev vodovoda pod žel. progo pri podvozu pri Zdravilišču, 
-       Obnova vodovoda pri Fragmat 230 m, 
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-       Usposobitev nove vrtine na Treh Studencih, 
-       Rimske Toplice, Toplice 17, 140m, 
-       Šmohor 15 in 15 a, 200,    
-       Sedraž 240 m. 

 

Skupno je  bilo zgrajenih oz. rekonstruirano 2065 m vodovodnega omrežja, na novo pa je bilo 13 
gospodinjstvom dana na voljo zdrava pitna voda.  

 

V skladu s potrjenim programom vodooskrbe so se vršile aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za vodovod Rečica, pripravljala se je projektna dokumentacija za vodovode Ojstro Tovsto Brstnik Zahum, 
Rimske Toplice Laško.  

 

09331 - Vzdrževanje vodovoda 
Vrednost: 21.353 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se pokrivajo stroški za nemoteno delovanje vodovodov in dejavnosti   kot so: 

-       cenitve v zvezi z zemljišči, kjer so vodna zajetja  
-       Obnova vodovoda do Rimske ceste 2 
-       Elaborat za sanacijo plazu ob vodovodu v Jagočah in sanacija 
-       vodenje katastra omrežja in priprava poročevalskih tabel za ministrstvo, 
-       zagotavljanje dostopa do vodohrana Globoko, 
-       odmera zemljišča za ureditev zemljiškoknjižnega stanja vodohrana Leskovca. 

  

09341 - Subvencija po uredbi 
Vrednost: 89.259 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Uredbo o oblikovanju cen storitev obveznih javnih služb oskrbe s pitno vodo se mora za del, ki 
se subvencionira občanom izoblikovati in predvideti sredstva v proračunu.   

 

09342 - Nakup nepremičnin in opreme za vodoskrbo 
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na nakup nepremičnin v letu 2016 niso bila angažirana, ker s prejšnjim koncesionarjem in 
lastnikom nepremičnin ni bilo še zaključnih dogovorov. Predvidevamo, da se bodo zaključni pogovori in 
dokončne odločitve odvile v letu 2017 in takrat bo prišlo do realizacije porabe sredstev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-16-0007 Nakup nepremičnin in opreme za vodooskrbo 
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10 - KS Jurklošter 
Vrednost: 40.083 € 

   Osnutek 
rebalansa 3/16  

 Prerazporeditve   Veljavni plan   Realizacija 
31.12.2016  

 Indeks 
Real/ Reb3  

ODHODKI       50.529,00                       -          50.529,00       40.083,29             79,33   

Redna dejavnost     50.529,00                       -          50.529,00       40.083,29             79,33   

10002 KSJU - Delovanje KS        16.019,00   -         1.400,00          14.619,00        11.428,58             78,18   

  4020000 Pisarniški material in storitve            200,00                200,00              81,83             40,92   

  4020090 Reprezentanca         2.560,00            2.560,00          2.259,64             88,27   

  4022000 Elektrika            460,00               460,00             240,61             52,31   

  4022010 Ogrevanje, kurivo         1.500,00            1.500,00             853,68             56,91   

  4022031 Voda            200,00               200,00             174,06             87,03   

  4022050 Telefon, faks, el.pošta            450,00               450,00             417,64             92,81   

  4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje            400,00               400,00                   -                    -     

  4029020 Podjemne pogodbe            700,00               700,00             436,14             62,31   

  4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS         1.820,00            1.820,00          1.816,92             99,83   

  4029054 Sejnine -KS         1.080,00            1.080,00             617,60             57,19   

  4029120 Posebni davek na določene prejemke            140,00               140,00              99,69             71,21   

  4029300 Plačila storitev UJP               9,00                  9,00                8,06             89,56   

  4029999 Drugi operativni stroški         4.500,00   -         1.400,00           3.100,00          2.982,49             96,21   

  4120002 Sofinanciranje društev         2.000,00             2.000,00          1.440,22             72,01   

10101 KSJU - Tekoče vzdrževanje javnih poti         4.000,00             1.400,00           5.400,00          5.346,04             99,00   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         4.000,00             1.400,00           5.400,00          5.346,04             99,00   

10102 KSJU - Zimska služba         6.000,00                      -             6.000,00          4.950,50             82,51   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         6.000,00             6.000,00          4.950,50             82,51   

10103 KSJU - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti        15.000,00                300,00          15.300,00        15.269,52             99,80   

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin        15.000,00                300,00          15.300,00        15.269,52             99,80   

10203 KSJU - Praznično urejanje naselij            300,00                      -                300,00                   -                    -     

  4029999 Drugi operativni stroški            300,00                300,00                   -                    -     

10204 KSJU - Druge komunalne dejavnosti         9.210,00   -            300,00           8.910,00         3.088,65             34,66   

  4022000 Elektrika         3.000,00             3.000,00          2.735,15             91,17   

  4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje         1.220,00   -            300,00              920,00              54,89               5,97   

  4029999 Drugi operativni stroški         2.990,00            2.990,00             298,61               9,99   

  4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave         2.000,00             2.000,00                   -                    -     

     

PRIHODKI KS      39.809,00                       -          39.809,00       39.942,06           100,33   

  
 

Dotacije za redno dejavnost        38.809,00    
 

       38.809,00        38.809,10            100,00    

  
 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)         1.000,00    
 

        1.000,00           1.132,96            113,30    

REZULTAT  2016 -   10.720,00      -   10.720,00    -       141,23     

  Sredstva na računih 31.12.2015        11.503,62    
 

       11.503,62        11.503,62      

  Sredstva na računih  31.12.2016            783,62                       -                 783,62         11.362,39      
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

10002 - KSJU -Delovanje KS 
Vrednost: 11.429 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne 
stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje), druge operativne odhodke, za tekoče 
vzdrževanje prostorov in druge izdatke. 

V sklop te postavke spada tudi izplačilo po podjemni pogodbi ter izplačilo nagrad predsedniku sveta KS in 
sejnin članom sveta KS na podlagi pravilnika. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

10101 - KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 5.346 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, 
krpanje lukenj, utrjevanje poti in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov 
odvodnjavanja s katerimi se preprečuje poškodbe cestišč. 

 

10102 - KSJU -Zimska služba 
Vrednost: 4.951 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

10103 - KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 
Vrednost: 15.270 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju občinskih javnih cest, ki so v upravljanju KS. V letu 
2016 so bile izvedene asfaltacije JP Marof-Žagar (508 m) in Sele-Vrečko (536 m) 
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

10204 - KSJU -Druge komunalne dejavnosti 
Vrednost: 3.089 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za upravljanje in vzdrževanje drugih objektov v KS. KS upravlja in vzdržuje 
objekte za rekreacijo in ureja vaška igrišča. V okviru te postavke KS pokriva udi stroške elektrike za 
kulturni dom, stolp kartuzija in nekatere druge objekte v skupni rabi. 
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11 - KS Laško 
Vrednost: 49.904 € 

   Rebalans    
3/2016  

 Prerazporeditve   Veljavni plan   Realizacija 
31.12.2016  

 Indeks 
/ Veljavni 

plan  

ODHODKI       63.111,23                       -          63.111,23       59.806,85           94,76   

Namenska sredstva       9.903,23                       -            9.903,23         9.903,23         100,00   

07120 Obnova cest in javnih površin         9.903,23                      -             9.903,23          9.903,23         100,00   

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin         9.903,23                      -             9.903,23          9.903,23         100,00   

Redna dejavnost     53.208,00                       -          53.208,00       49.903,62           93,79   

11002 KSLA - Delovanje KS        17.914,00                      -            17.914,00        15.984,59           89,23   

  4020000 Pisarniški material in storitve            200,00                  50,00              250,00             235,44           94,18   

  4020010 Čistilni material in storitve              20,00                 20,00                   -                 -     

  4020062 Spletne strani KS            120,00               120,00                   -                  -     

  4020090 Reprezentanca            500,00                250,00              750,00             734,82           97,98   

  4022000 Elektrika            150,00               150,00              95,70           63,80   

  4022010 Ogrevanje, kurivo            800,00   -            300,00              500,00             238,86           47,77   

  4022031 Voda              60,00                 60,00                9,28           15,47   

  4022040 Odvoz smeti            233,00               233,00             232,06           99,60   

  4022050 Telefon, faks, el.pošta         1.250,00            1.250,00             989,41           79,15   

  4022060 Poštnina in kurirske storitve            100,00               100,00              39,10           39,10   

  4024020 Stroški prevoza v državi            730,00               730,00             719,59           98,57   

  4029020 Podjemne pogodbe         5.330,00            5.330,00          5.317,32           99,76   

  4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS         2.000,00            2.000,00          1.816,92           90,85   

  4029054 Sejnine -KS         1.120,00            1.120,00             694,80           62,04   

  4029120 Posebni davek na določene prejemke         1.450,00            1.450,00          1.215,35           83,82   

  4029300 Plačila storitev UJP              30,00                 30,00                8,37           27,90   

  4029999 Drugi operativni stroški         1.021,00   -            450,00              571,00             407,37           71,34   

  4120002 Sofinanciranje društev         2.800,00                450,00           3.250,00          3.230,20           99,39   

11101 KSLA - Tekoče vzdrževanje javnih poti         5.500,00             4.200,00           9.700,00          9.544,57           98,40   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         5.500,00             4.200,00           9.700,00          9.544,57           98,40   

11102 KSLA - Zimska služba        12.777,00   -         4.200,00           8.577,00          7.975,83           92,99   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti        12.777,00   -         4.200,00           8.577,00          7.975,83           92,99   

11103 KSLA - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti        17.017,00                      -            17.017,00        16.398,63           96,37   

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin        17.017,00            17.017,00        16.398,63           96,37   

    
     

PRIHODKI KS      55.939,23                       -          55.939,23       56.489,68         100,98   

  
 

Dotacije za redno dejavnost        45.836,00    
 

       45.836,00        45.836,45          100,00    

  
 

Dodatna sredstva za investicije         9.903,23    
 

        9.903,23           9.903,23          100,00    

  
 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)            200,00    
 

           200,00              750,00          375,00    

REZULTAT  2016 -     7.172,00      -     7.172,00    -    3.317,17     

  
 

Sredstva na računih 31.12.2015         7.173,23    
 

        7.173,23           7.173,23      

    Sredstva na računih  31.12.2016               1,23                       -                    1,23           3.856,06      
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Krajevna skupnost Laško je poleg sredstev za redno dejavnost v letu 2016 prejela tudi namenska 
sredstva za obnovo cest. Poraba teh sredstev se ne izkazuje na postavkah krajevne skupnosti temveč na 
postavki proračuna 07120-Obnova cest in javnih površin. 

Zaradi prikaza celovitega poslovanja KS v tabelah prikazujemo celotno poslovanje KS kakor ga le-ta 
izkazuje v svojem zaključnem računu. V konsolidiranih bilancah proračuna pa je prikazan del iz 
namenskih sredstev na postavkah proračuna, del za redno dejavnost pa na postavkah krajevne 
skupnosti. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

11002 - KSLA -Delovanje KS 
Vrednost: 15.985 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

 Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne 
stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje), druge operativne odhodke, za tekoče 
vzdrževanje prostorov in druge izdatke.  

V sklop te postavke spada tudi izplačilo nagrad predsedniku sveta KS in sejnin članom sveta KS na 
podlagi pravilnika ter plačilo po podjemni pogodbi  in stroški kilometrin v skladu s sklepom sveta. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

11101 - KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 9.545 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, 
krpanje lukenj, utrjevanje poti in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov 
odvodnjavanja s katerimi se preprečuje poškodbe cestišč.  

 

11102 - KSLA -Zimska služba 
Vrednost: 7.976 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

11103 - KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 
Vrednost: 16.399 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz sredstev KS in dodatnih občinskih sredstev ter v sodelovanju z zainteresiranimi občani so bile v letu 
2016 obnovljene naslednje ceste: 

- asfaltiranje JP Rifengozd-Bezgovšek 
-  priprava podlage za asfaltiranje ceste JP Rozman-Šon 
- asfaltiranje JP Šmihel-Albreht 
- asfaltiranje JP Šmihel-Lapornik, odcep Šuhel 
- asfaltiranje JP Rifengozd-Lončar 
- asfaltiranje JP Cesta v Debro-Lancner 
- asfaltiranje JP Doblatina-Zupanc 
- asfaltiranje JP Ojstro-Trojno (del tudi KS Marija Gradec) 
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12 - KS Marija Gradec 
Vrednost: 45.988 € 

   Rebalans       
3/16  

 Prerazporeditve   Veljavni plan   Realizacija 
31.12.2016  

 Indeks 
/ Veljavni 

plan  

ODHODKI       48.050,00                       -          48.050,00         80.915,15      168,40   

Namenska sredstva                  -                        -                       -           34.927,54   #DEL/0! 

07120 Obnova občinskih cest in javnih površin                  -                        -                      -            34.927,54              -     

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin                  -                        -                      -            34.927,54              -     

Redna dejavnost     48.050,00                       -          48.050,00         45.987,61        95,71   

12002 KSMG - Delovanje KS       11.800,00             1.110,00          12.910,00          12.401,10         96,06   

  4020000 Pisarniški material in storitve            150,00               150,00              125,39         83,59   

  4020010 Čistilni material in storitve            150,00               150,00                47,44         31,63   

  4020090 Reprezentanca            350,00                100,00              450,00              447,35         99,41   

  4022000 Elektrika            800,00               800,00              708,24         88,53   

  4022010 Ogrevanje, kurivo         2.280,00            2.280,00            2.271,92         99,65   

  4022031 Voda            170,00               170,00              149,92         88,19   

  4022032 Dimnikarske storitve            170,00               170,00              154,33         90,78   

  4022040 Odvoz smeti            220,00               220,00              213,46         97,03   

  4022050 Telefon, faks, el.pošta            400,00                  10,00              410,00              402,36         98,14   

  4022060 Poštnina in kurirske storitve             20,00                 20,00                     -                -     

  4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov             30,00                 30,00                     -                -     

  4029020 Podjemne pogodbe         2.550,00            2.550,00            2.533,32         99,35   

  4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS         2.060,00            2.060,00            2.040,00         99,03   

  4029054 Sejnine -KS            820,00               820,00              733,40         89,44   

  4029120 Posebni davek na določene prejemke            630,00               630,00              630,00       100,00   

  4029300 Plačila storitev UJP             10,00                 10,00                  6,86         68,60   

  4029999 Drugi operativni stroški            250,00                750,00           1.000,00              952,91         95,29   

  4120002 Sofinanciranje društev            150,00                250,00              400,00              400,00       100,00   

  4202020 Računalniška strojna oprema            590,00               590,00              584,20         99,02   

12101 KSMG - Tekoče vzdrževanje javnih poti       15.000,00             6.300,00          21.300,00          21.276,80         99,89   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti       15.000,00             6.300,00          21.300,00          21.276,80         99,89   

12102 KSMG - Zimska služba         6.400,00                      -             6.400,00            5.820,00         90,94   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         6.400,00            6.400,00            5.820,00         90,94   

12103 KSMG - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti       14.700,00   -         7.410,00           7.290,00            6.489,71         89,02   

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin       14.700,00   -         7.410,00           7.290,00            6.489,71         89,02   

12203 KSMG - Praznično urejanje naselij            150,00                      -                150,00                     -                -     

  4029999 Drugi operativni stroški            150,00                150,00                     -                -     

 
 

  
     

PRIHODKI KS      36.846,00                       -          36.846,00         72.898,72      197,85   

  
 

Dotacije za redno dejavnost       36.741,00    
 

       36.741,00          36.741,18        100,00    

  
 

Dodatna sredstva za sof.prireditev                  -      
 

                 -             34.927,54               -      

  
 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)            100,00    
 

           100,00             1.230,00      1.230,00   

    Obresti               5,00                    5,00                      -                 -      

REZULTAT  2016 -   11.204,00     -   11.204,00    -     8.016,43      

  
 

Sredstva na računih 31.12.2015       11.292,85    
 

       11.292,85          11.292,85      

    Sredstva na računih  31.12.2016             88,85                       -                   88,85             3.276,42      
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

12002 - KSMG -Delovanje KS 
Vrednost: 12.401 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne 
stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje), druge operativne odhodke, za tekoče 
vzdrževanje prostorov in druge izdatke. 

V sklop te postavke spada tudi izplačilo nagrad predsednikom svetov krajevnih skupnosti in sejnin članom 
sveta KS na podlagi pravilnika. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

12101 - KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 21.277 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, 
krpanje lukenj, utrjevanje poti in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov 
odvodnjavanja s katerimi se preprečuje poškodbe cestišč. 

 

12102 - KSMG -Zimska služba 
Vrednost: 5.820 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

12103 - KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 
Vrednost: 6.490 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 smo izvedli pripravo za asfaltiranje ceste Ojstro-Gabrno.  

Asfatacije so bile izvedene iz namenskih sredstev občinskega proračuna (prikazano na postavki 
proračuna 7120 za JP Gabrno-Čemeršnjice v dolžini 580m,n JP Sv.Peter- cerkev v dolžini 210m in JP 
Olešče-Mala Breza v dolžini 250m. 
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13 - KS Rečica 
Vrednost: 28.893 € 

   Rebalans 3/16   Prerazporeditve   Veljavni plan   Realizacija 
31.12.2016  

 Indeks 
/ Veljavni 

plan  

ODHODKI       70.193,33                       -          70.193,33         109.732,06         156,33   

Namenska sredstva     34.930,33                       -          34.930,33           80.838,85         231,43   

06205 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov        33.985,23                      -            33.985,23             33.985,23         100,00   

  4205010 Obnove        33.985,23           33.985,23             33.985,23         100,00   

06742 Sofinanciranje prireditev in projektov            945,10                      -                945,10                 945,10         100,00   

  4120002 Sofinanciranje društev            945,10                      -                945,10                 945,10         100,00   

07090 Koncesijska dajatev gozdovi                  -                        -                      -                8.288,59                -     

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti                  -                        -                      -                8.288,59                -     

07120 Obnova občinskih cest in javnih površin                  -                        -                      -               37.619,93                -     

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin                  -                        -                     -               37.619,93                -     

Redna dejavnost     35.263,00                       -          35.263,00           28.893,21           81,94   

13002 KSRE - Delovanje KS        12.643,00                  10,00          12.653,00             10.113,71           79,93   

  4020000 Pisarniški material in storitve            300,00                  10,00              310,00                 306,39           98,84   

  4020010 Čistilni material in storitve            200,00               200,00                   99,83           49,92   

  4020060 Stroški oglaševalskih storitev            320,00               320,00                 229,97           71,87   

  4020062 Spletne strani KS            150,00               150,00                 149,07           99,38   

  4020090 Reprezentanca            750,00               750,00                 526,73           70,23   

  4022000 Elektrika         1.300,00            1.300,00              1.127,24           86,71   

  4022010 Ogrevanje, kurivo         2.200,00            2.200,00              2.178,29           99,01   

  4022031 Voda            352,00               352,00                 350,94           99,70   

  4022032 Dimnikarske storitve              50,00                 50,00                       -                  -     

  4022040 Odvoz smeti            200,00               200,00                 194,33           97,17   

  4022050 Telefon, faks, el.pošta            470,00               470,00                 369,81           78,68   

  4022060 Poštnina in kurirske storitve            330,00               330,00                 242,95           73,62   

  4024020 Stroški prevoza v državi            600,00               600,00                 565,97           94,33   

  4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov            600,00               600,00                   47,72             7,95   

  4025040 Zavarovalne premije za objekte            350,00               350,00                 305,32           87,23   

  4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje            200,00               200,00                       -                  -     

  4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS            460,00               460,00                 454,23           98,75   

  4029054 Sejnine -KS         1.000,00            1.000,00                 579,00           57,90   

  4029120 Posebni davek na določene prejemke            100,00               100,00                       -                  -     

  4029300 Plačila storitev UJP              15,00                 15,00                   10,46           69,73   

  4029999 Drugi operativni stroški         1.696,00            1.696,00              1.391,22           82,03   

  4120002 Sofinanciranje društev         1.000,00            1.000,00                 984,24           98,42   

13101 KSRE - Tekoče vzdrževanje javnih poti         7.700,00                      -             7.700,00              7.511,39           97,55   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         7.700,00            7.700,00              7.511,39           97,55   

13102 KSRE - Zimska služba         3.700,00                200,00           3.900,00              3.840,71           98,48   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         3.700,00                200,00           3.900,00              3.840,71           98,48   

13103 KSRE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti         6.450,00   -         1.210,00           5.240,00              2.412,67           46,04   

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin         6.450,00   -         1.210,00           5.240,00              2.412,67           46,04   

13104 KSRE - Urejanje cestnega prometa            670,00                      -                670,00                       -                  -     
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  4029999 Drugi operativni stroški            670,00               670,00                       -                  -     

13204 KSRE- Druge komunalne dejavnosti         4.100,00             1.000,00           5.100,00              5.014,73           98,33   

  4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje         3.200,00                400,00           3.600,00              3.529,83           98,05   

  4029999 Drugi operativni stroški            600,00                600,00           1.200,00              1.184,90           98,74   

  4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija            300,00                300,00                 300,00         100,00   

    
     

PRIHODKI KS      68.212,33                       -          68.212,33         115.308,90         169,04   

  
 

Dotacije za redno dejavnost        28.282,00    
 

       28.282,00             28.281,26          100,00    

  
 

Dodatna sredstva za sof.prireditev            945,10    
 

           945,10                  945,10          100,00    

  
 

Dodatna sredstva za investicije        33.985,23    
 

       33.985,23             79.893,75          235,08    

  
 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)         1.800,00    
 

        1.800,00               2.638,79          146,60    

  
 

Prispevki krajanov za ceste         2.650,00                       -              2.650,00               3.000,00          113,21    

  
 

Donacije            550,00    
 

           550,00                  550,00          100,00    

REZULTAT  2016 -     1.981,00      -     1.981,00             5.576,84      

  
 

Sredstva na računih 31.12.2015         2.597,15    
 

        2.597,15               2.597,15      

    Sredstva na računih  31.12.2016            616,15                       -                 616,15               8.173,99      

 

Krajevna skupnost Rečica je poleg sredstev za redno dejavnost v letu 2016 prejela tudi namenska 
sredstva za vzdrževanje in obnovo kulturnih domov, sofinanciranje prireditev in projektov, za obnovo cest 
iz naslova koncesijske dajatve za gozdove in še dodatna sredstva za obnovo cest. Poraba teh sredstev 
se ne izkazuje na postavkah krajevne skupnosti temveč na ustreznih postavkah proračuna (06205, 
06742, 07090 in 07120. 

Zaradi prikaza celovitega poslovanja KS v tabelah prikazujemo celotno poslovanje KS kakor ga le-ta 
izkazuje v svojem zaključnem računu. V konsolidiranih bilancah proračuna pa je prikazan del iz 
namenskih sredstev na postavkah proračuna, del za redno dejavnost pa na postavkah krajevne 
skupnosti. 

Iz namenskih sredstev proračuna za obnovo kulturnih domov je bila obnovljena streha z. vso pripadajočo 
opremo in urejeno centralno ogrevanje skupnih prostorov v Sindikalnem domu Huda jama  

Iz namenskih sredstev za obnovo občinskih cest pa je bila izvedena obnova 
- JP Ferme-Zakrišek v dolžini 400 m in 
- JP Šmohor-Lah v dolžini 400 m 
 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

13002 - KSRE -Delovanje KS 
Vrednost: 10.114 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne 
stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje), druge operativne odhodke, za tekoče 
vzdrževanje prostorov in druge izdatke. 

V sklop te postavke spada tudi  izplačilo nagrade predsedniku sveta KS  in sejnin članom sveta KS na 
podlagi pravilnika. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

13101 - KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 7.511 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, 
krpanje lukenj, utrjevanje poti in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov 
odvodnjavanja s katerimi se preprečuje poškodbe cestišč. 

 

13102 - KSRE -Zimska služba 
Vrednost: 3.841 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

13103 - KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 
Vrednost: 2.413 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so bila porabljena za obnovo JP Krašek-Maček-Lah in Borovnica-Šitnikar ter asfaltacijo ob 
parkirišču 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

13204 - KSRE -Druge komunalne dejavnosti 
Vrednost: 5.015 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za upravljanje in vzdrževanje drugih objektov v KS. Del sredstev je bil 
namenjen tudi ureditvi otroških igrišč. 
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14 - KS Rimske Toplice 
Vrednost: 29.340 € 

   Rebalans   
3/2016  

 Prerazporeditve   Veljavni plan   Realizacija 
31.12.2016  

 Indeks 
/ Veljavni 

plan  

ODHODKI       34.786,00                       -          34.786,00       54.369,09         156,30   

Namenska sredstva                  -                         -                       -         25.029,09                -      

07120 Obnova občinskih cest in javnih površin                  -                        -                      -          25.029,09                -     

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin                  -                        -                      -          25.029,09                -     

Redna dejavnost     34.786,00                       -          34.786,00       29.340,00           84,34   

14002 KSRT - Delovanje KS        11.286,00                270,00          11.556,00          8.542,64           73,92   

  4020000 Pisarniški material in storitve            200,00               200,00             152,24           76,12   

  4020010 Čistilni material in storitve            100,00               100,00                   -                  -     

  4020060 Stroški oglaševalskih storitev            250,00               250,00                   -                  -     

  4020062 Spletne strani KS            150,00               150,00                   -                  -     

  4020090 Reprezentanca         1.500,00                110,00           1.610,00          1.606,58           99,79   

  4022000 Elektrika            550,00                100,00              650,00             589,47           90,69   

  4022010 Ogrevanje, kurivo            500,00               500,00             453,86           90,77   

  4022031 Voda            150,00               150,00             149,32           99,55   

  4022033 Druge komunalne storitve            295,00               295,00             136,56           46,29   

  4022040 Odvoz smeti            195,00                  20,00              215,00             204,85           95,28   

  4022050 Telefon, faks, el.pošta            390,00               390,00             365,99           93,84   

  4022060 Poštnina in kurirske storitve            200,00               200,00             172,60           86,30   

  4024020 Stroški prevoza v državi                  -                    40,00                40,00              38,90           97,25   

  4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov              50,00                 50,00              18,30           36,60   

  4029020 Podjemne pogodbe            905,00               905,00             858,72           94,89   

  4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS            910,00               910,00             605,64           66,55   

  4029054 Sejnine -KS         1.390,00            1.390,00             617,60           44,43   

  4029120 Posebni davek na določene prejemke            210,00               210,00             206,28           98,23   

  4029300 Plačila storitev UJP              10,00                 10,00                6,46           64,60   

  4029999 Drugi operativni stroški         2.231,00            2.231,00          1.899,27           85,13   

  4120002 Sofinanciranje društev         1.100,00            1.100,00             460,00           41,82   

14101 KSRT - Tekoče vzdrževanje javnih poti        10.000,00             6.500,00          16.500,00        16.437,06           99,62   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti        10.000,00             6.500,00          16.500,00        16.437,06           99,62   

14102 KSRT - Zimska služba         4.500,00                      -             4.500,00          4.360,30           96,90   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         4.500,00            4.500,00          4.360,30           96,90   

14103 KSRT - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti         9.000,00   -         6.770,00           2.230,00                   -                  -     

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin         9.000,00   -         6.770,00           2.230,00                   -                  -     

    
     

PRIHODKI KS      27.811,00                       -          27.811,00       52.739,93         189,64   

  
 

Dotacije za redno dejavnost        27.611,00    
 

       27.611,00        27.610,84          100,00    

  
 

Dodatna sredstva za investicije                  -      
 

                 -           25.029,09                 -      

  
 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)            200,00    
 

           200,00              100,00            50,00    

REZULTAT  2016 -     6.975,00      -     6.975,00    -    1.629,16     

  
 

Sredstva na računih 31.12.2015         6.996,95    
 

        6.996,95           6.996,95      

    Sredstva na računih  31.12.2016              21,95                       -                   21,95           5.367,79      
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Krajevna skupnost Rimske Toplice je poleg sredstev za redno dejavnost v letu 2016 prejela tudi 
namenska sredstva za obnovo cest in javnih površin.   Poraba teh sredstev se ne izkazuje na postavkah 
krajevne skupnosti temveč na ustrezni postavki proračuna (07120 –obnova občinskih cest in javnih 
površin). 

Zaradi prikaza celovitega poslovanja KS v tabelah prikazujemo celotno poslovanje KS kakor ga le-ta 
izkazuje v svojem zaključnem računu. V konsolidiranih bilancah proračuna pa je prikazan del iz 
namenskih sredstev na postavkah proračuna, del za redno dejavnost pa na postavkah krajevne 
skupnosti. 

Namenska sredstva za obnovo občinskih cest so bila porabljena za izvedbo asfaltacij krajevnih cest. 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

14002 - KSRT -Delovanje KS 
Vrednost: 8.543 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne 
stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje), druge operativne odhodke, za tekoče 
vzdrževanje prostorov in druge izdatke. 

V sklop te postavke spada tudi izplačilo nagrade predsedniku sveta KS in sejnin članom sveta KS na 
podlagi pravilnika ter plačila podjemnih pogodb v skladu s sklepi sveta KS. 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

14101 - KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 16.437 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, 
krpanje lukenj, utrjevanje poti in manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov 
odvodnjavanja s katerimi se preprečuje poškodbe cestišč. V okviru te postavke so bile sanirane ceste 

Lokavec-Maček, Lokave-Kolman, Globoko-Aškerčevo obeležje, Pušnik-Drmelj-Puh, Lokavec-Kristanc in 
Lokavec-Mešiček 

 

14102 - KSRT -Zimska služba 
Vrednost: 4.360 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS. 
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15 - KS Sedraž 
Vrednost: 18.421 € 

   Rebalans    
3/2016  

 Prerazporeditve   Veljavni plan   Realizacija 
31.12.2016  

 Indeks 
/ Veljavni 

plan  

ODHODKI       21.711,00                       -          21.711,00       18.660,83           85,95   

Namenska sredstva          240,00                       -               240,00            240,00                -      

06742 Sofinanciranje prireditev in projektov            240,00                      -                240,00             240,00                -     

  4120002 Sofinanciranje društev            240,00                      -                240,00             240,00                -     

Redna dejavnost     21.471,00                       -          21.471,00       18.420,83           85,79   

15002 KSSE - Delovanje KS        11.981,00                      -            11.981,00          9.783,14           81,66   

  4020000 Pisarniški material in storitve            400,00                250,00              650,00             619,44           95,30   

  4020010 Čistilni material in storitve            100,00               100,00              44,90           44,90   

  4020090 Reprezentanca         2.000,00            2.000,00          1.576,09           78,80   

  4022000 Elektrika            800,00               800,00             783,55           97,94   

  4022010 Ogrevanje, kurivo                  -                  300,00              300,00             270,46           90,15  

  4022031 Voda              92,00                 92,00              75,94                -     

  4022050 Telefon, faks, el.pošta            400,00               400,00             394,42           98,61   

  4022060 Poštnina in kurirske storitve            100,00                  10,00              110,00             104,54           95,04   

  4024020 Stroški prevoza v državi              50,00                 50,00              32,05           64,10   

  4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov         2.130,00   -         1.160,00              970,00                   -                  -     

  4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS         1.820,00            1.820,00          1.816,92           99,83   

  4029054 Sejnine -KS            770,00               770,00             270,20           35,09   

  4029300 Plačila storitev UJP               8,00                  8,00                6,18           77,25   

  4029999 Drugi operativni stroški         1.411,00                100,00           1.511,00          1.437,20           95,12   

  4120002 Sofinanciranje društev         1.900,00                500,00           2.400,00          2.351,25           97,97   

15101 KSSE - Tekoče vzdrževanje javnih poti         4.000,00                      -             4.000,00          3.182,64           79,57   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         4.000,00             4.000,00          3.182,64           79,57   

15102 KSSE- Zimska služba         3.250,00                      -             3.250,00          3.223,68           99,19   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         3.250,00             3.250,00          3.223,68           99,19   

15103 KSSE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti         1.830,00                      -             1.830,00          1.825,83           99,77   

  4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave         1.830,00            1.830,00          1.825,83           99,77   

15204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti            410,00                      -                410,00             405,54           98,91   

  4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje            410,00                410,00             405,54           98,91   

    
     

PRIHODKI KS      19.163,00                       -          19.163,00       19.163,32         100,00   

  
 

Dotacije za redno dejavnost        17.263,00    
 

       17.263,00        17.263,32          100,00    

  
 

Dodatna sredstva za sof.prireditev            240,00    
 

           240,00              240,00                 -      

  
 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)         1.660,00    
 

        1.660,00           1.660,00          100,00    

REZULTAT  2016 -     2.548,00      -     2.548,00            502,49      

  
 

Sredstva na računih 31.12.2015         2.581,77    
 

        2.581,77           2.581,77      

    Sredstva na računih  31.12.2016              33,77                       -                   33,77           3.084,26      

 

Krajevna skupnost Sedraž je poleg sredstev za redno dejavnost v letu 2016 prejela tudi namenska 
sredstva za sofinanciranje prireditev in projektov. Poraba teh sredstev se ne izkazuje na postavkah 
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krajevne skupnosti temveč na ustreznih postavkah proračuna (06742 –Sofinanciranje prireditev in 
projektov), 

Zaradi prikaza celovitega poslovanja KS v tabelah prikazujemo celotno poslovanje KS kakor ga le-ta 
izkazuje v svojem zaključnem računu. V konsolidiranih bilancah proračuna pa je prikazan del iz 
namenskih sredstev na postavkah proračuna, del za redno dejavnost pa na postavkah krajevne 
skupnosti. 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

15002 - KSSE -Delovanje KS 
Vrednost: 9.783 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material za potrebe KS in 
najem tiskalnika ter obratovalne stroške (elektrika v domu krajanov, prostorih trgovine in strelskem domu, 
stroški ogrevanja, porabe vode in telefona). V sklopu reprezentance so zajeti stroški pogostitev na 
dogodkih in prireditvah (Dan žena, Dan mučenikov, Dnevi skrbi za okolje, zbor krajanov, postavljanje 
mlaja, Dnevi skrbi za ljudi, zaključni koncert vaške godbe).  

Poleg tega so v sklopu te postavke  zajeta tudi izplačila nagrad predsednici sveta KS in sejnin članom 
sveta KS na podlagi pravilnika ter dotacije društvom za njihove večje projekte po sklepu sveta KS. 

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

15101 - KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 3.183 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, 
krpanje lukenj, utrjevanje poti in manjše vzdrževanje poti.. 

 

15102 - KSSE -Zimska služba 
Vrednost: 3.224 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

15103 - KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 
Vrednost: 1.826 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške sanacije pogreza in sanacijo poškodovanega odseka ceste. 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

15204 - KSSE -Druge komunalne dejavnosti 
Vrednost: 406 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema plačilo vodovodnega priključka KS na javni vodovod. 
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16 - KS Šentrupert 
Vrednost: 25.631 € 

   Rebalans   
3/2016  

 Prerazporeditve   Veljavni plan   Realizacija 
31.12.2016  

 Indeks 
/ Veljavni 

plan  

ODHODKI       34.081,00                       -          34.081,00       25.630,51           75,20   

Redna dejavnost     34.081,00                       -          34.081,00       25.630,51           75,20   

16002 KSŠE - Delovanje KS         5.981,00                      -             5.981,00          3.110,26           52,00   

  4020090 Reprezentanca            500,00               500,00             308,11           61,62   

  4022000 Elektrika            545,00               545,00             542,67           99,57   

  4022050 Telefon, faks, el.pošta            150,00               150,00             148,05           98,70   

  4029020 Podjemne pogodbe         1.083,00            1.083,00          1.082,88           99,99   

  4029120 Posebni davek na določene prejemke            248,00               248,00             247,56           99,82   

  4029300 Plačila storitev UJP               5,00                  5,00                3,07           61,40   

  4029999 Drugi operativni stroški         2.800,00            2.800,00             277,92             9,93   

  4120002 Sofinanciranje društev            650,00               650,00             500,00           76,92   

16101 KSŠE - Tekoče vzdrževanje javnih poti         8.000,00                      -             8.000,00          5.700,45           71,26   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         8.000,00            8.000,00          5.700,45           71,26   

16102 KSŠE - Zimska služba         6.500,00                      -             6.500,00          3.468,12           53,36   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         6.500,00            6.500,00          3.468,12           53,36   

16103 KSŠE - Invest.vzdržev.in gradnja javnih poti        13.500,00                      -            13.500,00        13.351,68           98,90   

  4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin        13.500,00           13.500,00        13.351,68           98,90   

16203 KSŠE - Praznično urejanje naselij            100,00                100,00                   -                  -     

  4029999 Drugi operativni stroški            100,00                100,00                   -                  -     

    
     

PRIHODKI KS      28.641,00                       -          28.641,00       28.641,39         100,00   

  
 

Dotacije za redno dejavnost        28.641,00    
 

       28.641,00        28.641,39          100,00    

REZULTAT  2016 -     5.440,00      -     5.440,00         3.010,88      

  
 

Sredstva na računih 31.12.2015         5.554,65    
 

        5.554,65           5.554,65      

    Sredstva na računih  31.12.2016            114,65                       -                 114,65           8.565,53      

 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

16002 - KSŠE -Delovanje KS 
Vrednost: 3.110 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne 
stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje), druge operativne odhodke, za tekoče 
vzdrževanje prostorov in druge izdatke. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

16101 - KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 5.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS. 

 

16102 - KSŠE -Zimska služba 
Vrednost: 3.468 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS. 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

16103 - KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 
Vrednost: 13.352 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je bil plačan računa za večja vzdrževalna dela na cesti Šentrupert-Stopija, ki so bila 
opravljena v decembru 2015, izvedena pa je bila priprava za asfaltiranje ceste Mala Breza-Loke v dolžini 
1700 m (drenaža, prepusti, vgradnja tampona) 
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17 - KS Vrh 
Vrednost: 30.393 € 

KRAJEVNA SKUPNOST VRH 
     

    
     

  
 Rebalans     

3/2016   Prerazporeditve   Veljavni plan  
 Realizacija 
31.12.2016  

 Indeks 
/ Veljavni 

plan  

ODHODKI       31.603,00                       -          31.603,00       30.983,40           98,04   

Namenska srestva          430,00                       -               430,00            590,00         137,21   

06742 Sofinanciranje prireditev in projektov            430,00                      -                430,00             590,00                -     

  4120002 Sofinanciranje društev            430,00                      -                430,00             590,00                -     

Redna dejavnost     31.173,00                       -          31.173,00       30.393,40           97,50   

17002 KSVR - Delovanje KS         7.123,00   -            400,00           6.723,00          6.214,69           92,44   

  4020000 Pisarniški material in storitve            160,00               160,00              51,00           31,88   

  4020090 Reprezentanca         2.210,00            2.210,00          2.086,98           94,43   

  4022060 Poštnina in kurirske storitve              50,00                 50,00              39,61           79,22   

  4029300 Plačila storitev UJP               3,00                  3,00                2,35           78,33   

  4029999 Drugi operativni stroški         1.700,00            1.700,00          1.530,01           90,00   

  4120002 Sofinanciranje društev         3.000,00   -            400,00           2.600,00          2.504,74           96,34   

17101 KSVR - Tekoče vzdrževanje javnih poti        18.000,00                400,00          18.400,00        18.346,34           99,71   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti        18.000,00                400,00          18.400,00        18.346,34           99,71   

17102 KSVR - Zimska služba         4.800,00                      -             4.800,00          4.728,21           98,50   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         4.800,00            4.800,00          4.728,21           98,50   

17204 KSVR - Druge komunalne dejavnosti         1.250,00                      -             1.250,00          1.104,16           88,33   

  4029999 Drugi operativni stroški         1.250,00             1.250,00          1.104,16           88,33   

    
     

PRIHODKI KS      26.492,00                       -          26.492,00       26.651,89         100,60   

  
 

Dotacije za redno dejavnost        26.062,00    
 

       26.062,00        26.061,89          100,00    

  
 

Dodatna sredstva za sof.prireditev            430,00    
 

           430,00              590,00                 -      

  
 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)                  -      
 

                 -                      -                   -      

    Obresti                  -                         -                      -                   -      

REZULTAT  2016 -     5.111,00      -     5.111,00    -    4.331,51     

  
 

Sredstva na računih 31.12.2015         5.213,59    
 

        5.213,59           5.213,59      

    Sredstva na računih  31.12.2016            102,59                       -                 102,59              882,08      

 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

17002 - KSVR -Delovanje KS 
Vrednost: 6.215 € 



 

Stran 173 od 180 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za delovanje KS in sicer pisarniški ter splošni material in poštnino. Nagrade 
predsedniku KS in sejnine članom sveta se ne izplačujejo. 

Postavka vključuje še stroške reprezentance v okviru katere so zajeti stroški pogostitev ob raznih 
prireditvah v KS (materinski dan, krajevni praznik idr.), druge operativne stroške (izdatki ob izvedbi 
krajevnega praznika in razni drugi stroški) ter sofinanciranje društev pri izvedbi njihovih prireditev. 

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

17101 - KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 18.346 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, 
krpanje lukenj, utrjevanje poti in razna vzdrževalna sanacijska dela. 

manjše vzdrževanje poti ter sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč. 

 

17102 - KSVR -Zimska služba 
Vrednost: 4.728 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS. 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

17204 - KSVR -Druge komunalne dejavnosti 
Vrednost: 1.104 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za upravljanje in vzdrževanje drugih objektov v KS. 
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18 - KS Zidani most 
Vrednost: 15.986 € 

   Rebalans    
3/2016  

 Prerazporeditve   Veljavni plan   Realizacija 
31.12.2016  

 Indeks 
/ Veljavni 

plan  

ODHODKI       16.701,00                       -          16.701,00       16.121,42           96,53   

Namenska srestva          135,00                       -               135,00            135,00         100,00   

06742 Sofinanciranje prireditev in projektov            135,00                      -                135,00             135,00                -     

  4120002 Sofinanciranje društev            135,00                      -                135,00             135,00                -     

Redna dejavnost     16.566,00                       -          16.566,00       15.986,42           96,50   

18002 KSZM - Delovanje KS        11.266,00                200,00          11.466,00        11.052,57           96,39   

  4020000 Pisarniški material in storitve            300,00   -            210,00                90,00              61,00           67,78   

  4020010 Čistilni material in storitve            300,00               300,00             251,88           83,96   

  4020090 Reprezentanca            600,00               600,00             466,29           77,72   

  4022000 Elektrika            900,00               900,00             897,74           99,75   

  4022010 Ogrevanje, kurivo         2.000,00                500,00           2.500,00          2.476,61           99,06   

  4022050 Telefon, faks, el.pošta            400,00                  10,00              410,00             406,61           99,17   

  4025110 Tek.vzdržev. druge opreme            100,00   -            100,00                    -                     -                  -     

  4029020 Podjemne pogodbe            910,00              910,00             902,28           99,15   

  4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS         1.820,00            1.820,00          1.816,92           99,83   

  4029054 Sejnine -KS            870,00               870,00             810,61           93,17   

  4029120 Posebni davek na določene prejemke            210,00               210,00             206,28           98,23   

  4029300 Plačila storitev UJP               6,00                  6,00                4,49           74,83   

  4029999 Drugi operativni stroški         2.000,00            2.000,00          1.901,86           95,09   

  4120002 Sofinanciranje društev            850,00               850,00             850,00         100,00   

18101 KSZM - Tekoče vzdrževanje javnih poti         3.500,00   -            200,00           3.300,00          3.208,60           97,23   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         3.500,00   -            200,00           3.300,00          3.208,60           97,23   

18102 KSZM - Zimska služba         1.800,00                      -             1.800,00          1.725,25           95,85   

  4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti         1.800,00             1.800,00          1.725,25           95,85   

    
     

PRIHODKI       16.872,00                       -          16.872,00       17.132,94         101,55   

  
 

Dotacije za redno dejavnost        15.987,00    
 

       15.987,00        15.986,44          100,00    

  
 

Dodatna sredstva za sof.prireditev            135,00    
 

           135,00              135,00          100,00     

  
 

Lastni prihodki (najemnine, obrat.str….)            500,00    
 

           500,00              761,50          152,30    

  
 

Donacije            250,00    
 

           250,00              250,00          100,00     

REZULTAT  2016          171,00               171,00         1.011,52      

  
 

Sredstva na računih 31.12.2015            171,00    
 

           171,00           2.644,80      

    Sredstva na računih  31.12.2016            342,00                       -                 342,00           3.656,32      

 

Krajevna skupnost Zidani most je poleg sredstev za redno dejavnost v letu 2016 prejela tudi namenska 
sredstva za sofinanciranje prireditev in projektov. Poraba teh sredstev se ne izkazuje na postavkah 
krajevne skupnosti temveč na ustreznih postavkah proračuna (06742 –Sofinanciranje prireditev in 
projektov), 

Zaradi prikaza celovitega poslovanja KS v tabelah prikazujemo celotno poslovanje KS kakor ga le-ta 
izkazuje v svojem zaključnem računu. V konsolidiranih bilancah proračuna pa je prikazan del iz 
namenskih sredstev na postavkah proračuna, del za redno dejavnost pa na postavkah krajevne 
skupnosti. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in 
zvez občin 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

18002 - KSZM -Delovanje KS 
Vrednost: 11.053 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema vsa sredstva za delovanje KS in sicer: pisarniški ter splošni material, obratovalne 
stroške (elektrika, komunalne, storitve, telefon, ogrevanje), druge operativne odhodke  za tekoče 
vzdrževanje prostorov in druge izdatke. 

V sklop postavke spada tudi izplačilo nagrad predsedniku sveta KS in sejnin članom sveta KS na podlagi 
pravilnika ter izplačila po podjemni pogodbi in sofinanciranje društev na podlagi sklepov sveta KS. 

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

18101 - KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti 
Vrednost: 3.209 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za tekoče vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, 
krpanje lukenj, utrjevanje poti in manjša vzdrževalna dela s katerimi se preprečuje poškodbe cestišč. 

 

18102 - KSZM -Zimska služba 
Vrednost: 1.725 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za zimsko službo: pluženje in posip občinskih javnih cest v upravljanju KS. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 

00 - OBČINA LAŠKO 
Vrednost: 351.751 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

        
 Plan 2016 
(reb 3/16)   Prerazpored.   Veljavni plan 

2016  
 Realizacija 

2016   Indeks  

        1 2 3 = 1+2 4 5 = 4:2 

  5503050 Odplačila DK 686/40 -EKO sklad…         50.600,00                  -             50.600,00           46.543,38            91,98    

  5503051 Odplačila DK 747/80 -EKO sklad…           6.460,40                  -              6.460,40            6.460,40          100,00    

  5501011 Odplačila DK NLB (EIB)         32.190,00                  -             32.190,00           32.189,44          100,00    

  5503053 Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj         45.992,00                  -             45.992,00           45.990,00          100,00    

  5501014 Odplačilo DK BKS Bank AG         36.666,66                  -             36.666,66           36.666,66          100,00    

  5501017 Odplačilo kredita Sparkasse         70.000,00                  -             70.000,00           70.000,00          100,00    

  5501016 Odplačilo JNS -Banka Celje (3014916)            8.252,82                  -              8.252,82            8.252,82          100,00    

  5503054 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (07-99)         12.493,04                  -             12.493,04           12.493,04          100,00    

  5503055 Odplačilo JNS -Stan.sklad RS (01-2000)           3.156,00                  -              3.156,00            3.155,23            99,98    

  5501013 Odplačilo kredita -refinanciranje         90.000,00                  -             90.000,00           90.000,00          100,00    

 

Občina Laško je v letu 2016 najela kredit za refinanciranje starih neugodnih kreditov. Z novim kreditom 
smo poplačali 6 starih kreditov z neugodno obrestno mero. Poplačilo starih kreditov in novo najeti kredit 
se ne izkazuje preko računa financiranja temveč le preko razreda 9 na dolgoročnih obveznosti, saj se 
skupni znesek zadolžitve ne spreminja.  Na računu financiranja so tako prikazana le redna odplačila 
glavnice v letu 2016. 

Poleg kreditov, ki so bili odplačani z refinanciranjem smo v celoti predčasno odplačali še en kredit. 

 

08301 - Odplačilo kredita -Vodovod Rimske Top.-levi breg 
Vrednost: 46.543 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je v letu 2003 najela dolgoročni kredit pri EKO skladu v višini 41.650.014,00 SIT 
(173.802,43 EUR) za izgradnjo vodovoda Rimske Toplice-levi breg. Zadnja anuiteta bi zapadla v plačilo 
30.12.2018. Kredit je bil v celoti odplačan v decembru 2016. 
 

08302 - Odplačilo kredita -Kanalizacija Rimske Top. -I.faza 
Vrednost: 6.460 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je v letu 2005 najela dolgoročni kredit pri EKO skladu v višini 41.520.954,00 SIT  
(173.263,87 EUR) za izgradnjo kanalizacije Rimske Toplice. Zadnja anuiteta bi zapadla v plačilo 
30.12.2020.  Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom novega ugodnejšega kredita.  
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08303 - Odplačilo kredita EIB 
Vrednost: 32.189 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je v letu 2006 najela dolgoročni kredit pri Novi Ljubljanski banki d.d. iz sredstev Evropske 
investicijske banke v višini  466.435,56 EUR za izgradnjo cestne in kanalizacijske infrastrukture v 
občini. Zadnja anuiteta zapade v plačilo 11.12.2021 

 

08304 - Odplačilo kredita JS za reg.razvoj 
Vrednost: 45.990 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je v letu 2007 najela dolgoročni kredit pri Javnem skladu za regionalni razvoj v višini  
689.854,00 EUR za izgradnjo kanalizacijskega sistema. Zadnja anuiteta zapade v plačilo 30.11.2024 

 

08305 - Odplačila kredita BKS 
Vrednost: 36.667 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je v letu 2008 najela dolgoročni kredit pri BKS BANK d.d.v višini  1.100.000,00 EUR za 
izgradnjo cestne, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v občini. Zadnji obrok bi  zapadel v plačilo 
31.12.2023.  Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom novega ugodnejšega kredita.  
 

08306 - Odplačilo kredita Sparkasse 
Vrednost: 70.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2014 je Občina Laško najela dolgoročni kredit pri Sparkasse d.d. v višini 1.800.000,00 EUR. Zadnji 
obrok bi zapadel v odplačilo 2.11.2029.  Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom novega 
ugodnejšega kredita.  
 

08308 - Odplačilo kredita JNS -Banka Celje (2006 -3014916) 
Vrednost: 8.253 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2006 je Javni nepremičninski sklad Občine Laško najel kredit pri Banki Celje d.d. za izgradnjo 
stanovanjskega bloka -lamela 14 v višini 396.136,17 EUR. Zadnji obrok bi zapadel v odplačilo 31.3.2031 
Kredit je bil v celoti odplačan iz novo najetega kredita za refinanciranje dne 12.7.2016. 
 

08309 - Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (1999 -07-99) 
Vrednost: 12.493 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 1999 je Javni nepremičninski sklad Občine Laško najel kredit za nakup 15 stanovanj v 
stanovanjskem bloku Debro v višini 259.138,71 EUR pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije.  
Zadnji obrok bi zapadel v odplačilo 31.8.2024.  Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom 
novega ugodnejšega kredita.  
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08310 - Odplačilo kredita JNS -Stan.sklad RS (2000- 01-2000) 
Vrednost: 3.155 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2000 je Javni nepremičninski sklad Občine Laško najel kredit pri Stanovanjskem skladu Republike 
Slovenije za nakup 4 stanovanj v stanovanjskem bloku Debro -lamela 10 v višini 80.257,89 EUR. Zadnji 
obrok bi zapadel v odplačilo 30.12.2020. Dne 30.6.2016 je bil kredit v celoti odplačan z najemom novega 
ugodnejšega kredita.  
  
 

08320 - Odplačilo kredita -refinanciranje 
Vrednost: 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 je občina po ugodni obrestni meri najela kredit v višini 2.700.00,00 EUR s katerim je poplača 
stare neugodne kredite pri Banki Celje d.d.(2 kredita), Republiškem stanovanjskem skladu (2 kredita), 
EKO skladu, Banki Sparkasse in BKS banki. S tem je zmanjšala letno obremenitev proračuna iz naslova 
obresti in iz naslova odplačila anuitet glavnic. Zadnji obrok novo najetega kredita zapade 30.6.2031. 
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