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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11) in 21. člena 
Statuta Občine Laško (Ur. list RS, št. 79/2015 - UPB1) je Občinski svet Laško na 
svoji …. seji dne ………….. sprejel 

 
 

O D L O K  
O  PRORAČUNU  OBČINE  LAŠKO 

ZA  LETO  2020 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za občino Laško za leto 2020 določajo proračun, postopki 
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja 
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA 

PRORAČUNA 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR    
       Skupina / Podskupina kontov Leto 2020 
 

I. SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74+78) 18.242.320     

    70    DAVČNI PRIHODKI 11.174.751 
               700 Davki na dohodek in dobiček 9.034.151 
               703 Davki na premoženje 1.450.600 
               704  Drugi davki na blago in storitve 690.000        

    71    NEDAVČNI PRIHODKI 3.455.500 
               710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   604.900 
               711  Takse in pristojbine 8.000 
               712 Globe in druge denarne kazni 35.100 
               713  Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.693.000 
               714  Drugi nedavčni prihodki   114.500 
 

    72   KAPITALSKI PRIHODKI       790.000  
               720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              420.000 
               722  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred       370.000    

    73    PREJETE DONACIJE 300 
               730  Prejete donacije iz domačih virov 300        

    74    TRANSFERNI PRIHODKI 2.721.769 
               740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                         1.020.947 
               741  Prejeta sred. iz drž. proračune iz sredstev EU    1.700.822        

    78    PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    100.000 
               786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU                         100.000 
 
 

II. SKUPAJ ODHODKI  (40+41+42+43+45) 21.267.592     

    40  TEKOČI ODHODKI 4.553.043 
               400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 860.317 
               401 Prispevki delodajalcev za socialni varnost 142.319 
               402  Izdatki za blago in storitve 3.345.707 
               403  Plačila domačih obresti  27.200 
               409  Rezerve 177.500         
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     41   TEKOČI TRANSFERI 7.487.300 
               410 Subvencije      0 
               411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.730.500 
               412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 558.350 
               413  Drugi tekoči domači transferi 3.198.450 
 

    42   INVESTICIJSKI ODHODKI    8.924.249 
               420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev   8.924.249    

    43    INVESTICIJSKI TRANSFERI 303.000 
               431  Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU 125.000 
               432  Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 178.000 
 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -3.025.272 
(I. - II. )  

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -1.001.173 
(I. - 7102) – ( II. – 403 -404 )  
 

III/2. TEKOČI PRESEŽEK  (PRIMANJKLJAJ) 2.589.908 
( 70 +71) – ( 40 + 41 )  

 

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

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

  

VII.  ZADOLŽEVANJE  (500 + 501)   2.754.493     

    50  ZADOLŽEVANJE 2.754.493 
               500 Domače zadolževanje 2.754.493 
 

VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550 + 551) 415.765     

    55  ODPLAČILA DOLGA 415.765 
               550 Odplačila domačega dolga 415.765 
 

           

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU              - 686.983 
(I. + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)  
 

X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. – VIII,) 2.338.728 
 

XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+ X. –IX.)       3.025.273 
 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  1.383.072 
       31. 12. 2017 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so 
razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.   
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in 
konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –  podkontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
 
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. 
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4. člen 

(namenski prihodki in izdatki proračuna) 
 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku 43. 
člena ZJF, tudi naslednji prihodki: 
1. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog; 
2. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge; 
3. sredstva pridobljena za odpravo posledic po elementarnih nesrečah; 
4. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list 

RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu; 
5. prihodki iz naslova nadomestila za škodo na javni infrastrukturi po pogodbi s 

CEROZ d.o.o.; 
6. lastni prihodki krajevnih skupnosti. 
 

Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so 
pridobljena. O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi 
postavkami proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v primeru 
krajevnih skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti. 
 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna najmanj dvakrat letno poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020  in njegovi realizaciji. 

 
6. člen 

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno 
vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 
 

Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere ne sme presegati 80% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. 
 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje 
obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje uporabnikov. 
 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 

 
7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 
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Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja 
prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 
 

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega 
sveta. 

 
8. člen 

(proračunski skladi) 
 

Proračunski sklad je: 
1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF 
 

Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini  135.500 EUR. 
 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 
EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet na naslednji seji. 

 
9. člen 

(krajevne skupnosti) 
 
Krajevna skupnost lahko, ob upoštevanju 4. odstavka 66. člena ZJN-3, sklepa pravne 
posle brez predhodnega soglasja župana do višine 10.000 EUR za storitve in 20.000 
EUR za gradbena dela. 
 

Sredstva, ki so v proračunu zagotovljena krajevnim skupnostim za obnovo cest in 
javnih površin na postavki 07140 so namenska in se v primeru, da jih krajevna 
skupnost ne porabi v tekočem letu, prenesejo v naslednje proračunsko leto. 
 

 
 

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 
PREMOŽENJA OBČINE 

 
10. člen 

 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do 
višine 20.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 
 
 
 
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
11. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila 
dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 
2.754.493  EUR in sicer za naslednje investicije: 
- za investicije, ki se bodo sofinancirale iz sredstev EU, 
- izgradnjo kanalskega sistema, 
- izgradnjo vodovodov, 
- izgradnja cestne  infrastrukture, 
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Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina Laško, v letu 2020 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 1.000.000 EUR. 

 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih 

poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na poslovanje) 
 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2020 zadolžijo do skupne višine 400.000 
EUR pod naslednjimi pogoji: 
- da bodoči prilivi zadoščajo za pokrivanje obveznosti, ki bodo nastale iz naslova 
zadolžitve, 
- da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja. 
 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
13. člen 

(začasno financiranje v letu 2020) 
 
V obdobju začasnega financiranja Občine Laško v letu 2020, če bo začasno 
financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

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

Številka: 410-11/2019 
Laško, dne 25.10.2019 
 
           
                                           ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                Franc ZDOLŠEK 
 
 
 
PRILOGA: 
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov 
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UVOD 
 

 

Sestavni deli proračuna so:  
 Splošni del  
 Posebni del  
 Načrt razvojnih programov  

 

 

Splošni del proračuna  
je prvi del proračuna, ki vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun 
financiranja.  
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne 
prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. 
Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske 
odhodke ter investicijske transfere.  
 
Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo 
značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb 
oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne 
institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev 
ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov 
teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, 
pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev 
iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.  
 
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga 
države (občine), oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter 
računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na 
sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so 
razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. 
V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med 
proračunskim letom.  
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1. SPLOŠNI DEL 
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki proračuna 

70 - DAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 11.174.751 € 

700 - Davki na dohodek in dobiček 
Vrednost: 9.034.151 € 

Med davke na dohodek in dobiček sodi dohodnina- odstopljeni vir občinam (podkonto 700020 ). Za leto 
2020 se načrtujejo prihodki iz naslova dohodnine v višini 9.034.151 EUR. Višino dohodnine občinam na 
osnovi Zakona o financiranju občin določi Ministrstvo za finance. V letu 2020 bo znašala povprečnina 
589,11 EUR na prebivalca (v letu 2019 je znašala 573,50 EUR na prebivalca). V letu 2019 je bila Občina 
Laško upravičena do finančne izravnave (le-ta se sicer evidentira na kontu 740000), kar  za leto 2020 ni 
predvideno. 

 

703 - Davki na premoženje 
Vrednost: 1.450.600 € 

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. 

Davke na premoženje v načrtovani višini 1.310.600 EUR predstavljajo : 
7030 Davki na nepremičnine                                                         1.148.500 € 
7031 Davki na premičnine                                                                 2.050 € 
7032 Davki na dediščine in darila                    40.000 € 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje   120.050 € 

 

704 - Domači davki na blago in storitve 
Vrednost: 690.000 € 

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 sodi 
tudi davek na dodano vrednost, trošarine, davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na 
srečo in na igralne avtomate), davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih 
dobrin, 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.). 

 

 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 
Vrednost: 3.455.500 € 

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
Vrednost: 604.900 € 



 

Stran 16 od 210 

Sem uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih 
podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti 
(tako sredstev na vpogled in vezanih depozitov, kot tudi obresti od danih posojil). 

Načrtovani prihodki za leto 2020 znašajo: 

- 7102 prihodki od obresti                                               3.100 € , 
- 7103 prihodki od premoženja                                    601.800 €, od tega: 

 najemnine za kmetijska zemljišča  1.000 € 
 najemnine za poslovne prostore  84.700 €  
 najemnine za stanovanja 360.000 € (Prihodki so načrtovani skladno z veljavno višino 

najemnin za   stanovanja v lasti občine.)  
 prihodki od drugih najemnin 96.100 € (Prihodki zajemajo najemnine za najem javne 

infrastrukture, najemnine za uporabo prodajnih mest (sejem) in najemnine na prireditvi 
Pivo-cvetje.) 

- prihodki od podeljenih koncesij 55.000 €  (HE Vrhovo, vodna pravica, rudarska pravica) 
- prihodki od zakupnin in služnostnih pogodb 5.000 € 

  

711 - Takse in pristojbine 
Vrednost: 8.000 € 

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene 
storitve javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med 
dajatvijo in storitvijo javne uprave. Takse se delijo na sodne in upravne. 

 

712 - Globe in druge denarne kazni 
Vrednost: 35.100 € 

zajemajo prihodke iz naslova glob, ki jih pobira redarska služba in denarne kazni iz naslova nadomestila 
za degradacijo in uzurpacijo prostora (globe za nedovoljene posege v prostor). 

 

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Vrednost: 2.693.000 € 

Sem sodijo vse vrste prihodkov, ki jih občina pridobiva iz naslova opravljanja lastne dejavnosti, to je s 
prodajo svojih proizvodov ali opravljanjem svojih storitev na trgu in so realizirani  s plačilom 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: 114.500 € 

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: 790.000 € 
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720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
Vrednost: 420.000 € 

Prihodki zajemajo prihodke od prodaje stavb in delov stavb iz načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
Vrednost: 370.000 € 

Prihodki zajemajo prihodke od prodaje stavbnih zemljišč iz načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem. 

 

 

73 - PREJETE DONACIJE 
Vrednost: 300 € 

730 - Prejete donacije iz domačih virov 
Vrednost: 300 € 

Zajemajo donacije pravnih in fizičnih oseb. 

 

 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 
Vrednost: 2.721.769 € 

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
Vrednost: 1.020.946 € 

V okviru te podskupine kontov občina načrtuje prihodke, ki jih bo prejela iz državnega proračuna za tekoče 
obveznosti in za sofinanciranje investicij. 

 

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 

Vrednost: 1.700.822 € 

V okviru te podskupine kontov občina načrtuje prihodke, ki jih bo prejela iz državnega proračuna iz sredstev 
evropske unije za sofinanciranje investicij. 

 

 

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH 
DRŽAV 

Vrednost: 100.000 € 

786 - Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 
Vrednost: 100.000 € 

V okviru te podskupine kontov občina načrtuje prihodke, ki jih bo prejela iz sredstev evropske unije za 
sofinanciranje investicij.  (direktna sredstva EU). 
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Odhodki proračuna 

40 - TEKOČI ODHODKI 
Vrednost: 4.553.043 € 

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Vrednost: 860.317 € 

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, se le-te zagotovijo v 
skladu z veljavno zakonodajo, izhodišči ministrstva in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami. 

 

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Vrednost: 142.319 € 

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. Načrtujejo se v nespremenjenih 
višinah - 16, 10 %, premije pa v skladu s številom zaposlenih in višino premij za leta delovne dobe. 

 

402 - Izdatki za blago in storitve 
Vrednost: 3.345.707 € 

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. Investicijske odhodke vključuje le, če so klasificirani 
v skladu z računovodskimi pravili (vrednost pod 500 EUR in življenjska doba krajša od enega leta).  
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: 27.200 € 

Podskupina odhodkov plačila domačih obresti zajema plačila obresti na kredite, ki jih je najela občina. V 
podrobnejši klasifikaciji so obresti razčlenjene po posameznih vrstah kreditodajalcev. 

 

409 - Rezerve 
Vrednost: 177.500 € 

Podskupina odhodkov rezerve vključuje plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali 
storitve. Uporaba sredstev pri prejemniku mora biti tekoče ali splošne narave in ne kapitalske. V okviru 
rezerv ima občina splošno rezervo in stalno proračunsko rezervo . 

 

 

41 - TEKOČI TRANSFERI 
Vrednost: 7.487.300 € 
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411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
Vrednost: 3.730.500 € 

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.  Tudi za tovrstne 
transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravijo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo 
nikakršnega nadomestila. 

Večina teh sredstev se namenja 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: 558.350 € 

Neprofitne organizacije so javne ali privatne institucije, katerih cilj ni pridobivanje dobička ampak je njihov 
namen delovanja javno koristen in dobrodelen (dobrodelne organizacije, verske organizacije, politične 
stranke, društva  in druge neprofitne organizacije). 

 

413 - Drugi tekoči domači transferi 
Vrednost: 3.198.450 € 

Ta skupina zajema tekoče transfere drugim ravnem države ter tekoče transfere v javne zavode in druge 
izvajalce javnih služb. Večina sredstev  je namenjena za financiranje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica 
je Občina Laško, ostalo pa za zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov in sofinanciranje 
medobčinskega inšpektorata. 

 

 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 
Vrednost: 8.924.249 € 

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
Vrednost: 8.924.249 € 

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: 303.000 € 

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

Vrednost: 125.000 € 

V okviru teh kontov se načrtujejo investicijska sredstva, ki ne bodo porabljena neposredno iz proračuna, 
ampak bodo zagotovljena uporabnikom, ki nimajo status neposrednega proračunskega uporabnika in bo 
strošek investicije nastal pri njih. 
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432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
Vrednost: 178.000 € 

Skupina odhodkov investicijski transferi proračunskim uporabnikom vključuje izdatke, ki predstavljajo 
nepovratna sredstva, in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov 
nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
Na računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih 
deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. Občina Laško nima prihodkov ali odhodkov iz 
tega naslova . 
 
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
Na strani prejemkov so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to 
sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje 
kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.  
Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:  
 Prejeta vračila danih posojil   
 Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine   
 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.   
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač 
pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, 
banke oziroma druge finančne institucije. Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do 
prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški 
strukturi prejemnikov teh sredstev.  

 Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:   
 Dana posojila   
 Povečanje kapitalskih deležev občine v podjetjih in finančnih institucijah   
 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   
 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki  imajo 

premoženje v svoji lasti.  
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C - Račun financiranja 
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 
Vrednost: 2.754.493 € 

500 - Domače zadolževanje 
Vrednost: 2.754.493 € 

V letu 2020 predvidevamo zadolževanje v višini  2.754.493 €, od tega je 254.493 povratnih brezobrestnih 
sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin. 

 

 

55 - ODPLAČILA DOLGA 
Vrednost: 415.765 € 

550 - Odplačila domačega dolga 
Vrednost: 415.765 € 

Na postavki se izkazuje odplačilo glavnic najetih dolgoročnih kreditov.  
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I I .  
POSEBNI  DEL 
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2. POSEBNI DEL 
Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih 
proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke 
delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. 
Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del 
podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni 
neposredni uporabnik.  
 
Proračunske postavke (PP) v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti 
ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.  

 
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev 
kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  
 
Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije 
proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:  
 institucionalni, 
 ekonomski, 
 programski, 
 funkcionalni (COFOG). 

  
Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. 
Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po 
institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic 
porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski 
svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in ožji deli občine – krajevne skupnosti).   
 
Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se 
plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.   
 
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna 
sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za 
občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih 
proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja 
proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.  Programska klasifikacija je že od 
1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin. V ta namen je bil objavljen 
Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih 
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema 
za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.  

 
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji 
javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih 
funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno 
COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.  
 
Priprava proračuna za leto 2020 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617).  
 
Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 , 104/11, 97/12, 108/13, 
94/14 in 100/15), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik 
o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).  
 
Izdatki proračuna se skladno s programsko klasifikacijo razvrščajo v: 
področja proračunske porabe,   
glavne programe in   
podprograme.  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Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:  
01  POLITIČNI SISTEM  
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA  
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  
06  LOKALNA SAMOUPRAVA  
07  OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH  
11  KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO  
12  PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
14  GOSPODARSTVO  
15  VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE  
16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  
17  ZDRAVSTVENO VARSTVO  
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
19  IZOBRAŽEVANJE  
20  SOCIALNO VARSTVO  
22  SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA   
23  INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.   
 

Nepovratna sredstva prejeta neposredno iz drugih evropskih institucij, so v proračunu prikazana skladno z 
veljavnim enotnim kontnim načrtom v okviru podskupine 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij.  
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Obrazložitev PPP, GPR in PPR 

A - Bilanca odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 
Vrednost: 144.610 € 

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, 

 Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v 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 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem, občinski volilni komisiji in ostalim omogočiti kvalitetno in 
nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavnimi predpisi. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0101 - Politični sistem 

 

0101 - Politični sistem 
Vrednost: 144.610 € 

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 podžupanov. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je občinskim funkcionarjem omogočiti nemoteno izvajanje nalog v skladu z veljavno 
zakonodajo na način, ki zagotavlja zakonito delovanje organov in stabilnost političnega sistema v občini. 
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo pravočasna in kvalitetna priprava gradiv 
za obravnavo ter sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje lokalne skupnosti in občinskih 
organov. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje kvalitetne podpore za nemoteno delovanje občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles. 

 

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: 67.500 € 

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 materialne 
stroške za člane občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta, financiranje političnih strank glede 
na rezultate volitev.   

Predvidena 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 ter predvidnega števila sej občinskega sveta v letu 2020. 

Izračun potrebnih sredstev za delovna telesa je opravljen na osnovi zgoraj navedenega pravilnika in 
predvidnega števila sej posameznih odborov in komisij občinskega sveta. 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Zagotavljanje materialnih in strokovnih podlag za delovanje občinskega sveta in drugih delovnih teles ter 
financiranje političnih strank skladno z veljavnimi predpisi 

Kazalci: zakonitost sprejemanja aktov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni cilj je učinkovito delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles   

Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so izvedene seje občinskega sveta in njegovih delovnih 
teles, sprejem aktov in njihova objava v uradnih glasilih. Letno je predvidenih 6 sej občinskega sveta in cca 
35 sej delovnih teles občinskega sveta. 
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01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Vrednost: 77.110 € 

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. Podžupana 
Občine Laško opravljata funkcijo nepoklicno.   

Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in nagrade podžupanov 
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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- zakonito in učinkovito izvajanje nalog župana in podžupanov ter nemoteno delovanje občine 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- zagotovitev izvrševanja odločitev občinskega sveta  
- izvajanje nalog v skladu s sprejetimi plani in programi 

 

 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
Vrednost: 23.900 € 

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. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o javnih financah,  

 Zakon o lokalni samoupravi,  

 Statut Občina Laško  

 Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško,  

 Poslovnik Nadzornega odbora. 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Laško in zagotavljanje delovanja 
proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 
Vrednost: 12.900 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je nemoteno finančno poslovanje občine in na tem programu zagotavljanje sredstev za 
plačilni promet. 

 

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

Ažurna poravnava vseh stroškov plačilnega prometa 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Vrednost: 12.900 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov plačilnega prometa. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ažurna poravnava stroškov v zakonitem roku. 
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0203 - Fiskalni nadzor 
Vrednost: 11.000 € 

Opis glavnega programa 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Laško in zagotavljanje delovanja 
proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. 

 

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

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Laško 
skladno s sprejetim programom dela za leto 2020. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 

 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Vrednost: 11.000 € 

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. 

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. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Laško in zagotavljanje delovanja 
proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Laško 
skladno s sprejetim programom dela za leto 2020. 
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03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
Vrednost: 5.000 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje zajema sodelovanje Občine Laško s partnerskim mesti, to je z lokalnimi oblastmi in drugimi 
subjekti iz tujine, s katerimi se izvaja medsebojno sodelovanje. Prav tako se izvaja sodelovanje pri pripravi 
projektov, s katerimi se lahko prijavimo na razpise za čezmejno in meddržavno sodelovanje. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 Zakon o lokalni samoupravi 
 Statut Občine Laško 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilj je krepitev kvalitetnih medmestnih odnosov in sodelovanje na področju različnih projektov. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

    0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 

 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 
Vrednost: 5.000 € 

Opis glavnega programa 

V Občini Laško bomo nadaljevati delo na področju vedno večjega pojavljanja izven meja Slovenije. 
Vzpostavljene in uveljavljene stike bomo negovali in krepili. Prenašali bomo izkušnje in dobre prakse, za 
katere obstaja veliko zanimanje med našimi partnerskimi mesti. Prav tako bomo sodelovali pri različnih 
projektih. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Nadaljnja krepitev meddržavnih odnosov ter njihova nadgradnja. Novi odnosi v smislu sodelovanja na 
področju mednarodnih projektov. 

 

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

Nadaljevali in krepili bomo utečene oblike sodelovanja in prenos dobrih praks. 

Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so število sodelovanj predstavnikov Občine 
Laško z ostalimi partnerskimi mesti, število prenosov izkušenj in dobrih praks, število izvedbe skupnih 
projektov. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

03029002 -Mednarodno sodelovanje občin 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 

Občina Laško svojo mednarodno dejavnost izvaja na ravni sodelovanja med lokalnimi oblastmi ter 
sodelovanja med društvi in ostalimi institucijami. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi 
 Statut Občine Laško 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Cilj na področju mednarodnega sodelovanja občin je promocija mesta, sodelovanje med partnerskimi 
občinami na področju lokalne oblasti, različnih društev in drugih institucij. 

Kazalec uspešnosti je obseg sodelovanja v okviru dogodkov, realizacija projektov z različnimi subjekti iz 
tujine in prenos dobrih praks, izvedba skupnih projektov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Nadaljevanje sodelovanja med partnerskimi mesti. 

Kazalci so uspešna izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, uspešnost stikov z različnimi 
subjekti iz tujine ter uspešnost pri pridobitvi sredstev iz čezmejnih in meddržavnih projektov. 

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

Vrednost: 67.100 € 

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 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilj je obveščanje občank in občanov ter druge zainteresirane javnosti ter zagotavljanje 
zakonitega delovanja občine. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0403 Druge skupne administrativne službe 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 
Vrednost: 67.100 € 

Opis glavnega programa 

To področje zajema objave v uradnem listu, občinske spletne strani, izvajanje protokolarnih dogodkov na 
ustreznem nivoju ter notarske in odvetniške stroške 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je obveščanje občank in občanov ter druge zainteresirane javnosti ter zagotavljanje 
zakonitega delovanja občine. 

 

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

-        Seznanitev občanov in občank ter ostale javnosti z vsebino in pričetkom veljavnosti občinskih 
predpisov, ki bodo sprejeti v letu 2020. Kazalci: število sprejetih in objavljenih predpisov  

-        Pogosta obiskanost občinske spletne strani in zadovoljstvo javnosti z vsebino občinske spletne strani. 
Kazalci: število objav na občinski spletni strani in število vpogledov na občinsko spletno stran, anketa o 
zadovoljstvu. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 

 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Vrednost: 5.000 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- Veljavnost občinskih predpisov in seznanitev z veljavnimi predpisi občanov in občank ter ostale 
javnosti. 

-     Seznanitev javnosti z veljavnimi občinskimi predpisi, javnimi razpisi, aktualnimi novicami iz 
lokalne skupnosti ter ostalih pomembnih zadevah, ki se nanašajo na lokalno skupnost.  

 

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

 
-     Seznanitev občanov in občank ter ostale javnosti z vsebino in pričetkom veljavnosti občinskih 
predpisov, ki bodo sprejeti v letu 2020. Kazalci: število sprejetih in objavljenih predpisov  

-     Pogosta obiskanost občinske spletne strani in zadovoljstvo javnosti z vsebino občinske spletne strani. 
Kazalci: število objav na občinski spletni strani in število vpogledov na občinsko spletno stran, anketa o 
zadovoljstvu. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Vrednost: 39.100 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

-     zagotovitev druženja občanov in ostalih udeležencev na proslavah in prireditvah 

-     sodelovanje občanov, občinskih svetnikov, predstavnikom drugih institucij, predstavnikov ministrstev in 
predstavnikov sosednjih občin na protokolarnih dogodkih  

-     spodbujanje k izvedbi številnih dogodkov, ki so namenjeni našim občanom in jih organizirajo različna 
društva in institucije 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

-       uspešno izvedena občinska proslava 

-       uspešno izvedene prireditve, otvoritve 

-       uspešno izvedeni protokolarni obisk 

  

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Vrednost: 23.000 € 

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  
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 Zakon o javnih financah  

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Skrb za zakonito delovanje občine 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 
Vrednost: 1.573.369 € 

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 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

-     zagotavljanje strokovnih podlag za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti 

-     sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter 
vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

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

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

0603 - Dejavnost občinske uprave 

 

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

Vrednost: 4.000 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- članstvo občine v SOS in ZOS 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Letni cilji je, da občina ostane članica združenja SOS in ZOS, se udeležuje njihovih predavanj, seminarjev 
in tako pridobiva na informacijah, znanju in izkušnjah s posameznega področja njenega delovanja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06019002 - Nacionalno združevanje lokalnih skupnosti 

 

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

Vrednost: 4.000 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

S članstvom v SOS in ZOS zastopati skupne interese občin na državni in mednarodni ravni. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Spremljanje vsebin SOS in ZOS, dajanje pobud in predlogov za spremembe zakonodaje, udeležba na 
posvetih. 

 

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

Vrednost: 116.799 € 

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 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji so: 

- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih skupnosti 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti 

 

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

Strokovna in pravočasna pomoč krajevnim skupnostim pri pripravi gradiv za njihovo nemoteno delovanje.  
Kazalci so uspešna koordinacija dela med občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

 

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

Vrednost: 116.799 € 

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 

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

 Zakon o političnih strankah 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- skrb svetov krajevnih skupnosti za nenehen razvoj ožjih delov občine 

- učinkovito sodelovanje občine in krajevnih skupnosti 

- skrb za boljše pogoje za delovanje svetov krajevnih skupnosti 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- udeležba na sejah svetov krajevnih skupnosti 

- korespondenca med županom, občinsko upravo in sveti krajevnih skupnosti 

- obveščanje o aktivnostih krajevne skupnosti na občinski spletni strani in v občinskem glasilu 

- kvalitetno in ažurno izvajanje nalog za potrebe krajevnih skupnosti 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 
Vrednost: 1.452.570 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za delovanje občinske uprave 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

namenska poraba proračunskih sredstev, tako, da je izvajanje storitev zagotovljeno zakonito in pravočasno. 

 

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

Letni cilji so: 

-     realizacija sredstev za plače glede na število zaposlenih v občinski upravi 



 

Stran 38 od 210 

-     zagotavljanje sredstev za pokrivanje materialnih stroškov in investicij za potrebe delovanja občinske 
uprave 

Kot kazalec doseganja ciljev bo upoštevana izvedba planiranih dejavnosti na nivoju 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: 1.378.470 € 

Opis podprograma 

Postavka zajema sredstva za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi, v skladu z 
veljavno zakonodajo. Sestavni del obrazložitve je tudi Kadrovski načrt iz katerega je razvidno trenutno in 
predvideno število zaposlenih v občinski upravi. 

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" 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

-       strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave 

-       zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih 
udeležencev v postopkih 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

-       izvedba nalog v skladu z zakonom, proračunom, programom dela in dogovorjenimi aktivnostmi 
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06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

Vrednost: 74.100 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- zagotovitev ustrezne opreme in prostorov za stranke in delo občinske uprave 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- s posodobljeno računalniško opremo doseči večjo učinkovitost zaposlenih 

- izvesti investicijsko vzdrževanje v skladu s planom in proračunskimi sredstvi 

 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
Vrednost: 269.900 € 

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) 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti 
in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljšanjem organiziranosti); 

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev 
oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč; 
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- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Vrednost: 269.900 € 

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, racionaliziranosti 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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti 
in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti) 

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oz. 
zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč 

- hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi 

 

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

- ohraniti ali izboljšati operativno pripravljenost gasilskih enot 

- nadaljevati s prenosom nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in 
pogodbene izvajalce 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 22.000 € 

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, 
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-     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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Pomemben del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Ugotavljamo, da je preventiva najcenejša. 
K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami 
preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč.  

Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva - predvsem 
predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih 
nesrečah. 

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v 
sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne 
ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. 

Zagotoviti želimo zaščitno in reševalno opremo oziroma orodja za zaščito, reševanje in pomoč glede na 
materialne formacije CZ določene v pravilniku. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, 
reševanje in pomoč; 

- Pregledati ocene ogroženosti občine; 

- Dopolniti  občinske načrte glede na državne usmeritve. 

- Nabaviti potrebno opremo za primere naravnih nesreč. 
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07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Vrednost: 247.900 € 

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 
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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- Uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestav. 

- Enakovreden razvoj in opremljanje gasilskih enot na potrebe v lokalni skupnosti. 

- Enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini in načrtno posodabljati zahtevnejšo 
gasilsko tehniko. 

- Izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj 
prostovoljnega gasilstva v občini. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Sofinanciranje požarne varnosti v lokalni skupnosti iz požarnega sklada. 

- Nabava in razdelitev opreme za zagotavljanje enakomerne materialne opremljenosti. 

 

Kazalci: 

- delež sredstev požarne takse lokalnim skupnostim, 

- delež sredstev požarne takse, namenjenE za širši pomen - opremo. 

- število izvedenih javnih naročil,  priprava razpisne dokumentacije in sodelovanje v postopku JN. 

 

 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
Vrednost: 10.600 € 

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, 
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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.  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 
Vrednost: 10.600 € 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji so usposobitev otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno 
udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Pomembno vlogo pri takem usposabljanju imajo 
tudi mentorji koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci 
aktivnosti. 

 

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

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč 
mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in 
ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

08029001 Prometna varnost 
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08029001 - Prometna varnost 

Vrednost: 10.600 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji so usposobitev otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno 
udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Programi in cilji so usklajeni z dolgoročnim 
načrtovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Republiškega Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu, ki predvsem pomeni približevanje viziji nič, ki pomeni nič poškodovanih in nič 
mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. V zvezi s tem se izvajajo prizadevanja k usklajenosti 
programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa Republike Slovenije. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje zadostne prometne varnosti v cestnem prometu  z izvajanjem preventivnih akcij na tem 
področju. 

 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
Vrednost: 35.500 € 

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 2016-2020  

 Zakon o urejanju trga dela  
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 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Povečanje zaposljivosti 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 
Vrednost: 35.500 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti, 

- spodbujanje razvoja novih delovnih mest pri delodajalcih,  

- ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb. 

 

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

Glavni cilji izvajanja javnih del je zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, 
prispevkov in drugih obveznosti v skladu z ustrezno kolektivno pogodbo.  

Kazalci so sledeči:  

- letna stopnja brezposelnosti na lokalni ravni, 

- število izhodov v redne zaposlitve. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

10039001 Povečanje zaposljivosti  

 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

Vrednost: 35.500 € 

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 2016-2020 

 Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Nižanje letne stopnje brezposelnosti v lokalni skupnosti, spodbujanje razvoja delovnih in strokovnih 
sposobnosti vključenih brezposelnih oseb ter načrtovanje novih delovnih mest. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti vključenim brezposelnim osebam sredstva za izplačilo plač, prispevkov in drugih obveznosti v 
skladu z ustrezno kolektivno pogodbo. 

 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
Vrednost: 391.678 € 

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  

 Zakon o spremljanju državnih pomoči, 

 Strategija lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. S pospeševanjem kmetijske dejavnosti Občina 
prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja. Cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest v primarni 
kmetijski pridelavi in povečanje števila delovnih mest z diverzifikacijo dejavnosti na podeželju ter pridelava 
hrane višje kakovosti in ohranjanje tradicionalnega zgleda kulturne krajine; nadaljevanje izvajanja agrarnih 
operacij (komasacije, agromelioracije, namakanje) kot ukrepi izboljšanja posestne in velikostne strukture 
kmetij in s tem preprečevanje opuščanja kmetovanja in zaraščenosti kmetijskih površin. Sledi povečanje 
tržne organiziranosti in spodbujanje nastajanja novih oblik povezovanja proizvajalcev za učinkovito 
proizvodno in tržno delovanje ter krepitev lokalnih oskrbnih verig, z možnostjo neposredne prodaje na 
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kmetijskih gospodarstvih, kakor tudi povečanje posameznih panog v kmetijstvu glede na naravne danosti. 
Dolgoročni cilj je tudi krepitev izobraževalnega dela, večja vloga znanja in njegov učinkovitejši prenos in 
sodelovanje v EU razpisih in pridobivanje sredstev za izvedbo dejavnosti na tem področju. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  

1103 Splošne storitve v kmetijstvu. 

 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 
Vrednost: 294.478 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju 
gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega razvoja 
kmetijstva, izboljšanju velikostne, socioekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih 
mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud 
in možnosti, izdelavi operativnih nalog; ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in 
kakovostne hrane z lokalno oskrbo, prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in 
dvigu ekonomske učinkovitosti kmetijstva. Z izvajanjem različnih agrarnih operacij želimo izboljšati 
proizvodno zmogljivost in posestno ter zemljiško strukturo kmetijskih zemljišč. 

 

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

Cilj je izboljšati konkurenčnost in učinkovitost pridelave, spodbujati k varovanju kmetijskih zemljišč, 
ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo, 
povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih zemljišč in izvedbo agromelioracij. Z investicijskimi 
podporami v obliki državnih pomoči bomo spodbujali 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. Ostali ukrepi bodo v obliki podpore delovanju društev s področja kmetijstva, 
čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Izvajali bomo programe opredeljene v pristopu LEADER in 
različne oblike prenosa znanj na podeželsko prebivalstvo. 

 

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: 82.000 € 
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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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov 
v kmetijstvu in živilstvu so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, 
izboljšanje kakovosti, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z 
lokalno oskrbo; ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov 
za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva, izboljšanje 
konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja, spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti 
na podeželju (podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti - turistična dejavnost, domača obrt) podpore 
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze). Cilj ukrepa je tudi povečevati strokovno 
usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, 
povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v 
sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega 
gospodinjstva s poudarkom na ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne 
hrane z lokalno oskrbo. S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati združevanje in povezovanje 
zainteresiranih ljudi na podeželju in prispevati k organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij, 
izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na kmetiji, 
spodbujati nova znanja in nove tehnologije kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj. 
Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za investicije v kmetijska gospodarstva. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in 
izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. S selektivnimi razpisnimi pogoji 
usmerjamo subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanje stroškov, 
izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave in predelave hrane, 
usmerjamo sredstva v smislu povezovanja ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij, združevanju 
mladih prevzemnikov kmetij, njihovega izobraževanja in izpopolnjevanja, izboljšanju organizacijske 
strukture in  organiziranju samopomoči, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, samozaposlovanju na 
kmetiji in izpolnjevanju EU standardov na področju predelave hrane. 

Letni izvedbeni cilji na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov dodeljevanja nepovratnih sredstev so: 

- posodobitev kmetij z novo, sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, in sicer nakup kmetijske 
mehanizacije oz. opreme za hleve, 

-  ureditev kmetijskih zemljišč izvedba agromelioracijskih del zemljišč,    
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- ureditev pašnikov, 

- registracija novih dopolnilnih dejavnosti, 

- investiranje v naložbe za posodobitev predelave in trženja izdelkov nosilcev dopolnilnih 
dejavnosti, 

- društvom nuditi finančno podporo pri samem delovanju posameznega društva, kar pomeni 
sofinanciranje upravičenih stroškov kot so stroški občnega zbora, računovodskih storitev, 
pisarniškega in poštnega materiala, stroškov nakupa osnovnih sredstev in podobno. Cilj je 
sofinanciranje delovanja društev, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in 
razvoja podeželja. 

- izvesti izobraževanja na razpisani temi znotraj javnega naročila 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Vrednost: 212.478 € 

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. 
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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020, 
Strategije lokalnega razvoja LAS Raznolikost podeželja. S pomočjo sredstev CLLD realizirati projekte, ki 
so v skladu s Strategijo lokalnega razvoja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja  - poravnati članarino naše občine za upravljanje sredstev 
CLLD. 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 
Vrednost: 11.000 € 
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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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Objava potrebnih občinskih aktov v časopisih oziroma v Uradnem listu RS, zaščita živali, zaščita njihovega 
življenja, zdravja in dobrega počutja in zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni. 

 

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

Dolgoročne in kratkoročne cilje uresničujemo glede na zakonske obveznosti. Glavni letni izvedbeni cilji so 
enaki ciljem podprograma. 

 

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: 1.000 € 

Opis podprograma 

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

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o lokalni samoupravi. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Cilj je objava občinskih aktov s področja kmetijstva in s tem boljša informiranost občanov z občinskimi 
predpisi. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina bo objavila pravilnike in razpise s področja kmetijstva in krila ostale nepredvidene stroške. 

 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Vrednost: 10.000 € 

Opis podprograma 

Sofinanciranje zavetišča (azila) za živali.  

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o zaščiti žival. 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Cilj je zmanjšanje števila zapuščenih psov, zapuščenih mačk z ukrepom sterilizacije lastniških mačk in 
osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina bo zagotovila odlov in oskrbo velikega števila psov in mačk, sterilizacijo in kastracijo prostoživečih 
mačk ter izvajala sterilizacijo lastniških mačk.   

 

1104 - Gozdarstvo 
Vrednost: 86.200 € 

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). 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, 

- izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način. 

 

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

- vzdrževanje gozdnih cest,  

-  zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Vrednost: 86.200 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest v skladu z gozdno gospodarskimi načrti. 

Kazalci: 
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- dolžina vzdrževanih gozdnih cest, 

- bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi; 

- zagotovitev možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in 
prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda. 

Kazalci: 

- dolžina vzdrževanih gozdnih cest in dolžina saniranih občinskih cest zaradi prevoza lesa 

 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

Vrednost: 1.050.500 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energetskimi surovinami; 

- povečevanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij, 

- zmanjševanje preseganj z delci PM 10, 

- energetska sanacija občinskih zgradb. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 

Vrednost: 1.050.500 € 

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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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa  so zmanjšati skupno rabo energije v javnih objektih, 
zmanjšati stroške za energente (tudi preko energetskega monitoringa), povečati proizvodnjo energije iz 
OVE ter znižati izpuste toplogrednih plinov s čimer se bo izboljšalo stanje okolja. 

 

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

Učinkovito upravljanje z energijo in posledično znižanje stroškov za energente in vodo, povečanje izrabe 
okolju in zdravju ljudi prijaznih energentov. Energetsko prenoviti  športno dvorano Tri lilije in občinsko 
stavbo. 

Kazalniki: 

- Število prenovljenih objektov, ki izpolnjujejo pogoje iz PURES. 

- Prihranek končne energije v kWh/leto. 

- Povečanje proizvodnje energije iz OVE po prenovi v kWh/leto. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Vrednost: 1.050.500 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Energetsko obnoviti objekte, ki so v lasti ali upravljanju Občine Laško, uvedba energetskega 
knjigovodstva in sodobnega energetskega upravljanja v te objekte. 

- Zmanjšanje rabe toplotne energije, električne energije in vode ter povečanje delež obnovljivih virov 
pri ogrevanju prostorov.  
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- Zmanjšati onesnaževanje okolja s toplogrednimi plini. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji so: 

- Energetsko prenoviti upravno stavbo Občine Laško 

- Energetsko prenoviti vrtec v Rimskih Toplicah 

- Energetsko prenoviti Kulturni center Laško 

- Energetsko prenoviti športno dvorano Tri lilije 

- Spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in sodobnega sistema energetskega 
upravljanja. 

- Izobraževanje uporabnikov objektov za učinkovito rabo energije. 

 

 

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

Vrednost: 3.762.190 € 

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, 

- 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. 

 

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 
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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 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, 
zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni 
mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja 
konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobnih območij občine in boljše oskrbe lokalnega 
gospodarstva. 

Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, 
zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni 
mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja 
konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanja obrobnih območij občine in boljše oskrbe lokalnega 
gospodarstva. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 
Vrednost: 3.755.490 € 
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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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

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

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so: 

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja, 

- povečanje prometne varnosti, 

- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, 

- izboljšanje voznih pogojev. 

 

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: 

- zagotavljanje prometne varnosti, 

- zagotavljanje pretočnosti prometa, 

- spodbujanje alternativnih oblik prevoza, 

- izboljšanje energijske učinkovitosti. 

 

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in 
zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi 
standardov in normativov ter Pravilnika o rednem vzdrževanja javnih cest. 

Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na: 

- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah, 

- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov, 

- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije, 

- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev, 

- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi, 

- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev, 

- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, 

- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva. 

 

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so: 

- zagotavljanje primerne prevoznosti cest, 

- zagotavljanje prometne varnosti, 

- zagotavljanje potreb mirujočega prometa, 

- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno s Pravilnikom o rednem vzdrževanju  javnih 
cest 

- gradnja cestnega omrežja 

- vzdrževanje in razvoj občinskega cestnega omrežja ter objektov in opreme na njih 

- gradnja, vzdrževanje in razvoj cestne razsvetljave 

- urejanje cestnega prometa (parkirišč, avtobusnih postajališč, oglaševanja 
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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: 1.230.090 € 

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 - se 
uporablja do uveljavitve ustreznih predpisov na podlagi Zakona o cestah, kolikor ni v nasprotju z 
njim 

 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 2020 

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

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se 
ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred 
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne 
infrastrukture 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko) 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti (letno in zimsko) 
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- upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, 
varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine) 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Vrednost: 2.163.100 € 

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  

 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 2020 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- razvoj cestnega prometa in infrastrukture: gradnja cestnega omrežja (nove cestne povezave) 

- tekoče odvijanje cestnega prometa 

- povečanje prometne varnosti 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 

- gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti 

- gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, 
mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine) 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Vrednost: 180.100 € 

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. 
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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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s 
področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanja javnega potniškega prometa, pripravo občinskih 
predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje 
prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in 
avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije in neprometnih znakov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč 

- gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije 

- gradnja in investicijsko vzdrževanje prometne signalizacije 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč 

- upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov 

- vzdrževanje banke cestnih podatkov 

- vzdrževanje katastra prometne signalizacije 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Vrednost: 182.200 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v 
prometu.  
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- zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo 

- prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja 

- zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti 

Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi 
usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe 
za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti. 

- postopno zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo 

- postopna prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja 

 

1306 - Telekomunikacije in pošta 
Vrednost: 6.700 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so trajno zagotavljati  dostop do spleta za obiskovalce 
in  turiste mesta Laško ter vsem gospodinjstvom v občini Laško zagotoviti dostop do širokopasovnih 
povezav skladu s sprejetim Načrtom razvoja OŠOEK naslednje generacije. 

 

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

Bregu Savinje od komunale do zdravilišča Laško s signalom WiFi ter pripraviti in izvesti projekt gradnje 
širokopasovnega omrežja za tista naselja, kjer ponudniki širokopasovnih storitev niso izrazili tržni interes 
za gradnjo širokopasovnih povezav (bele lise). 

 
Kazalniki: 

- Število priključkov do širokopasovnih povezav nad 100 Mb/s. 

- Število priključkov do širokopasovnih povezav nad 30 Mb/s. 

- Stopnja pokritosti občine s širokopasovnimi povezavami. 

- Stopnja pokritosti z WLAN omrežjem. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

 13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

Vrednost: 6.700 € 
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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. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji: 

S programom želi občina Laško omogočiti vsem gospodinjstvom v občini Laško dostop do širokopasovnih 
povezav elektronskih komunikacij in sicer dostopne hitrosti vsaj 100 Mb/s za 98 % gospodinjstev in vsaj 30 
Mb/s za 2 % gospodinjstev..   

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev: 

- Število priključkov do širokopasovnih povezav na 100 Mb/s. 

- Število priključkov do širokopasovnih povezav na 30 Mb/s. 

- Stopnja pokritosti občine s širokopasovnimi povezavami. 

- Stopnja pokritosti z WLAN omrežjem. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Zagotoviti nove širokopasovne priključke na območjih brez dostopa do širokopasovnih povezav. 

- Vzpostaviti širokopasovno omrežje naslednjih generacij s hitrostjo povezave nad 100 Mb/s.      

- Zagotavljanje nemotenega delovanja WLAN omrežja. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev  

- Število novih priključkov s povezavo nad 100 Mb/s. 

- Število novih priključkov s povezavo nad 30 Mb/s. 

 

 

14 - GOSPODARSTVO 
Vrednost: 480.360 € 
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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. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Kot občina želimo zagotavljati pogoje za razvoj gospodarstva in zagotavljati ustrezno podporno okolje za 
razvoj podjetništva in turizma. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo 
postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega 
gospodarstva in turizma, zniževati brezposelnost na lokalnem nivoju in velik poudarek dati promociji kraja 
in turistične ponudbe. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.  

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
Vrednost: 27.000 € 

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 suport 
za pripravo projektov hkrati pa pripravljati regionalni razvojni program, v katerem so vključeni projekti 
Občine Laško. Skozi ta program se ureja tudi obrtna cona. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotoviti infrastrukture in pogoje, za skladen razvoj občine z ostalimi 
občinami v regiji in državi ter pospeševati razvoj turizma in gospodarstva v občini. 

 

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti nova sofinancirati nove samozaposlitve in zaposlitve v podjetju. Izvesti 
projekte, ki so vključeni v dogovor za razvoj regije ter urediti obrtno cono. 

Kazalniki:  

- Število novih zaposlitev oz. samozaposlitev. 
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- Urejena obrtna cona 

- Število izvedenih operacij. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Vrednost: 27.000 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji: 

S programom želimo, z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture na območju obrtne cone, v občino 
privabiti nova podjetja in dejavnosti,  ustvariti nova delovna mesta ter spodbuditi potencialne podjetnike k 
samozaposlovanju. Skozi ostale ukrepe pa želi občina prispevati k boljši promociji storitev in izdelkov, ki jih 
ustvarjajo podjetja v Občini Laško. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev: 

- Število novo ustvarjenih delovnih mest. 

- Število ustvarjenih samozaposlitev. 

- Število obrtnih con. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji so: 

- Ustvariti vsaj 3 nove samozaposlitve. 

- Vzpostaviti 1 obrtno cono. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev 

- Število sofinanciranih ustvarjenih samozaposlitev 

- Število novo ustvarjenih delovnih mest. 

- Število novo nastalih obrtnih con. 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
Vrednost: 453.360 € 

Opis glavnega programa 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje 
regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje 
družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh 
subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj 
- zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast. Cilj promocijskih aktivnosti 
na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju 
obiska domačih in tujih gostov. 

 

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

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v izdelavo 
promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih in drugih 
priložnostih, primernih za promocijske aktivnosti. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

14039001 Promocija občine 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Vrednost: 453.360 € 

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 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. 

 

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) 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilj:  
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Spodbujanje fizičnih oseb, ki so na območju Starega mestnega jedra Laško lastniki večstanovanjskih, 
poslovno stanovanjskih objektov in družinskih stanovanjskih hiš, da pristopijo k celoviti prenovi objektov in 
pripomorejo k večji privlačnosti starega mestnega jedra in  mesta za turiste. Gre za enega iz nabora 
ukrepov managementa mestnih središč  s katerimi  želimo preprečiti izumiranje starega mestnega jedra. 
Mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne 
trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, hkrati pa izvajanje del pri prenovi zagotavlja tudi 
delovna mesta.     

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

- število celovito prenovljenih ulic in trgov v SMJ Laško, 

- število objektov v starem mestnem jedru s prenovljenimi fasadami, 

- povprečna vrednost obnove posameznega objekta, ki se prijavlja na ukrep, 

- povprečni znesek namenjen sofinanciranju obnov fasad v starem mestnem jedru, 

- število na novo odprtih dejavnosti v starem mestnem jedru.    

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji so: 

- sofinanciranje obnove na vsaj dveh večjih objektov v starem mestnem jedru, oziroma varovanih 
objektov.   

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

- število sofinanciranih obnov objektov v starem mestnem jedru oziroma varovanih objektov v 
posameznem proračunskem letu, 

- povprečna vrednost obnove posameznega objekta, ki se prijavi na ukrep.    

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
Vrednost: 2.706.625 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine ter izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. 
Dolgoročni cilj je tudi ohranjanje divjadi na lokalnem nivoju. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 
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1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 
Vrednost: 2.645.925 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti 
okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; 
odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, 
opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in 
potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, 
ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje 
onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring okolja to je 
spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi 
postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje 
okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila 
ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja. 

 

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje 
kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in 
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe 
nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za 
preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se 
bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki 
urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila 
občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja 
uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Vrednost: 75.500 € 

Opis podprograma 

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

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje 
obremenjevanja okolja z odpadki 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- kvalitetno vzdrževanje  

- nabava posod za odpadke 

- ločeno zbiranje odpadkov na izvoru 

- odvoz komunalnih in kosovnih odpadkov 

 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Vrednost: 2.565.425 € 

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 2019 do 
2022  

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

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- izboljšanje stanja vodnega okolja, 

- varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- gradnja sekundarnega fekalno kanalizacijskega omrežja 

- zagotavljanje čim večjega priključevanja na centralno čistilno napravo 

- vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav 

 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

Vrednost: 5.000 € 

Opis podprograma 

Zakonske in druge pravne podlage 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročno ohranjanje okolja in prehod na čistejše vire energije.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Izgradnja polnilnic za električna vozila.  

 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 
Vrednost: 42.000 € 

Opis glavnega programa 

Zagotavljanje varnosti občanov in celotne lokalne skupnosti je temeljna naloga lokalne skupnosti. V okviru 
programa se zagotavljajo sredstva za izboljšanje in dvig poplavne varnosti v zakonskih pristojnostih lokalne 
skupnosti. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- zviševanje poplavne varnosti na območju občine 

- zviševanje kakovosti življenja na območju občine  

- prispevanje k varstvu voda in okolja 

 

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

- izboljšanje pogojev za poplavno varnost v občini 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Vrednost: 42.000 € 
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Opis podprograma 

V okviru podprograma so predvidena sredstva za zagotavljanje in izboljšanje poplavne varnosti na območju 
občine Laško. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o vodah 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Postopno znižanje poplavne ogroženosti občine v skupnih prizadevanjih z državo po odpravi poplavne 
ogroženosti prebivalstva ter njihovega imetja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 Letni izvedbeni cilji so: 

- izvedba protipoplavnih loput in zidov 

- čiščenje zadrževalnikov za vodo 

Kazalnik za doseganje zastavljenih ciljev je zmanjšanje števila poplavno ogroženih stavb na 
območju  občine in zmanjšanje števila nedostopnih objektov. 

 

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 
Vrednost: 18.700 € 

Opis glavnega programa 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v občini Laško (namenska sredstva v skladu z Zakonom 
o lovstvu in divjadi, koncesijska dajatev - 50 % lokalna skupnost, 50 % država). 

 

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

Cilj je ohranjanje divjadi na lokalnem nivoju in krmljenje divjadi. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 

Vrednost: 18.700 € 

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 
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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. 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Ohranjanje narave (ohranjanje divjadi v lokalnem okolju). Kazalnik: nakup krme za prehranjevanje divjadi 
v neugodnih vremenskih in drugih razmerah. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ohranjanje narave, predvsem divjadi. Usklajevanje nalog z letnimi načrti zavoda za gozdove in lovskimi 
družinami (nakup krme za divjad - za premostitev mrzlih zimskih dni, ipd.). Tudi v letu 2020 se bodo sredstva 
namenila za nabavo krme za divjad (koruza, ipd.). Krmo naroči Občina Laško in jo prevzamejo lovske 
družine, ki pokrivajo lovna območja v občini Laško in skrbijo za divjad na tem območju. Kazalniki: količina 
nabavljene krme za divjad. 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

Vrednost: 2.842.000 € 

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 2018 do 2021 

 Zakon o spremembi Zakona o graditvi objektov    

 Zakon o urejanju prostora  

 Stanovanjski zakon (SZ-1) 

 Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP1525) 

 Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 

 Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)  

 Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) 

 OPN Laško 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno 
opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter 
varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil 
obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se 
pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo 
pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in 
načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.  

OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN. 
  

 
Prostorsko planiranje in komunalna dejavnost: 

- doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje 
vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora; 

- ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo 
implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine; 

- načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma 
objekti izvedejo in služijo svojemu namenu; 

- omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in 
interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja; 

- dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe; 

- izboljšanje kvalitete življenja v občini. 
  

Stanovanjska dejavnost ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči: 

- izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami; 

- zagotavljanje dodatnih najemnih stanovanj različnega standarda z izgradnjo oz. nakupi; 

- skrb za pravno in dejansko urejenost vseh vrst nepremičnin v lasti in upravljanju občine, z vidika 
urejenosti lastništva, posesti, obligacijskih in stvarno pravnih pravic;  

- odprodaja nepotrebnih zemljišč in poslovnih nepremičnin. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

         1603  Komunalna dejavnost  

         1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje   

         1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna  zemljišča)   

 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 
Vrednost: 245.700 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja občine, kot podlaga za 
njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter 
vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN, predvsem priprava in 
nadaljevanje podlag za pomembne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja občine. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Vrednost: 245.700 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena 

- določitev pogojev umeščanja objektov v prostor 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta in spremembe 

- nadaljevanje priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov 

- priprava strokovnih podlag za prostorske načrte 

 

1603 - Komunalna dejavnost 
Vrednost: 1.882.800 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Občanom Občine Laško zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo, predvsem 
z otroškimi igrišči in športnimi objekti za različne športne dejavnosti.  Zagotoviti ustrezen nivo komunalne 
opremljenosti in izboljšanje kvalitete bivanja. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

Zagotavljanje optimalnega ohranjanja urejenosti infrastrukture in javnih površin:  

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter 
posodabljanjem obstoječih 

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo 

- posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub 

- upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo 

 

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 

 

16039001 - Oskrba z vodo 

Vrednost: 1.585.300 € 

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 2018 do 2021 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter 
posodabljanjem obstoječih 

- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšane kvalitete pitne 
vode v kemijskem in mikrobiološkem smislu 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- gradnja sekundarnega vodovodnega omrežja 

- število novih priključkov 

- kvalitetna in neoporečna pitna voda v sistemih 

 



 

Stran 74 od 210 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Vrednost: 51.500 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Zagotavljanje ustreznega standarda objektov in infrastrukture na pokopališču. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- ustrezno vzdrževana in urejena pokopališča v upravljanju 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Vrednost: 122.000 € 

Opis podprograma 

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

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 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 (Republika Slovenija, 
Ministrstvo za gospodarstvo, 2008) 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Izboljšanje nivoja vzdrževanja javnih površin in otroških igrišč ter objektov za rekreacijo in s tem 
zagotavljanje ustreznega standarda objektov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- izgradnja dveh novih otroških igrišč,  
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- zagotavljanje rednega vzdrževanja in varnega obratovanja obstoječih otroških igrišč na javnih 
površinah.  

- ustrezno vzdrževana oprema in zelene površine ter urejeni objekti za rekreacijo 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

- število novih otroških igrišč,   

- zadovoljstvo uporabnikov javnih površin in otroških igrišč (anketa, ki jo izvaja javno podjetje za 
področje vzdrževanja javnih površin).    

 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Vrednost: 30.000 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- počastitev državnih in občinskega praznika 

- izkaz spoštovanja in ohranjanja pozitivne tradicije in kulture 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- izobešanje zastav ob praznikih Republike Slovenije, občinskem prazniku Občine Laško ter 
športnih, kulturnih in drugih prireditvah in javnih shodih 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

Vrednost: 94.000 € 

Opis podprograma 

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

 Pogodba o letnem vzdrževanju javnih površin v občini Laško 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Zagotavljanje primerne urejenosti zelenih javnih površin, javnih poti in poti za pešce. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Ustrezno vzdrževane javne površine. 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

- zadovoljstvo uporabnikov javnih površin in otroških igrišč (anketa, ki jo izvaja javno podjetje za 
področje vzdrževanja javnih površin).    

 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 
Vrednost: 475.500 € 

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 Oddelku 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. Vzporedno bo Občina Laško tudi v prihodnje skrbela za 
sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč z 
namenom tekoče zagotavljati pogoje za stanovanjsko gradnjo. 

Zagotavljanje zadostnega števila neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eno izmed 
najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del bodočih investicij za izgradnjo neprofitnih 
najemnih stanovanj na območju večstanovanjskih sosesk se bo izvajal po projektih javno zasebnega 
partnerstva ali pa soinvestitorstva s SSRS, za zadovoljevanje potreb po bivalnih enotah pa bo občina 
preurejala obstoječa stanovanja. 

Projekte bomo razvijali 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 
bomo tudi v prihodnje skrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh 
projektih bomo skrbeli za zagotavljanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. 
Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda. Modernizirali in sanirali bomo 
izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in okviru finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo 
zasedenih stanovanj. 

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti kot solastnik vključevali in zagotavljali obnovo 
skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah ter kot eden od etažnih lastnikov aktivno sodelovali v 
okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb in fasad v starem mestnem jedru. 
Stanovanjske in bivalne enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi 
akti in veljavnimi splošnimi pogoji. V skladu s smernicami bodoče zakonodaje načrtujemo pripravo novega 
občinskega stanovanjskega programa. 

Glavni program od ukinitve stanovanjskega sklada dalje vključuje tudi 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. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo;   

- z večanjem števila najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše potrebe po neprofitnih najemnih 
stanovanjih;  

- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najhujše stanovanjske stiske;   

- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in 
ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo 
svoje stanovanjsko vprašanje;      

- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne 
dostopnosti;  

- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond;  

- izvajati najemninsko politiko, ki bo morebitnemu stroškovnemu principu navkljub omogočala 
vzdržnost najemnih razmerij.   

 

Kazalci:  

- število vseh stanovanj na območju Občine Laško in stanovanj v lasti Občine Laško,  

- število neprofitnih stanovanj v lasti Občine Laško na 1000 prebivalcev,    

- število poslovnih prostorov v lasti Občine Laško,  

- število dodeljenih stanovanj med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja po 
posameznem razpisu,  

- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot,  

- število oddanih poslovnih prostorov,  

- število dokončanih novogradenj individualnih in večstanovanjskih objektov 
     

 

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

Izvajali se bodo projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev. 
Dodatna sredstva za uresničitev projektov bomo poskušali dobiti tudi v projektih javno zasebnih partnerstev 
ali po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je 
objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Slednji ob izpolnjevanju pogojev sofinancira zagotavljanje 
novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne skupnosti pri 
izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju. V letu 2020 bomo poskusili s pomočjo zasebnega 
partnerja nadaljevati z večstanovanjsko gradnjo na območju soseske KS 3 Rečica Debro del. Načrtujemo, 
da bi zasebni partner na zemljišču last občine zgradili sto novih stanovanj, od katerih bi bilo približno trideset 
neprofitnih in sedemdeset namenjenih prodaji na trgu.  

Nadaljevala se bodo 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 enotah se izvajajo po srednjeročnem planu vzdrževalnih del največjega 
upravnika občinskih stanovanj, JP Komunala Laško. Skrbeli bomo za sprotno urejanje lastninske 
dokumentacije in vpisovanje nepremičnin v uradne evidence in zemljiško knjigo. Nadaljevalo se bo 
dodeljevanje med letom izpraznjenih stanovanj uspelim upravičencem po javnem razpisu za oddajo 
neprofitnih stanovanj v najem.  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

- število stanovanj v lasti Občine Laško,  

- število neprofitnih stanovanj v lasti Občine Laško na 1000 prebivalcev,    

- število dodeljenih stanovanj med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja po 
posameznem razpisu,  
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- število celovito prenovljenih stanovanj,   

- število dodeljenih bivalnih enot, 

- število oddanih poslovnih prostorov v posameznem proračunskem letu,   

- število poslovnih prostorov v lasti občine,  

- število celovito prenovljenih poslovnih prostorov.  

  

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: 60.500 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji programa predvidevajo možnosti gradnje individualnih stanovanjskih objektov v lokalni 
sredini. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji: 

- priprava dokumentacije za opremljanje posameznih območij 

- izvedba infrastrukture 

 

Kazalniki: 

- pripravljena dokumentacije za opremljanje posameznih območij 

- izvedena infrastruktura 

 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Vrednost: 25.000 € 
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Opis podprograma 

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pripravo razpisa za iskanje zasebnega partnerja za 
izgradnjo stanovanjske soseske okoli 86 stanovanj na območju Debra. Del sredstev je namenjen tudi 
nakupu dodatnih neprofitnih najemnih stanovanj.   

Občina bo preko razpisa oddala zemljišča in v zameno za komunalno opremo in vrednost zemljišč kupila 
dodatna najemna stanovanja. S projektom bo sodelovala tudi v Programu za sofinanciranje zagotavljanja 
javnih najemnih stanovanj SSRS pod pogojem, da bodo z javnim razpisom izkazane dejanske potrebe po 
novih neprofitnih stanovanjih. Projekt gradnje pa mora biti izveden v skladu s pregledano in potrjeno 
projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in 
tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi in tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji 
(TPSG4 ), ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim 
specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo 
zadnje stanje gradbene tehnike.  

Prav tako morajo biti projekt in tehnične značilnosti objekta v skladu z vsemi zahtevami Pravilnika o 
učinkoviti rabi energije v stavbah in spremljajočo Tehnično smernico za graditev TSG-1-004 Učinkovita 
raba energije. Javnim najemnim stanovanjem pripada tudi ustrezno število parkirnih mest. SSRS daje 
prednost s tem programom predpisanega ustreznega števila parkirnih mest, ki se zagotavljajo na nivoju 
terena, v okviru zunanje ureditve. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Stanovanjski zakon (SZ-1) 

  Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP1525) 

 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)  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 
Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program, zato so dolgoročni cilji in kazalci, 
ki se nanašajo na neprofitna stanovanja in s katerimi merimo doseganje zastavljenih ciljev, za  podprogram 
enaki kot pri glavnem programu.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji so: 

- priprava pogojev za objavo razpisa in potrebne dokumentacije za večstanovanjsko gradnjo v 
soseski KS 3 Rečica Debro.   

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

Kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki kazalnikom  glavnega 
programa v delu, ki se nanaša na pridobivanje novih neprofitnih stanovanj.  

 

 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Vrednost: 390.000 € 
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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 se bodo 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. Skrbeli bomo tudi 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 (SZ-1) 

 Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP1525) 

 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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti Občine 
Laško se preverja glede na število obnovljenih ter oddanih stanovanj, bivalnih enot in poslovnih prostorov 
v posameznem letu. Med dolgoročne cilje sodijo še vzdrževanje poslovnih prostorov za potrebe oddaje v 
najem, z namenom oživljanja starega mestnega jedra in posameznih vaških jeder, znotraj katerih se 
nahajajo občinski poslovni prostori.  
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Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

- število celovito prenovljenih stanovanj in bivalnih enot,    

- število celovito prenovljenih poslovnih prostorov,  

- število prenovljenih objektov.   

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih sredstev namenjenih za tekoče 
vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo stanovanj in 
poslovnih prostorov. Večja zasedenost stanovanj kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih 
prostorov vplivata na zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin. Občina 
Laško bo še naprej  sodelovala tudi v postopkih vzpostavljanja in urejanja etažne lastnine v objektih, kjer 
je občina eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiško knjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v 
primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za z.k. ureditev nepremičnine).  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

- število dodeljenih stanovanj med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja po 
posameznem razpisu,  

- število celovito prenovljenih stanovanj,  

- število dodeljenih bivalnih enot, 

- število oddanih poslovnih prostorov v proračunskem letu,   

- število celovito prenovljenih poslovnih prostorov,  

- število zavarovanih enot.   

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

Vrednost: 238.000 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je pridobiti v last nepremičnine, ki jih Občina Laško potrebuje za razvoj javne infrastrukture 
(šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura ..), zagotoviti komunalno urejanje 
pridobljenih zemljišč  in urediti evidence nepremičnega premoženja.   

 

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

Nakup zemljišč in stavb v skladu s sprejetim programom pridobivanja nepremičnega premoženja Občine 
Laško. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč in urejenost nepremičninskih evidenc.   
  
Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

- število urejenih katastrskih občin, 
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- število sklenjenih kupoprodajnih pogodb.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

16069001 Urejanje občinskih zemljišč  

 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

Vrednost: 238.000 € 

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   

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem 
okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja 
z zemljišči. Dolgoročni cilj podprograma je tudi ureditev evidence nepremičnega premoženja občine, ki bo 
omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem občine Laško ter zemljiškoknjižno urejenost 
nepremičnega premoženja. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je nakup nepremičnin v skladu s sprejetim programom pridobivanja nepremičnega 
premoženja občine za leto 2020. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidence 
nepremičnega premoženja Občine Laško.  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev:  

- število sklenjenih kupoprodajnih pogodb.    
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17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Vrednost: 515.600 € 

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 
(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  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Zakonodaja na področju zdravstvenega varstva kot obveznost občine opredeljuje plačevanje prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško-pregledne službe. 
Poleg navedenih pa zakoni občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža 
neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer so to naslednje obveznosti: zagotavljanja mreže javne 
zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij 
v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih 
koncesijskih pogodb. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1702 - Primarno zdravstvo 

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

 

1702 - Primarno zdravstvo 
Vrednost: 350.600 € 

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. 
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Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Enakomerna dostopnost in kakovostno izvajanje primerljivih zdravstvenih storitev. 

 

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

Zagotavljanje zdravstvene mreže z ustrezno in primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori, oprema..). 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Vrednost: 350.600 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

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

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti. 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 
Vrednost: 165.000 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja in na področju plačila mrliško pregledne 
službe je izvajanje zakonskih obveznosti in izboljševanje zdravstvenega varstva za občane brez lastnih 
dohodkov oziroma sredstev. 
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Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 

V okviru proračuna so zagotovljena sredstva za izvedbo dolgoročnih ciljev, kateri so enaki letnim 
izvedbenim ciljem. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

17079001 Nujno zdravstveno varstvo  

17079002 Mrliško ogledna služba 

 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Vrednost: 120.000 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu - zakonska obveza občine je plačevanje 
mesečnega prispevka v ZZZS. V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju so do kritja prispevkov upravičeni državljani RS s stalnim prebivališčem v Občini 
Laško, ki niso zavarovani iz drugega naslova ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje na območju občine. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni cilj je izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, kar pomeni redno mesečno plačevanje prispevkov 
za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Vrednost: 45.000 € 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe  

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje mrliško ogledne službe in izpolnjevanje zakonskih obveznosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju, to je izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki 
izhajajo iz veljavne področne zakonodaje.  

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
Vrednost: 2.049.920 € 

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 
interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti 
smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine. 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

 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  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- na področju knjižničarstva omogočanje enakih možnosti dostopa do knjižnic oz. do knjižničnega 
gradiva in storitev vsem občanom (povečanje deleža odraslih prebivalcev, uporabnikov 
knjižnice, rast izposoje, itd), 

- zagotavljanje pogojev za prikaz in ohranitev premične kulturne dediščine v Muzeju Laško, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev kot predpogoja za povečanje števila obiskovalcev kulturnih 
prireditev, 

- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti, 

- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 

- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov, 

- povečanje števila športno aktivnih občanov, 

- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
kadrov v športu, 
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- zagotavljanje pogojev za uresničevanje obstoječih mladinskih politik, 

- izvedba javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

1803 - Programi v kulturi 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 
Vrednost: 165.210 € 

Opis glavnega programa 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zagotoviti ohranitev spomenika, ki predstavlja kulturno dediščino. 

 

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

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti ohranjenost spomenika v naslednjih letih. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

18029002 Premična kulturna dediščina 

 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Vrednost: 127.210 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Zagotoviti ohranitev spomenikov v občini Laško. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina bo zagotovila sredstva za obnovo spomenika/ov, ki je zgodovinskega pomena. 

 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Vrednost: 38.000 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Ohranjati in vzdrževati premično kulturno dediščino. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina bo z letno pogodbo zagotovila sredstva za vzdrževanje premične kulturne dediščine. 

 

1803 - Programi v kulturi 
Vrednost: 737.146 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Temeljni strateški cilji na področju kulture v okviru sprejetega programa za kulturo so naslednji:  

- krepitev lokalne kulturne identitete in prepoznavnosti Laškega kot kulturnega mesta,  

- izboljšanje časovne, cenovne in fizične dostopnosti javnih kulturnih dobrin in storitev občankam 
in občanom občine Laško,  

- ohranitev, oživitev in predstavitev kulturne dediščine Laškega,  

- zagotovitev stabilnih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture, ki evidentno delujejo v javnem interesu znotraj Občine Laško in za katere tako 
presodi strokovna služba, ki pokriva področje kulture,  

- pridobivanje sredstev EU, potrebnih za pripravo in izvedbo investicijskih projektov na področju 
kulture,  
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- krepitev sodelovanja in partnerstva med javnimi zavodi in nevladnimi kulturnimi organizacijami 
pri pripravi in izvedbi kulturnih programov oz. projektov,  

- krepitev medresorskega sodelovanja, zlasti povezovanje kulturnih, turističnih in vzgojno-
izobraževalnih programov,  

- krepitev kulturno-turistične ponudbe, zlasti v starem mestnem jedru,  

- krepitev vzgojnih programov na področju kulture in kulturne ponudbe za otroke, mladino, 
starostnike,  

- programska uskladitev strateških načrtov javnih zavodov s tem programom za kulturo, vključno 
z načrtovanimi investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter kadrovskimi načrti javnih 
zavodov. 

Za kulturne dejavnosti v okviru katerih Občina Laško uresničuje javni interes za kulturo so v okviru programa 
za kulturo določeni strateški cilji, pričakovani učinki in kazalniki.  

 

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

- iskanje možnosti pridobivanja sredstev iz evropskih in drugih razpisov za področje kulture,  

- izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje programov in dejavnosti na področju ljubiteljske 
kulture v letu 2020, 

- priprava plana kulture v skladu s proračunom Občine Laško za leto 2020. 

 

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: 372.428 € 

Opis podprograma 

Podprogram vključuje izdajanje Laškega biltena kot informativnega časopisa Občine Laško. Sestavni del 
obrazložitve podprograma je Finančni načrt in program dela uredništva Laškega biltena za leto 2020. Vse 
podrobnosti so navedene v Finančnem načrtu in programu dela uredništva Laškega biltena za leto 2020, 
ki je sestavni del proračuna.  

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  

 Zakon o knjižničarstvu   

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilj izdajanja občinskega glasila: 

- periodično izhajanje občinskega glasila šest številk na leto, 
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- kontinuirana obveščenost občank in občanov o delu občinske uprave, organov občine, njenih 
krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov katerih ustanoviteljica oziroma 
soustanoviteljica je občina, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu, 
preko tiskanega medija, 

- zagotavljanje javnosti in odprtosti delovanja lokalne skupnosti.  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev: 

- število izdanih številk glasila v letu, ki ga brezplačno prejme vsako gospodinjstvo. 
  

Knjižnica Laško je javni zavod, v sklopu katerega delujejo vse splošne knjižnice občin Laško in Radeče: 
osrednja knjižnica v Laškem, krajevni knjižnici v Rimskih Toplicah in Radečah ter manjša izposojevališča v 
Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu. Ustanovitelj JZ Knjižnica Laško je Občina Laško in Občina 
Radeče.  

Njeni dolgoročni cilji so naslednji:  

- kakovostna, raznovrstna, aktualna in dostopna knjižnična zbirka,  

- nadgradnja obstoječih in razvoj novih storitev,  

- krepitev lokalne kulturne identitete na osnovi domoznanske dejavnosti,  

- knjižnica kot pobudnica sodelovanja in partnerstev.  

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj izdajanja občinskega glasila: 

- izdaja šestih številk občinskega glasila v letu 2020  

- zadovoljstvo bralcev (želimo si, da bi bilo vsaj 70% anketirancev zadovoljnih z glasilom); 

- dobro sodelovanje z drugimi avtorji prispevkov (glede na to, da nimamo zaposlenih novinarjev, 
si želimo, da se ohrani število člankov, ki jih prejmemo od občank in občanov, društev ter drugih 
organizacij v občini, saj ti članki zasedejo v glasilu nad 70% prostora);  

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev: 

- število izdanih izvodov glasila v letu 2020  

- število gospodinjstev, v katera se distribuira glasilo v letu 2020  

- anketa, ki bo priloga februarske številke glasila v letu 2020, tako da jo bodo prejela vsa 
gospodinjstva v občini; anketa bo vsebovala več vprašanj oz. možnosti, da bralci označijo 
stopnjo zadovoljstva, tako da bodo rezultati pokazatelj branosti glasila in zadovoljstva bralcev, 
hkrati pa bodo z anketo bralci lahko podali svoje predloge za izboljšanje glasila;  

- odziv bralcev (ustni in pisni), ki ga prejme uredništvo, 

- število prejetih člankov za objavo s strani drugih avtorjev, to je občank in občanov, društev ter 
drugih organizacij v občini ter odstotek, ki ga ti članki zasedejo v glasilu; 

 
  
Knjižnica Laško: 

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva knjižnice.  

 

18039002 - Umetniški programi 

Vrednost: 204.408 € 
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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  

 Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa 

 Izvedba Neposrednega poziva javnim kulturnim zavodom v letu 2020.  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Javni zavod Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, krajše STIK, je bil ustanovljen z odlokom 
Občine Laško o ustanovitvi javnega zavoda dne 9. 10. 2006 (Ur. List RS št. 104/2006) ter 
sklepom  Okrožnega  sodišča  v  Celju  o  vpisu  firme  v  sodni  register  z  dne  6. 2. 2007.  Z  združitvijo 
Prireditvenega  centra  Laško,  Agencije  Aprilije in Tic-a  Laško  je  nastal  nov  zavod,  ki  združuje  in 
koordinira delo  štirih enot:  Kulturni  center  Laško,  Turistično informacijski  center (TIC) Laško, dvorana 
Tri lilije in  Muzej Laško. Zavod je pričel z delovanjem 1. 3. 2007. 

V okviru dejavnosti na področju kulture zavod organizira in posreduje kulturne in druge javne prireditve, 
izvaja razstavno galerijsko dejavnost, pripravlja stalne in občasne razstave, v različnih oblikah redno 
sodeluje in se povezuje z ostalimi lokalnimi izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami, soustvarja 
izobraževalni in kulturni program v občini, zbira, evidentira, hrani, vzdržuje muzejske eksponate in druga 
dediščinska gradiva, izvaja dneve odprtih vrat kulturnih ustanov, organizira strokovna vodenja po razstavah 
ter oglede kulturnih znamenitosti oziroma naravne in kulturne dediščine, organizira predavanja in delavnice 
kulturnega značaja, organizira kongresno dejavnost, skrbi za tekoče investicijsko vzdrževanje javne 
infrastrukture na področju kulture, z njo upravlja in jo daje v najem, organizira in hrani dokumentirano in 
arhivsko gradivo zavoda, izvaja promocijsko dejavnost v smislu obveščanja o kulturni ponudbi v občini in 
širše, vseskozi skrbi za strokovna izobraževanja zaposlenih, spremlja aktualne razpise na področju kulture. 

V Kulturnem centru redno potekajo abonmaji (gledališki, glasbeni, glasbeno-kulinarični in otroški ABC), 
ostale predstave, koncerti, literarni večeri, razstave akademskih likovnikov in podobni kulturni dogodki. V 
Muzeju Laško potekajo občasne razstave, ogledi razstav in strokovno vodenje po razstavah.  
Kazalci so med drugim: število in reference sodelujočih izvajalcev, raznolikost ponujenih vsebin, število 
obiskovalcev,... 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Postopna realizacija dolgoročnih ciljev v okviru poslanstva zavoda. 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Vrednost: 68.000 € 

Opis podprograma 

V okviru podprograma so predvidena sredstva za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje programov in 
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v letu 2020.  

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  
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 Zakon o javnem skladu RS za ljubiteljske dejavnosti  

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

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- ohraniti doseženo stopnjo razvoja ljubiteljske kulture ter hkrati omogočiti delovanje novih 
društev in skupin na deficitarnih kulturnih področjih. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

društev v dialogu z lokalno skupnostjo, izvaja strokovne seminarje, prireditve in strokovna opravila, ki so 
skupnega pomena za člane. Kulturnim društvom, skupinam in posameznikom nudi strokovno 
organizacijsko pomoč pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

Vrednost: 32.300 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilj: 

- kontinuirana obveščenost občank in občanov ter ostale javnosti o delu občinske uprave, 
organov občine, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov katerih 
ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, društev in drugih organizacij, ki opravljajo 
naloge v javnem interesu preko televizijskih in radijskih medijev, 

- zagotavljanje javnosti in odprtosti delovanja lokalne skupnosti. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev: 

- poročila medijev (število objav z vsebino lokalnega pomena), 

- anketa (spremljanje in zadovoljstvo medijev s strani občanov in občank ter ostale javnosti). 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilj je zadovoljstvo občanov z vsebinami, ki jih predvajajo televizijski in radijski  mediji, ki 
delujejo v lokalni skupnosti oz. spremljajo utrip lokalne skupnosti. Želimo si, da bi bilo vsaj 60% anketirancev 
zadovoljnih z mediji, s katerimi sodelujemo. Če bo ta odstotek dosežen, si bomo prizadevali, da se takšno 
zadovoljstvo ohrani. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje cilja: 

- anketa o spremljanju medijev in zadovoljstvu občank in občanov ter ostale javnosti, ki se bo 
februarja 2020 objavila na občinski spletni strani; anketa bo vsebovala več vprašanj oz. 
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možnosti, da bralci označijo stopnjo zadovoljstva, tako da bodo rezultati pokazatelj spremljanja 
medijev in zadovoljstvo anketirancev, hkrati pa bodo z anketiranci lahko podali svoje predloge, 
na kakšen način naj občina sodeluje z mediji oz. kakšnih oddaj in poročanj/obveščanj si želijo.  

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Vrednost: 60.010 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- vzdrževanje javne kulturne infrastrukture in kulturnih spomenikov,  

- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvedbo kulturnih programov,  

- izvedba kulturnih, izobraževalnih, športnih, mladinskih in drugih prireditev in projektov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Uresničevanje letnih programov. 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 
Vrednost: 6.000 € 

Opis glavnega programa 

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

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Naš dolgoročni cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin. 

 

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

Naš cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18049001 Programi veteranskih organizacij 
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18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Vrednost: 6.000 € 

Opis podprograma 

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

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o društvih 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov. 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 
Vrednost: 1.141.564 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- zagotavljanje racionalne mreže športnih objektov na območju občine, ki omogočajo kakovostno 
izvedbo organiziranih športnih programov ter izvajanje individualne športne rekreacije,  

- dviganje in širjenje športne ozaveščenosti med občani,  

- vključevanje čim večjega števila občanov vseh starostnih skupin ter socialnih kategorij v različne 
oblike športnih aktivnosti,  

- zagotavljanje potrebnih minimalnih finančnih pogojev za izvajanje programov, ki so v interesu 
občine. 

 

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

Zastavljene dolgoročne cilje uresničujemo z realizacijo letnih ciljev:  

- realizacija sprejetega letnega programa športa v Občini Laško,  

- sofinanciranje programov, ki so izbrani na osnovi prijave izvajalcev na javni razpis,  

- izvedba izbranih občinskih ter vseslovenskih projektov, katerih osnovni namen je seznaniti 
občane z različnimi možnimi oblikami interesne, tekmovalne ali rekreativne športne dejavnosti, 
v katere se je možno vključiti v naši občini,  

- uvajanje novih občinskih programov na področju športne vzgoje otrok in mladine ter rekreacije 
za starejše in  
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- izgradnja novih ter obnavljanje in redno vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin.  

 

Kazalci so:  

- število kvadratnih metrov pokritih in nepokritih športnih površin na prebivalca občine,  

- število udeležencev v sofinanciranih programih,  

- število občanov, vključenih v članstvo društev, ki so v sistemu sofinanciranja,  

- višina proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih dejavnosti.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

18059001 Programi športa  

18059002 Programi za mladino 

18059001 - Programi športa 

Vrednost: 1.091.564 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- povečanje števila aktivnih udeležencev v športu 

- zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje športne dejavnosti 

 

Kazalnik: 

- število udeležencev 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- povečanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom, 

- povečanje oz. ohranjanje števila vrhunskih športnikov, 

- povečanje števila športno aktivnih občanov, 

- povečanje števila udeležencev izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
kadrov v športu. 

 

Kazalnik: 

- število udeležencev 
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18059002 - Programi za mladino 

Vrednost: 50.000 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, 
prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti sredstva za delovanje na področju mladine ter sredstva za izvedbo javnega razpisa. 

 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 
Vrednost: 3.848.940 € 

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 v šolskem letu 2019/2020 
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 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

- zagotavljanjem kakovostne izvedbe kurikula za vrtce, 

- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za 
izvajanje sprejetih nacionalnih programov, 

- zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol, 

- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti 
otrok, 

- dvig izobrazbene ravni občanov z zagotavljanjem sredstev za štipendiranje na univerzitetnih, 
visokošolskih, 

- višješolskih in poklicnih izobraževanjih, 

- krepitev zdravja in duha predšolskih in šolskih otrok z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje 
letovanja otrok. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

1906 - Pomoči šolajočim 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 
Vrednost: 2.001.500 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah, sprejete zakonodaje na področju predšolske 
vzgoje in strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Občini Laško. Navajamo le najpomembnejše:  

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo dostopni vsem 
staršem,  

- zagotoviti prostorske pogoje v skladu s standardi in normativi,  

- zagotavljanje materialnih osnov za izvedbo letnih programov vrtcev in približevanje vsebin 
raznovrstnim potrebam otrok,  

- povečati kakovost in ponudbo različnih programov,  

- nadaljevati s financiranjem aktivnosti za kvalitetnejše življenje občank in občanov. 

 

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

Glavni cilji so: 

- skladno z zakoni in ob upoštevanju racionalnega gospodarjenja z vsemi viri zagotavljati 
prihodke za nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok 
ter  
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- zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov.  

 

Kazalci so:  

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo,  

- število oddelkov in zasedenost oddelkov.  

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19029001 Vrtci 

 

19029001 - Vrtci 

Vrednost: 2.001.500 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Vsebinsko se podprogram povsem sklada z glavnim programom, zato so tudi dolgoročni cilji podprograma 
in kazalci, s katerimi se meri doseganje ciljev, usklajeni s cilji in kazalci za merjenje doseganja zastavljenih 
ciljev glavnega programa. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji so: 
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- skladno z zakoni in ob upoštevanju racionalnega gospodarjenja z vsemi viri zagotavljati 
sredstva za nemoteno izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok,  

- zagotoviti sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov,  

- ohranjati razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.  

 

Kazalci so:  

- delež vključenih otrok ustrezne starosti v institucionalno varstvo,  

- število in zasedenost oddelkov.  

 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 
Vrednost: 1.341.840 € 

Opis glavnega programa 

Izvajanje javnega programa vzgoje in izobraževanja osnovnošolskih otrok. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske, skrb za zagotavljanje 
kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega 
kurikula. 

 

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

 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19039001 Osnovno šolstvo 

19039002 Glasbeno šolstvo 

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 

 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Vrednost: 1.273.500 € 

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  
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 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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- zagotavljanje dostopnega, kvalitetnega in varnega učnega okolja,  

- zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,  

- razvijanje inovativnosti in ustvarjalnosti učencev,  

- povečanje mobilnosti in izmenjav učencev,  

- zgodnje razvijanje, usposabljanje in uveljavljanje mladih raziskovalcev na področju znanosti in 
tehnologije.  

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- cilj osnovnošolskega izobraževanja je učencem zagotoviti temeljna znanja, jih pripraviti za 
nadaljnje šolanje ter jih usposabljati za poklicno in osebno življenje,  

- šole vseskozi aktualizirajo in projektno nadgrajujejo vzgojno izobraževalno delo z učenci s ciljem 
pridobivanja širokih funkcionalnih znanj,  

- vse več je v rednem osnovnošolskem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, ki so vezani 
na dodatno strokovno pomoč,  

- v okviru občinskih programov ohranjamo občinske in šolske projekte na doseženem nivoju in si 
prizadevamo dvigati kvaliteto le-teh,  

- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Vrednost: 64.340 € 

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  
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Učencem je v okviru Glasbene šole Laško Radeče je  zagotovljen reden in kvaliteten pouk, pridobivanje 
izkušenj z nastopi, skladen razvoj mladih glasbenikov in prilagojeno delo za zelo nadarjene. Osnova je skrb 
za zagotavljanje kakovosti glasbenega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetega 
nacionalnega kurikula. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Osnovni kazalnik za merjenje doseganja zastavljenih ciljev je število vpisanih učencev ter dijakov, doseženi 
učni uspehi, rezultati, ki jih učenci in dijaki šole dosegajo na različnih domačih in mednarodnih prireditvah 
ter tekmovanjih, bogatitev kulturnega dogajanja v Laškem ter ne nazadnje širitev in obiskanost programov, 
ki jih izvaja Glasbena šola Laško - Radeče. 

 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem 
izobraževanju 

Vrednost: 4.000 € 

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. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

- Zakon o osnovni šoli 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- povečati število šolskih projektov in dvig kvaliteto le-teh,  

- sofinanciranje raziskovalnega dela po šolah. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa. 

 

1904 - Terciarno izobraževanje 
Vrednost: 4.800 € 

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. 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Z razvojem terciarnega izobraževanja bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:  

- zmanjšanje odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah,  

- dvig izobrazbene strukture prebivalk in prebivalcev,  

- izboljšanje dostopnosti in raznolikosti programov izobraževanja na terciarni ravni,  
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- povečanje sodelovanja gospodarstva in okolja z znanstveno-raziskovalnimi in visokošolskimi 
institucijami,  

- povečanje gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka mesta in regije,  

- ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v visokem šolstvu in v ostali univerzitetni infrastrukturi,  

- zmanjšanje odliva visoko usposobljenega kadra,  

- povečanje možnosti vseživljenjskega učenja na terciarni ravni,  

- povečanje dejavnosti mednarodnega sodelovanja. 

 

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

Glavni izvedbeni cilj je pospeševanje razvoja terciarnega izobraževanja z ustanavljanjem visokošolskih 
zavodov in razvojem študijskih programov, prilagojenih potrebam gospodarstva in negospodarstva, 
povečevanju števila študentov in diplomantov v občini in Savinjski (statistični) regiji. 

Kazalci so sledeči: kakovostna rast visokošolskih zavodov s povečevanjem števila različnih študijskih 
programov na področju terciarnega izobraževanja, število vpisanih študentov v Občini Laško in celotni 
Savinjski (statistični) regiji, znanstveno raziskovalno delo visokošolskih zavodov, mednarodno sodelovanje 
in sodelovanje z okoljem. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19049002 Visokošolsko izobraževanje 

 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 

Vrednost: 4.800 € 

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 (Uradni list RS, št. 
6/2002). V letu 2020 ima zavod 26 občin ustanoviteljic ter 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 

 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)  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in 
kazalniki) 
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Občina Laško je za uresničevanje dolgoročnih ciljev na področju visokošolskega izobraževanja 
soustanoviteljica JZ RŠS. S stabilnim in dolgoročnim zagotavljanjem sredstev za delovanje zavoda bo JZ 
RŠS zagotavljal pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj 
je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Občina Laško namenja sredstva za sofinanciranje dejavnosti JZ RŠS in tako prispeva k uresničevanju 
letnih ciljev JZ RŠS, ki so:  

- aktivno delovanje na področju zagotavljanja kakovostnih pogojev za akreditacijo Univerze v 
Celju;  

- nudenje kakovostne strokovne in upravne podpore delovanju Visoke zdravstvene šole v Celju 
in Visoke šole za proizvodno inženirstvo ter preučitev možnosti in potrebe po razvoju novih 
študijskih programov;  

- sodelovanje pri razvojnih projektih Visoke šole za varstvo okolja v Velenju;  

- spodbujanje sodelovanja in priprave skupnih projektov med samostojnimi visokošolskimi zavodi 
ter raziskovalnimi inštituti v regiji ter aktivno sodelovanje z gospodarstvom in negospodarstvom. 

 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Pomembni so predvsem naslednji cilji:  

-        zviševanje izobrazbene ravni prebivalcev lokalne skupnosti ter s tem večanja njihove zaposljivosti. 

 

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

Glavni izvedbeni cilji so zlasti naslednji:  

-        zagotavljanje pogojev in sredstev za delovanje javnega zavoda Svetovalno izobraževalnega centra 
Slov. Konjice - Zreče v Laškem. 

-        število udeležencev v programih Svetovalno izobraževalnega centra Slov. Konjice - Zreče v Laškem. 

 

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. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  

 Zakon o osnovni šoli   

 Zakon o izobraževanju odraslih  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Cilji podprograma so zagotoviti pogoje in možnosti za zviševanje splošne izobraževalne  
in kulturne ravni občanov 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zavod skladno z razvojno vizijo občine in potrebami odraslih po izobraževanju skrbi za kvalitetno in 
dostopno ponudbo izobraževalnih programov. Kazalci uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev so programi 
ki se izvajajo, njihova dostopnost in število uporabnikov. 

 

1906 - Pomoči šolajočim 
Vrednost: 496.000 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,  

 Zakon o osnovni šoli,  

 pogodbe o financiranju šolskih prevozov,  

 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) ,  

 Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij.  

 

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

-        Skladno z zakonsko obveznostjo bomo zagotavljali sredstva za prevoz učencev v šolo in nazaj,  

-        število vključenih delodajalcev in štipendistov. 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu  

19069003 Štipendije 

19069004 Študijske pomoči 

 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Vrednost: 488.500 € 

Opis podprograma 

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

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

-     zagotoviti varne ter pravočasne prevoze vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov,  

-     zagotavljanje pogojev, da se učenci udeležijo šole v naravi. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

-     zagotovitev prevozov. Podlaga je v  sklenjeni pogodbah z izvajalci prevozov, 

-     omogočiti  učencem udeležbo v programu šole v naravi.  

 

19069003 - Štipendije 

Vrednost: 1.500 € 

Opis podprograma 

Namen je v tem, da se štipendist po zaključku izobraževanja zaposli pri delodajalcu, ki je štipendijo 
sofinanciral za (najmanj) obdobje enega leta. V projekt so vključeni delodajalci in štipendisti občin Savinjske 
regije. Trajanje projekta je predvideno do šolskega/študijskega leta 2021/2022. Vključitev Občine Laško v 
projekt se s pismom o nameri podaljša za vsako šolsko/študijsko leto. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1)  

 Pravilnik o sofinanciranju kadrovskih štipendij  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

-  število vključenih delodajalcev in štipendistov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- število vključenih delodajalcev in štipendistov. 
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19069004 - Študijske pomoči 

Vrednost: 6.000 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

-   zagotoviti študentom občine Laško, da se izpopolnjujejo tudi v mednarodnem merilu. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

-    zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa. 

 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 
Vrednost: 1.285.100 € 

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 
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Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

-       transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih 
izvaja občina, 

-       zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov 
socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, 
starostniki, zasvojeni itd) 

-       uspešna izvedba javnih razpisov 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

2002 - Varstvo otrok in družine 

2004 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 
Vrednost: 600 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, 
informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se 
zagotavljajo iz proračuna Občine Laško. 

 

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

Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih 
podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev 
javne službe. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 

 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 

Vrednost: 600 € 

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 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene 
programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna Občine Laško. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Letni izvedbeni cilji podprograma so izdaja informativnih publikacij (brošure, zgibanke, priročniki) s področja 
socialnega varstva namenjenih širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira Občina Laško ter izdelava 
strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v občini Laško. 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 
Vrednost: 25.500 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Dejavnosti so namenjene preprečevanju in delno reševanju socialne problematike posameznikov, družin 
ter skupin prebivalstva, ki so se zaradi različnih razlogov znašle v socialnih stiskah. 

 

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

Glavni cilji so opredeljeni znotraj posameznih postavk 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20029001 Drugi programi v pomoč družini 

 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Vrednost: 25.500 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji podprograma so enaki kot pri glavnem programu. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
Vrednost: 1.259.000 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

zavodov in nevladnih organizacij, je glavni cilj programa. Ključne so tudi naslednje naloge:  

-            izvajanje zakonskih določil,  

-            kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,  

-            ohranitev vzpostavljenega sistema socialnega varstva,  

-            spremljanje izvajanja programov ter potreb občanov oziroma uporabnikov. 

 

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

Cilji so opredeljeni na ravni podprograma in predstavljajo zagotavljanje storitev in programov za socialno 
najbolj izključene skupine prebivalstva. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

20049001 Centri za socialno delo 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

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 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Pomoč pri premagovanju težav občanov, ki se znajdejo v stiski, in vzpostavitev mreže programov javnih 
zavodov in nevladnih organizacij, je glavni cilj programa. Ključne so naslednje naloge:  

-            izvajanje zakonskih določil,  

-            kvaliteta, razvoj in dostopnost socialno varstvenih programov in storitev,  

-            ohranitev vzpostavljenega sistema socialnega varstva,  

-            spremljanje izvajanja programov ter potreb občanov oziroma uporabnikov. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje storitev in programov za socialno najbolj izključene skupine prebivalstva. 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Vrednost: 287.000 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Zagotavljanje storitev javne službe za invalide in osebe s posebnimi potrebami. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje storitev javne službe za invalide in osebe s posebnimi potrebami. 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

Vrednost: 678.000 € 

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 
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 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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam. Izhodišče pri določanju ciljev podprograma 
socialnega varstva starih je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področjih življenjskega 
standarda. Pravica do institucionalnega varstva se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse 
upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelu socialne pravičnosti. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči, predvsem za populacijo starejših občanov. 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Vrednost: 213.000 € 

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 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.  

 

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 

 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020  

 Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Z dodeljevanjem socialnih transferjev  se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva 
- posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob 
trenutno povečanih stroških kot tudi stroškovnemu principu neprofitnih najemnin navkljub z različnimi 
oblikami pomoči ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij. 
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Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti sredstva za enkratno denarno socialno pomoč in subvencioniranje letovanja otrok. Pri 
subvencijah neprofitnih najemnin pa: 

-               mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin, 

-               mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.  

  

Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: 

-               število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine, 

-               število upravičencev do subvencije tržne najemnine,  

-               povprečni mesečni znesek izplačane pomoči na upravičenca. 

 

20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

Vrednost: 4.000 € 

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 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

S sofinanciranjem dejavnosti takšnih nevladnih organizacij se poskuša pomagati  posameznikom in 
družinam iz občine Laško, ki podležejo različnim zasvojenostim današnjega časa. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotoviti sredstva za sofinanciranje nevladnih organizacij. 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Vrednost: 74.000 € 

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  

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem: 

-        izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in 
učinkovitost, 

-        spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno 
varstvenih programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe, 

-        dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, 

-        spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za 
dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem: 

-               delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 

-               večanje kvalitete življenja občanov,  

-               zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Naši letni izvedbeni cilji se skladajo z dolgoročnimi cilji: 

-     izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in 
učinkovitost, 

-     spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno 
varstvenih programov ter vključevanju večjega števila občanov v socialno varstvene programe, 

-     dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, - spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje 
novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur 
prebivalstva. 

 

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem: 

-     delež vključenih oseb v programe socialnega varstva, 

-     večanje kvalitete življenja občanov, 

-     zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva. 

 

 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 27.200 € 

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 
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 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,  

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna občine s ciljem doseganja 
čim nižjih stroškov servisiranja dolga. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 27.200 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju 
glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja 
občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji. 

 

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

Spremljanje zadolženosti in zagotavljanje rednega odplačevanja obveznosti iz naslova zadolževanja. 

 

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: 27.200 € 

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,  
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 Zakon o javnih financah,  

 Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, 

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

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje 
zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni občine. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Zagotavljanje tekočega odplačevanja zapadlih obveznosti. 

 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
Vrednost: 177.500 € 

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. 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

Dolgoročni oz. splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo 
odpravo posledic naravnih nesreč. 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

Vrednost: 135.500 € 

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. 



 

Stran 116 od 210 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

-  intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in premoženje ter omogočiti čim hitrejšo odpravo 
posledic naravnih nesreč. 

 

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

-  intervenirati v primeru naravnih nesreč, zavarovati ljudi in premoženje ter omogočiti čim hitrejšo odpravo 
posledic naravnih nesreč. 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23029001 - Rezerva občine 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

 

23029001 - Rezerva občine 

Vrednost: 135.500 € 

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 (Uradni list RS, št. 75/03) 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  

 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

 Odlok o proračunu občine Laško 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- zagotavljanje rezerviranih sredstev za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in vsaj minimalno 
sanacijo razmer 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- zagotavljanje rezerviranih sredstev za kritje stroškov intervencije ob naravnih nesrečah in vsaj minimalno 
sanacijo razmer 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 42.000 € 
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Opis glavnega programa 

Program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa niso bile 
načrtovane v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

- zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje nalog občine 

 

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

- zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje nalog občine 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

Vrednost: 42.000 € 

Opis podprograma 

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem 
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj 
bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v 
Odloku o proračunu občine Laško za posamezno leto. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

 Zakon o javnih financah  

 Odlok o proračunu občine Laško 

 

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna. 
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B - Račun finančnih terjatev in naložb 
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C - Račun financiranja 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
Vrednost: 415.765 € 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

To programsko področje zajema sredstva namenjena servisiranju javnega dolga 

 

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 

Zakon o javnih financah 

 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj) 

zagotavljanje sredstev za nemoteno servisiranje javnega dolga 

 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

2201 Servisiranje javnega dolga 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
Vrednost: 415.765 € 

Opis glavnega programa 

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za servisiranje javnega dolga. 

 

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki) 

Nemoteno izvrševanje proračuna občine 

 

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

Zagotavljanje sredstev za nemoteno servisiranje javnega dolga 

 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

22019001  Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna 

 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

Vrednost: 415.765 € 

Opis podprograma 

Na podprogramu se izkazujejo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in zajema sredstva 
za odplačilo kreditov, ki jih je najela občina. 

 

Zakonske in druge pravne podlage 

Zakon o javnih financah 
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Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Rezultat in kazalniki) 

- uravnoteženi proračun 

 

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- zagotavljanje sredstev za nemoteno servisiranje javnega dolga 
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Obrazložitev proračunskih postavk 

A - Bilanca odhodkov 
 

01 - Občinski svet 

Vrednost: 78.500 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

01001 - Občinski svet -sejnine 
Vrednost: 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predvidena 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 ter predvidnega števila sej občinskega sveta v letu 2020. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

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

 

01002 - Delovna telesa OS -sejnine 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izračun potrebnih sredstev je opravljen na osnovi zgoraj navedenega pravilnika in predvidnega števila sej 
posameznih odborov in komisij občinskega sveta. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih organov Občine Laško 
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01003 - Materialni stroški OS 
Vrednost: 4.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške gradiv za seje občinskega sveta, stroške najemnine dvorane za seje občinskega 
sveta, stroške reprezentance na sejah in druge operativne stroške. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

01102 - Politične stranke 
Vrednost: 26.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05) 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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

01206 - Občinski praznik 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Odlok o občinskem prazniku občine Laško določa občinski praznik na dan 7. november. Iz postavke je 
predvideno zagotavljanje sredstev za organizacijo in pogostitev na prireditvah ob občinskem prazniku 
(občinska proslava, otvoritve, prireditve) ter izdelavo občinskih priznanj. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

02 - Nadzor in notranja revizija 

Vrednost: 11.000 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0203 - Fiskalni nadzor 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

02101 - Nadzorni odbor 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško, se članom nadzornega odbora izplačujejo 
sejnine in plačila za nadzore. Sredstva se planirajo na podlagi lanske realizacije ter letnega plana dela 
nadzornega odbora. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih organov Občine Laško in merila za določanje zahtevnosti nadzorov ter ocenjeno 
število sej in nadzorov s sto odstotno udeležbo. 

 

02102 - Notranja revizija 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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03 - Župan 

Vrednost: 105.210 € 

01 - POLITIČNI SISTEM 

0101 - Politični sistem 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

 

03101 - Plače in drugi osebni prejemki - župan 
Vrednost: 53.110 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za poklicno opravljanje funkcije župana. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

03102 - Nagrade -podžupana 
Vrednost: 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za nepoklicno opravljanje funkcije dveh podžupanov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

03201 - Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel. z drug. 
obč., ...) 

Vrednost: 28.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

04 - Občina Laško 

Vrednost: 15.993.920 € 

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

08101 - Stroški plačilnega prometa 
Vrednost: 12.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške provizije Uprave za javna plačila in bank. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba 

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin 

01209 - Partnerska mesta 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za organizacijo sodelovanja s partnerskimi mesti Pliezhausen, 
Novigrad in Trstenik. Sredstva so predvidena za organizacijo obiskov njihovih predstavnikov v naši občini, 
prevoz predstavnikov Občine Laško v partnerska mesta ter druge protokolarne zadeve.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

01201 - Objave v Uradnem listu 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke pokrivamo stroške objav v uradnem listu RS, ki niso vezane na posamezno drugo 
proračunsko postavko. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

01202 - Spletne strani občine 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje spletne strani občine ter manjše posodobitve. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

04301 - Notarski in odvetniški stroški 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške notarjev in stroške odvetnikov, ki opravljajo storitve za občino ali jo zastopajo v 
posameznih postopkih ter stroške sodnih postopkov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 

01203 - Članarine 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je članica Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije (ZOS), za kar mora 
plačevati letno članarino. Občina sofinancira delovanje SOS v višini 0,15 EUR na prebivalca, in sicer v dveh 
obrokih. Za delovanje ZOS pa fiksni del članarine za vse občine članice znaša 50,00 EUR, variabilni del pa 
je odvisen od določenega količnika glede na število prebivalcev, ki znaša za Občino Laško 0,12 EUR na 
prebivalca.    

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

01211 - Participativni proračun 
Vrednost: 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela proračunskih 
sredstev neposredno odločajo prebivalke in prebivalci. 

Participativni proračun je določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih 
neposredno opredelijo le občani in občanke. Obstaja več načinov, kako se občine posvetujejo z občankami 
in občani; na primer preko vključevanje lokalnih svetov ali zbiranjem mnenj prebivalk in prebivalcev. Vse 
korake postopka bo občina Laško javno objavila.  

Za participativni proračun smo v letu 2020 načrtovali 90.000 € in sicer 10.000 € po posamezni krajevni 
skupnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB057-19-0021 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

04101 - Plače občinska uprava 
Vrednost: 782.900 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za plače in druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi, v skladu z 
veljavno zakonodajo. Sestavni del obrazložitve je tudi Kadrovski načrt iz katerega je razvidno trenutno in 
predvideno število zaposlenih v občinski upravi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

04102 - Drugi osebni prejemki 
Vrednost: 73.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so predvidena sredstva za druge osebne prejemke zaposlenih v občinski upravi (prevoz in 
prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

04310 - Materialni stroški občinske uprave 
Vrednost: 271.530 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ta postavka zajema 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 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

04320 - Medobčinski inšpektorat 
Vrednost: 75.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pet savinskih občin je podalo pobudo za priključitev k sedanji skupni občinski upravi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec. Po sprejemu 
odloka na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic in sprejemu dogovora županov, bo v letu 2020 začel 
delovati organ skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine 
Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko 
in Občine Žalec". Na podlagi  predvidenega odloka bo morala Občina Laško zagotoviti 8% vrednosti za 
plače in druge stroške, kar je predvideno na tej postavki. Država je v skladu z veljavnim Zakonom 
o  financiranju občin znižala delež sofinanciranja skupnih občinskih uprav. Glede na število organiziranih 
skupnih občinskih uprav bo država zagotavlja sredstva v višini 35% določenih stroškov skupne občinske 
uprave, kar je zajeto na strani prihodkov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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04411 - Materialni stroški -refundirani 
Vrednost: 45.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

To 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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

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

04308 - Zavarovalne premije za javne objekte 
Vrednost: 14.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško ima z zavarovalnico Sava, na podlagi izvedenega javnega naročila, sklenjeno zavarovalno 
pogodbo za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Občine Laško, javnih zavodov in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Laško. Zavarovalna pogodba je sklenjena za obdobje od 1.2.2016 
do 31.1.2021. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

04530 - Nabava opreme -OU 
Vrednost: 39.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na področju računalniške strojne opreme bomo skladno z načrtom izvedli redno posodabljanje opreme 
(računalniki, tiskalniki, posodobitve strežnika in posodabljanje aktivne mrežne opreme). Prav tako 
planiramo sredstva za nadaljnje posodabljanje licenčne programske opreme. Nadaljevali bomo tudi s 
postopno zamenjavo pisarniškega pohištva v prostorih občinske uprave.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-13-0036 Občinska uprava -oprema in investicijsko vzdrževanje 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

04531 - Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena tekočemu in investicijskemu vzdrževanju občinske stavbe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-13-0036 Občinska uprava -oprema in investicijska vzdrževanje 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

05101 - Nabava intend.in skup. reševalne opreme 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje nakup opreme pripadnikom CZ. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0003 Nabava opreme za CZ 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05102 - Vzdrževanje opreme 
Vrednost: 1.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05103 - Intervencije na terenu 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka vključuje refundacijo plač gasilcem in sredstev za prehrano ob intervencijah. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05104 - Usposabljanje 
Vrednost: 800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za usposabljanje in refundacijo plač pripadnikov enot CZ ter izplačilo po podjemni 
pogodbi za izdelavo načrtov in ocen ogroženosti. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05105 – Sofinanciranje dejavnosti, pomembne za ZR 
Vrednost: 3.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za sofinanciranje dejavnosti radio kluba Laško in Zidani Most, ter Kinološkemu 
društvu reševalnih psov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

05201 - Delovanje gasilske zveze 
Vrednost: 135.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za opravljanje lokalne gasilske javne službe. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05202 - Požarna taksa 
Vrednost: 40.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za nakup gasilske opreme in plačilo obrokov za gasilska vozila (po planu). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0004 Nabava gasilske opreme   

OB057-08-0005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05204 - Sofinanciranje gasilskih vozil 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za plačilo obrokov in stroške obresti kredita za nakup gasilskih vozil (po planu). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05206 - Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov in opreme prostovoljnih gasilskih društev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-16-0004 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme PGD 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05207 - Usposabljanje gasilci 
Vrednost: 4.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za refundacijo plač za izobraževanje pripadnikov operativnih gasilcev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

08029001 - Prometna varnost 

06501 - Svet za preventivo 
Vrednost: 10.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti 
(sodelovanje z vrtci, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, priprava na izpite iz poznavanja CPP, 
šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba, itd.), programa prometno 
vzgojnih akcij (Vozimo pametno, JUMICAR, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme 
Bodi preViden, itd.), programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter 
mednarodnega sodelovanja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja 

10039001 - Povečanje zaposljivosti 

06709 - JD -Splošno koristno delo 
Vrednost: 2.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bomo nadaljevali tudi s programom splošno koristnega dela. V okviru tega programa nam 
Probacijska enota Celje napoti osebe, ki so storile prometni prekršek. Sodišče jim določi denarno kazen, ki 
jo niso sposobni plačati, zato lahko zaprosijo za družbeno koristno delo. Občina je v postopku dolžna 
zagotoviti oziroma založiti stroške za zdravniški pregled, varstvo pri delu, nezgodno zavarovanje osebe. 
Do malice in prevoznih stroškov, so po spremembi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, od avgusta 
2015 upravičeni samo tisti, ki so na dan sklenitve dogovora o opravljanju dela v splošno korist, upravičenci 
do socialnovarstvenih prejemkov. Po opravljenem delu se vsi nastali stroški na osnovi zahtevka, občini 
povrnejo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06802 - JD - OZ RK 
Vrednost: 4.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bo Območno združenje Rdečega križa Laško ponovno vložilo vlogo za izvajanje javnih del. Če 
bo vloga upravičena, bo Občina Laško sofinancirala delež za eno zaposleno in sicer na področju 
administrativne in tehnične pomoči ter urejanje skladišča. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06807 - JD - ŠMOCL 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bo Študentski, mladinski in otroški center Laško ponovno vložil vlogo za izvajanje javnih del. 
Če bo vloga upravičena, bo Občina Laško sofinancirala delež za dva zaposlena in sicer na 
področju organiziranja in izvajanja kulturnih dejavnosti in prireditev. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06809 - JD -Občina 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06812 - JD -center za socialno delo 
Vrednost: 19.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2020 bo Center za socialno delo Celje, Enota Laško ponovno vložil vlogo za izvajanje javnih del. Če 
bo vloga upravičena, bo Občina Laško sofinancirala delež za pet zaposlenih in sicer na 
področjih socialnega vključevanja posebej ranljivih skupin, pomoči in varstva za starejše in za invalide 
ter pomoči pri izvajanju programov za občane. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

05300 - Ukrepi v kmetijstvu in na podeželju 
Vrednost: 82.000 € 

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. Ti ukrepi so: 

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (PODUKREP 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in 
PODUKREP 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov); 

- UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja; 

- UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji; 

- UKREP 5: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja; 

- UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.  

Koliko sredstev se nameni za posamezen ukrep se določi z javnim razpisom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

05305 - Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Znotraj te postavke so predvidena sredstva za delovanje Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05313 - Ureditev vaških jeder v Občini Laško 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovani stroški v zvezi z ureditvijo vaških jeder. Gre za vaško jedro Šentrupert in 
Zidani Most. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05315 - Okusiti raznolikost podeželja 
Vrednost: 24.978 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Operacijo/projekt Okusiti raznolikost podeželja izvaja Občina Laško skupaj s partnerji (STIK, KGZS-Zavod 
CE in Thermana Laško). Operacijo delno sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Namen projekta je oblikovati mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti in hkrati krepiti potrebna znanja 
z izobraževanji in usposabljanji. Cilj projekta je povezati subjekte v mrežo lokalnih akterjev, izvesti delavnice 
ter izdelati strategijo gastronomije, brošure, panoje. 

Operacija obsega več aktivnosti, ki so razdeljene v več sklopov (zbiranje gradiva o prehranski kulturni 
dediščini in oblikovanje gastronomske banke Laškega, oblikovanje strategije gastronomije za občino Laško 
in lokalne gastronomske piramide, oblikovanje inovativnega mreženja ponudbe LAS Raznolikost podeželja 
in vzpostavitev lokalne verige dobaviteljev in kupcev ter prodajnih mest pridelkov/izdelkov/storitev 
novonastale kolektivne blagovne znamke Okusiti Laško, CGP, izobraževanja in usposabljanja za različne 
ciljne skupine, nakup stojnic, foto- in video produkcija projektnih vsebin). Aktivnosti bodo izvedene skladno 
s pogodbo v letu 2019 in 2020.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05316 - Čebelarska dediščina 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Projekt ureditve čebelarskega centra Laško se bo v letu 2019 zaključil.  Zato na tej postavki načrtujemo 
druge stroške, ki bodo nastali pri uporabi objekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05318 - Projekti LAS (EKSRP) 
Vrednost: 63.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta 2020 je predviden javni poziv LAS Raznolikost podeželja za dodelitev sredstev Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Občina Laško se bo na razpis prijavila s projektom, ki bo 
izpolnjeval pogoje razpisa in bo omogočal izvedbo, na podlagi pridobljenih EU sredstev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-17-0035 LAS (EKSRP) 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05319 - Projekti LAS (ESRR) 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Konec leta 2019 je predviden javni razpis LAS Raznolikost podeželja za dodelitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR). Občina Laško se bo na razpis prijavila s projektom, ki bo izpolnjeval 
pogoje razpisa in omogočal izvedbo s sofinanciranjem iz sredstev EU.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-17-0036 LAS (ESRR) 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05556 - Jezera prihodnosti 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Nosilni partner LAS Raznolikost podeželja se bo v primeru interesa ostalih slovenskih LAS-ov za 
sodelovanje in skupno prijavo, v letu 2020 oz. 2021 ponovno prijavil na razpis projektov sodelovanja LAS 
s projektom Jezera prihodnosti. V operacijo bo vključena tudi Občina Laško z ribnikom Marof. Namen 
projekta bo vzpostavitev trajnostnega pristopa k upravljanju Ribnika Marof. V letu 2020 so predvidena 
sredstva le za pripravljalna dela oz. dokumentacijo.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-17-0025 Jezera prihodnosti 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05558 - Rudarska dediščina 
Vrednost: 49.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta 2020 je predviden razpis sodelovanja LAS. Nosilni partner LAS Raznolikost podeželja se bo 
v primeru izkazanih interesov ostalih slovenskih LAS-ov, prijavil na razpis s projektom Rudarska dediščina, 
kamor naj bi bila vključena tudi Občina Laško s predvidenimi aktivnostmi in promocijo na področju rudarske 
dediščine. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057- OB057-18-0006 Rudarska dediščina 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov 

05301 - Drugi operat. stroški -kmetijstvo 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena splošnim stroškom na področju kmetijstva in podeželja.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

05310 - Zavetišče za živali 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti sredstva za delovanje zavetišča za živali 
oziroma je dolžna poskrbeti za zapuščene živali. Sredstva za ta namen se nakazujejo izvajalcu, ki je pridobil 
koncesijo države za opravljanje dejavnosti zavetišč. Stroški te postavke zajemajo najemnino boksa na 
število registriranih psov v občini Laško ter izvajanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali. 
Stroški oskrbe zapuščenih živali zajemajo tudi stroške sterilizacije in kastracije. Ker je število zapuščenih 
živali, predvsem mačk zelo veliko je potrebno izvajati tudi preventivne ukrepe. Eden izmed teh je tudi 
sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk, ki je po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju 
števila zapuščenih živali. Zato je del sredstev namenjen tudi izvajanju tega ukrepa.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1104 - Gozdarstvo 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

07090 - Koncesijska dajatev -gozdovi 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Predstavlja namenska sredstva iz naslova podeljenih koncesij od letne realizacije za posekan in prodan les 
v preteklem letu. 

Nakazana sredstva se izkazujejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki za gradnjo in 
vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07100 - Zimsko vzdrževanje gozdnih cest 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena zimskemu vzdrževanju višje ležečih gozdnih cest. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07101 - Gozdne ceste 
Vrednost: 50.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bo občina, skupaj s sredstvi iz proračuna RS, namenila za vzdrževanje gozdnih cest, porabljena 
bodo skladno z letnim programom gozdnega gospodarstva po prioritetnem vrstnem redu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH 
SUROVIN 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov 
energije 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

04550 - Energetska sanacija občinskih objektov 
Vrednost: 106.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki načrtujemo energetsko prenovo upravne stavbe Občine Laško, pri čemer je nujno potrebno 
obnoviti streho objekta. Občina se bo za prenovo prijavila na razpis EKO SKLADA. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB057-13-0038 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05413 - Energetska učinkovitost 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pridobitev energetskih izkaznic za javne objekte ter plačilo licence daljinskega 
energetskega managerja E2. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pogodba o poslovnem sodelovanju. 

 

05419 - Energetska samooskrba 
Vrednost: 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško se je skupaj z nekaterimi slovenskimi občinami, preko pisarne Greenpeace v Sloveniji, 
prijavila na razpis za dodelitev sredstev sklada Elena, s projektom energetska samooskrba v občini Laško. 
Namen projekta je sofinanciranje dokumentacije za namestitev sončnih fotovoltaičnih kolektorjev na 
strehah javnih in drugih objektov v občini. Sredstva za sofinanciranje projekta so zagotovljena na tej 
postavki.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0008- Energetska samooskrba 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06636 - Energetska sanacija objektov 
Vrednost: 779.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovani stroški za energetsko prenovo in prizidavo Vrtca Rimske Toplice. Občina se 
je s projektom prijavila na razpis EKO SKLADA za pridobite nepovratnih sredstev za gradnjo skoraj nič 
energijski stavb. Prav tako na tej postavki še načrtujemo stroške za energetsko prenovo kulturnega centra 
Laško in športne dvorane Tri lilije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB057-14-0010 

NRP OB057-17-0003 

NRP OB057-19-0004 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

07104 - Intervencije občinske ceste 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so predvideni stroški intervencijskih del na cestah za zagotavljanje prevoznosti cest. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07105 - Izboljšava prometne varnosti 
Vrednost: 60.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena izboljšavi  prometne varnosti, ki obsega ureditev horizontalne in vertikalne 
prometne signalizacije (talne označbe, vzdrževanje in nameščanje prometnih znakov in ogledal). Prometna 
signalizacija se ureja v sodelovanju s Svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu, ki ob svojih 
rednih pregledih prometnih površin oblikuje predloge za izboljšanje varnosti udeležencev v prometu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07107 - Odmera občinskih cest in digitalizacija 
Vrednost: 210.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške za odmere cest za potrebe ureditve lastništva. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07108 - Celostna prometna strategija 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka vsebuje dva NRP: 
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OB057-15-0013 Celostna prometna strategija Občine Laško 

Za potrebe vsakoletnega poročanja Ministrstvu za infrastrukturo in spremljanja kazalnikov pri izvedbi 
ukrepov (kordonsko štetje in podobne analize stanja) ter izvedbo dogodkov v Evropskem tednu mobilnosti. 

OB057-16-0021 Ukrepi trajnostne mobilnosti 

Izdelana CPS občine Laško in potrjen akcijski načrt za njeno izvedbo bo osnova za prijave na razpise za 
pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo načrtovanih ukrepov. 

NRP je namenjen pripravi projektne dokumentacije in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti. Predviden je 
tudi delež sofinanciranja izvedbe ukrepov s strani Ministrstva za infrastrukturo. 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-15-0013 Celostna prometna strategija Občine Laško 

OB057-16-0021 Ukrepi trajnostne mobilnosti 

  

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07109 - Ukrepi trajnostne mobilnosti 
Vrednost: 152.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Izdelana Celostna prometna strategija občine Laško in potrjen akcijski načrt za njeno izvedbo sta osnova 
za izvedbo načrtovanih ukrepov iz naslova ukrepov trajnostne mobilnosti. Postavka je namenjen pripravi 
projektne dokumentacije in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, ki bi jih lahko prijavili na razpis Ministrstva 
za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Prav tako so predvidena sredstva za 
izvedbo ukrepov, ki jih je potrebno izvesti na podlagi izdelane CPS. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-16-0021 Ukrepi trajnostne mobilnosti 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07110 - Vzdrževanje lokalnih cest -letno 
Vrednost: 255.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje lokalnih cest-letno obsega redna vzdrževalna dela (pometanje, košnja, čiščenje jaškov in 
jarkov, krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih. Vzdržuje se skupaj 143,08 km lokalnih cest. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Plan letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest za tekoče proračunsko leto 
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07111 - Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko 
Vrednost: 175.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko obsega redna vzdrževalna dela (postavitev in odstranitev količkov, 
posip, pluženje, krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Program zimskega vzdrževanja občinskih cest za tekoče proračunsko leto oz. zimsko sezono 

 

07112 - Vzdrževanje javnih poti -letno 
Vrednost: 62.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje javnih poti - letno obsega redna vzdrževalna dela (pometanje, košnja, čiščenje jaškov in 
jarkov, krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Plan letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest za tekoče proračunsko leto 

 

07113 - Vzdrževanje javnih poti -zimsko 
Vrednost: 23.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje javnih poti - zimsko obsega redna vzdrževalna dela (postavitev in odstranitev količkov, posip, 
pluženje, krpanje udarnih jam...) na kategoriziranih odsekih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Program zimskega vzdrževanja občinskih cest za tekoče proračunsko leto oz. zimsko sezono 

 

07114 - Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno 
Vrednost: 56.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje javnih poti (ulic) obsega redna vzdrževalna dela (pometanje, košnja, čiščenje jaškov in jarkov, 
krpanje udarnih jam) na kategoriziranih odsekih. Vzdržuje se 16,8 km ulic v Laškem in 2,8 km ulic v Rimskih 
Toplicah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Plan letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest za tekoče proračunsko leto 
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07115 - Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko 
Vrednost: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje javnih poti (ulice) - zimsko obsega redna vzdrževalna dela (postavitev in odstranitev količkov, 
posip, pluženje, krpanje udarnih jam...) na kategoriziranih odsekih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Program zimskega vzdrževanja občinskih cest za tekoče proračunsko leto oz. zimsko sezono 

 

07116 - Vzdrževanje LC in JP -zimsko (dodatna sredstva) 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje javnih poti - zimsko obsega redna vzdrževalna dela (postavitev in odstranitev količkov, posip, 
pluženje, krpanje udarnih jam...) na kategoriziranih odsekih in dostopnih poteh. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Program zimskega vzdrževanja občinskih cest za tekoče proračunsko leto oz. zimsko sezono 

 

07119 - Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti 
Vrednost: 24.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so zagotovljena za košnjo poti in zarasti, odstranjevanje odpadkov, vzdrževanje označevalnih 
tabel ter klopi. Pohodne poti, ki se vzdržujejo iz te postavke so: Zdraviliška pot, Pot na Hum, pot treh cerkva, 
Pot po trških mejah Laškega, Aškerčeva pot in Orionova pot 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

 

07120 - Obnova občinskih cest in javnih površin 
Vrednost: 1.859.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračun za leto 2020-2021 so uvrščeni projekti za katere imamov pripravi projektno dokumentacijo, 
soglasja in dovoljenja ter projekti za katere je predvideno sofinanciranje v skladu z 23.čl. Zakona o 
financiranju občin. 

 

OB057-19-0018 Ureditev JP702081 Lovski dom-Cesta na Svetino 
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Projekt zajema izdelavo projektne dokumentacije za obnovo ceste v dolžini 190 m in pripadajočih cestnih 
elementov ter izvedbo del. 

 

OB057-10-0001 Cesta Zahum 

Izdelana je idejna dokumentacija za gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture (vodovod , kanalizacija, 
javna razsvetljava, cesta).V letu 2020 je predviden razpis za izdelavo DGD dokumentacije in izdelava 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dela se bodo izvajala predvidoma v letu 2021 na 
podlagi izdelane projektne dokumentacije ter pridobitvi vseh soglasij ter gradbenega dovoljenja.  

 

OB057-12-0026 Obnova cest-dokumentacija, odkupi zemljišč 

Postavka obsega pripravo projektne dokumentacije za potrebe obnove cest in vzpostavitve prevoznosti 
med posameznimi kraji-povezovalne ceste med občinami in KS. 

 

OB057-15-0007 Ureditev JP701531 Kuretno-Brune-Brezno 

Predvidena je obnova ceste v dolžini cca 1,8 km. Predvideno je sofinanciranje izvedbe projekta v letu 2021 
v skladu z 23.čl. Zakona o financiranju občin. Do pričetka izvedbe pa bo potrebno urediti lastništvo zemljišč. 

 

OB 057-16-0006 Sanacije plazov na območju javne infrastrukture 

Izvajala se bodo nujna sanacijska dela zaradi plazov na območju javne infrastrukture. 

 

OB057-16-0015 Obnova JP701971 Hotel Hum-Rimska cesta 

Obnova obsega ureditev Rimske ceste in javnih površin okoli blokovskega naselja. 

 

OB057-16-0018 Obnova JP700122 Briše-Pleš 

Projekt zajema obnovo ceste v dolžini cca 2 km. 

 

OB057-16-0020 Nadzor nad vzdrževalnimi deli na infrastrukturnih objektih 

Redni nadzor se bo izvajal nad izvedbo vzdrževalnih del na infrastrukturnih objektih. 

 

OB057-16-0030 Obnova JP 700021 Zidani Most-Širje 

Na osnovi izdelane projektne dokumentacije je predvidena obnova ceste v dolžini cca 2,5 km. 

 

OB057-17-0007 Rekonstrukcija LC 200170, odsek Šmohor - Paron 

Predvidena je rekonstrukcija cestnega odseka Šmohor-Paron v dolžini 602 m. V letu 2020 je planirana 
pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, v letu 2021 pa rekonstrukcija cestnega odseka. 

 

OB057-17-0008 Obnova JP700701 Trobni dol-Suhadobje-Tovornik 

Predvidena je obnova cestnega odseka v dolžini 1,5 km. Projektna dokumentacija za izvedbo del je 
pripravljena. V teku je prenos zemljišč na občino v delu javne poti proti Mišnici. Obnova ceste pa je 
predvidena v letu 2021. 

 

OB057-17-0009 ObnovaLC, odsek Klorirna postaja-Zavrate 

Projektna dokumentacija za obnovo ceste je izvedena. Ugotovljeno je bilo, da je območje zelo plazovito 
zato smo naročili dodatne geološke raziskave. V letu 2020 je predvidena izdelava celotne projektne 
dokumentacije, v letu 2021 pa je planirana izvedba sanacije usadov (10 usadov) na relaciji klorirna postaja 
Zg. Rečica 69, v naslednjem letu pa sanacija ceste. 
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OB057-17-0013 Obnova JP700170 Lurd-Jesenova Ravan 

Predvidena je obnova cestnega odseka v dolžini 420 m. Investicija, se bo izvajala v letu 2020 v kolikor bo 
urejeno lastništvo. 

 

OB057-18-0002 Ureditev površin okoli blokov Poženelova ulica 

V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev javnih površin okoli blokovske 
naselja Poženelova ulica. 

 

OB057-19-0007 Obnova JP Plavc - Kaluder 

Obnova je predvidena na območju trase obstoječe makadamske ceste in se začne na JP701591 Maček-
Govce v dolžini 300 m do priključka z JP701791 Plavc-Kaluder, ki se prav tako obnovi v dolžini cca 955 m 
do stanovanjske hiše Huda Jama 18. Obnova je predvidena v letu 2021. 

 

OB057-19-0023 Ureditev JP701491 Jarh - Koblič 

V letu 2020 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za obnovo, ki je predvidena na območju trase 
obstoječe makadamske ceste. 

 

OB057-17-0023 Obnova JP TP Jagoče most želja 

Predvideno je sofinanciranje izvedbe projekta v skladu z 23. čl. Zakona o financiranju občin.  

 

OB057-19-0014 Sanacija LC200221 Brstnik-Rifengozd-Tremarje 

V dolžini cca 3,2 km (na odseku Šraj-Rifengozd) in dela JP701901 Rifengozd-Šanca-Krajnc ter JP702681 
Selič-Hriberšek v skupni dolžini cca 580 m je predvidena sanacija v letu 2021. 

 

OB057-19-0015 Rekonstrukcija LC Brezno-Belovo 

Predvideno je sofinanciranje izvedbe projekta v letu 2020/2021 v skladu z 23.čl. Zakona o financiranju 
občin. 

 

OB057-19-0016 Most na Gračnici 

Zaradi dotrajanosti mostu je potrebno naročiti projektno dokumentacijo DGD, PZI in izvesti gradnjo 
posodobljenega mostu.  

 

OB057-14-0003 Ureditev cestnega odcepa pri Jurič 

Na podlagi spremenjenih prostorskih aktov je izpolnjen pogoj za razlastitev zemljišč in izvedbo projekta 
obnove, ki se bo izvajal v letu 2020. 

 

OB057-15-0012 Prestavitev ceste pri Gorišek v Sevcah 

Potrebno je prestaviti JP702851 Sevce-Gorišek v območju stanovanjskega objekta Sevce 3a. za potrebe 
spravil kmetijskih proizvodov. Sedanje spravilo poteka preko privatnega dvorišča, kar iz prometnega vidika 
predstavlja nevarnost in je hkrati moteče. 

 

OB057-18-0004 Most na JP Rebre-Gorica 

Na osnovi pripravljene projektne dokumentacije in pridobljenega vodnega soglasja ter soglasja lastnikov 
zemljišč  se bo pristopilo k sanaciji mostu v letu 2020. 
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OB057-12-0004 Asfalterska dela na občinskih cestah 

Asfalterska dela se bodo izvajala na manjših cestnih odsekih. 

 

OB057-17-0026 do OB057-17-0034 Asfalterska dela na občinskih cestah-KS 

Asfalterska dela na občinskih cestah se bodo izvajala po predlogu krajevnih skupnosti. 

 

OB057-16-0023 Ureditev starega mestnega jedra Laško 

Na podlagi predhodno izvedenega natečaja, bi se uredilo staro mestno jedro v Laškem. V sklopu ureditve 
bi se naj med drugim uredile javne površine Aškerčevega trga, Valvazorjevega trga, Orožnovega trga. Z 
izbranim natečajnikom se bo podpisala pogodba za pripravo projektne dokumentacije kasnejših ureditev. 

  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0018 Ureditev JP702081 Lovski dom-Cesta na Svetino 

OB057-10-0001 Cesta Zahum 

OB057-12-0026 Obnova cest-dokumentacija, odkupi zemljišč 

OB057-15-0007 Ureditev JP701531 Kuretno-Brune-Brezno 

OB 057-16-0006 Sanacije plazov na območju javne infrastrukture 

OB057-16-0015 Obnova JP701971 Hotel Hum-Rimska cesta 

OB057-16-0018 Obnova JP700122 Briše-Pleš 

OB057-16-0020 Nadzor nad vzdrževalnimi deli na infrastrukturnih objektih 

OB057-16-0030 Obnova JP 700021 Zidani Most-Širje 

OB057-17-0007 Rekonstrukcija LC 200170, odsek Šmohor-Paron 

OB057-17-0008 Obnova JP700701 Trobni dol-Suhadobje-Tovornik 

OB057-17-0009 ObnovaLC, odsek Klorirna postaja-Zavrate 

OB057-17-0013 Obnova JP700170 Lurd-Jesenova Ravan 

OB057-18-0002 Ureditev površin okoli blokov Poženelova ulica 

OB057-19-0007 Obnova JP Plavc - Kaluder 

OB057-19-0023 Ureditev JP701491 Jarh - Koblič 

OB057-17-0023 Obnova JP TP Jagoče most želja 

OB057-19-0014 Sanacija LC200221 Brstnik-Rifengozd-Tremarje 

OB057-19-0015 Rekonstrukcija LC Brezno-Belovo 

OB057-19-0016 Most na Gračnici 

OB057-14-0003 Ureditev cestnega odcepa pri Jurič 

OB057-15-0012 Prestavitev ceste pri Gorišek v Sevcah 

OB057-18-0004 Most na JP Rebre-Gorica 

OB057-12-0004 Asfalterska dela na občinskih cestah 

OB057-17-0026 do OB057-17-0034 Asfalterska dela na občinskih cestah-KS 

OB057-16-0023 Ureditev starega mestnega jedra Laško 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07121 - Izgradnja pločnikov 
Vrednost: 61.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so predvideni stroški priprave projektne dokumentacije za pločnik ob G1-5 
Strmca-Udmat v dolžini 384 m, v Marija Gradcu (tenis igrišča - Knez) in sama izvedba.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07140 - Obnova cest v KS po delilniku 
Vrednost: 152.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za obnovo manjših odsekov javnih poti na območju krajevnih skupnosti zagotavljamo sredstva, za katera 
porabo vsako leto uskladijo predsedniki KS in dogovorijo ključ za delitev. Dela se izvedejo v skladu z 
izvedenimi postopki javnega naročanja in ustrezno izvedenega nadzora nad investicijo. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

07133 - Javna parkirišča 
Vrednost: 117.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Za leto 2020 načrtujemo pridobitev PZI dokumentacije za parkirišče v Šentrupertu, ureditev parkirišča v 
Hudi Jami, na Kidričevi ulici za lekarno Cizej. Razpolagamo pa tudi z GD za parkirišče v Zidanem Mostu, 
ki bi  ga pričeli graditi, če dobimo še dodaten drug finančni vir.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07134 - Prometna in turistična signalizacija 
Vrednost: 13.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 se je zaključila postavitev tovrstne signalizacije po konceptu in v skladu z veljavno zakonodajo 
s podjetjem Linea Media iz Ljubljane. Pokazale so se že tudi prve nove potrebe po postavitvi signalizacije 
oz. obeležitvi določenih dodatnih objektov. Sredstva so namenjena za pripravo elaborata, ki je nujen, za 
pridobitev soglasij in dovoljenj za postavitev tabel, na vstopu v Laško, in še za obeležitev Kartuzije 
Jurklošter. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07135 - Kataster cest 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za pripravo in izvedbo nove kategorizacije občinskih cest in obsega snemanje cest, 
odmere cest in ureditev lastništva. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07136 - Urbana oprema 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vsako leto se krije iz te postavke postavitev 3 -4 novih avtobusnih postajališč, dodatno še kakšni koši za 
smeti in pasje iztrebke. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-12-0016  Urbana oprema 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

13029004 - Cestna razsvetljava 

07125 - Gradnja cestne in javne razsvetljave 
Vrednost: 50.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Obnovitve in modernizacije neustrezne javne razsvetljave z novimi poenotenimi LED tipi svetil, katera so 
skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (100% usmerjenost svetlobe v 
tla). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB 057-13-0009 Vzdrževanje in obnova javne razsvetljave 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07201 - Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški 
Vrednost: 132.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja sredstva za gradnjo cestne in javne razsvetljave ter tekoče stroške vzdrževanja in 
obratovanja javne razsvetljave. Odjemnih mest javne razsvetljave je preko 70. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Za dobavo električne energije je sklenjena pogodba z novim dobaviteljem Elektro Maribor, Energija plus. 

 

 

1306 - Telekomunikacije in pošta 

13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

05411 - Širokopasovno omrežje 
Vrednost: 3.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so načrtovani stroški za nemoteno delovanje omrežja WIFI4EU ter naročnino za 
širokopasovne internetne storitve. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB057-18-0005 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05417 - Javno brezžično WLAN omrežje 
Vrednost: 3.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema stroške najema širokopasovnega internetnega dostopa in nemotenega delovanja 
WLAN omrežja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

14 - GOSPODARSTVO 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

05401 - RASR (projekti RRA in RRP) 
Vrednost: 9.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje mesečnih obveznosti, ki jih Občina Laško, v skladu s pogodbo o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, plačuje Razvojni agenciji Savinjske regije. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05404 - Območno razvojno partnerstvo 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se sofinancirajo naloge, ki jih opravlja Območno razvojno partnerstvo Osrednje 
celjsko. ORP izvaja splošne razvojne naloge. To so stalne razvojne naloge, ki so opredeljene v Pogodbi o 
vzpostavitvi ORP za območje Osrednje Celjsko. V ORP Osrednje Celjsko so vključene Mestna občina 
Celje, Občina Laško, Občina Dobrna, Občina Vojnik in Občina Štore, sofinancira naloge, ki jih izvaja ORP. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05410 - Ureditev obrtne cone 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V preteklih letih je bila pripravljena prostorska dokumentacija, ki jo je sprejel občinski svet glede umestitve 
objektov v obrtno cono. Pripravljeni so bili tudi projekti PGD vendar zaradi neurejenega lastništva na lokalni 
cesti Debro-Rečica-Zavrate-Belovo gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. Več kot leto je potekala na UE 
razlastitev. Znesek ki je predviden v proračunu je namenjen za uskladitev projektne dokumentacije glede 
na novonastala dejstva lastništva in mest navezav na gospodarsko infrastrukturo.  Po tej pripravi bomo 
pričeli na UE pridobivati GD za infrastrukturo v območju. Elektro Celje že ima GD za svoje vode. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05412 - Pospeševanje zaposlovanja 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenja za sofinanciranje spodbujanja samozaposlovanja v Občini Laško. Sredstva se bodo 
dodeljevala na podlagi javnega razpisa 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

05501 - Pivo-cvetje 
Vrednost: 103.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Od leta 2012 Občina Laško neposredno sodeluje pri organizaciji prireditve Pivo-cvetje. V letu 2019 se je 
financiranje prireditve spremenilo, saj je Pivovarna Laško Union zmanjšala sredstva za financiranje in je 
del teh sredstev padel na Občino Laško. Postavka je namenjena plačilu stroškov postavitev šankov,  
komunalnih storitve, obratovalnih stroškov, najemnin za šotore, plačilu varovanja in programskih stroškov 
na občinskem dvorišču. Največji vir za pokrivanje teh stroškov so najemnine in obratovalni stroški, ki jih 
zaračunamo najemnikom za čas prireditve. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05508 - Ureditev tematskih poti 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva v višini 20.000,00 € za gradnjo in opremljanje novih 
tematskih pohodnih poti, ki jih pripravlja zavod STIK Laško. Cilj projekta je vsako leto vzpostaviti vsaj eno 
nov tematsko pohodno pot. Na tej postavki so načrtovani tudi stroški v zvezi s pridobitvijo projektne 
dokumentacije za Pohodna pot ob Gračnici  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB057-17-0004 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05511 - Tekmovanje za najbolj urejene vasi 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije Moja dežela - lepa in gostoljubna v 
sodelovanju s Komunalo Laško in STIK-om organizira tekmovanje za najbolj urejene vasi in objekte v 
občini. Sredstva se namenijo za stroške nagrad (darilni boni za nakup cvetja), stroške izdelave plakatov, 
priznanj, grafičnih storitev ter za izdelavo tabel za označevanje najlepše urejenih vasi/zaselkov/naselij/ulic.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05512 - Občina prijazna invalidom 
Vrednost: 29.500 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za uresničevanje zastavljenih aktivnosti v akcijskem načrtu za izboljšanje in 
uresničevanje enakih možnosti invalidov v občini laško za obdobje 2018-2024. Le tega je sprejel svet za 
invalide Občine Laško v mesecu aprilu 2019. Svet za invalide predlaga, da se izvedejo naslednje aktivnosti 
za izboljšanje stanja invalidov v Občini Laško, in sicer: 

Odprava grajenih ovir na pločnikih na nivo 0 cm na prehodih na naslednjih točkah: 

- Celjska cesta na prehodu do Thermane d.d. (pri bencinskem servisu INA) ter na samem parkirišču. 

- Celjska cesta na prehodih od TUŠ supermarket bencinski servis Petrol, podvoz Debro TUŠ 
supermarket. 

- Prehod pri Zdravilišču Laško. 

- Ureditev pregloboke mulde na Zdraviliški cesti na novem prehodu iz zdraviliškega parka do trgovine 
Laščanka. 

- Križišče na Rimski cesti, vsi štirje prehodi. 

- Ureditev poti iz Aškerčeve ulice do prostorov Invalidskega društva Laško. 

- zarisan znak za parkiranje invalidov pri Pošti Slovenije Laško Trubarjeva ulica, 

- ureditev poti za invalide od Železniške postaje Rimske Toplice do Term Rimske Toplice, 

- prehod za pešce pri mrliški vežici v Rimskih Toplicah, 

- potrebnih več parkirnih prostorov za invalide v Rimskih Toplicah (pri stanovanjskih blokih Ulica XIV. 
divizije in Knjižnici Rimske Toplice), 

- Pri OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, pri igrišču je na prehodu za pešce robnik, 

- Most čez Gračnico (potrebno razširiti), 

- na Zdraviliški cesti 16 v Rimskih Toplicah se mora narisati pešpot, 

- parkirišče za Kulturnim centrom Laško dostop invalidom, 

- parkirišče pri Thermani Laško v celoti parkirni prostori ni vmes označb za prehod v park, kjer so 
potke, 

- rdeči gumb, 

- brezplačni prevozi za invalide, 

- nadgradnja spletnih strani za invalide (prireditve, ugodnosti,) 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB057-11-0008 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05513 - Ureditev fasad v starem mestnem jedru 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško bo v okviru razpoložljivih sredstev objavila javni razpis za finančne spodbude za obnovo 
objektov v SMJ Laško. Predmet javnega razpisa bo dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo 
fasad in ostrešij ter menjavo strešne kritine na objektih,  ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb v starem 
mestnem jedru Laškega,  višini največ 25% vrednosti priznanih stroškov investicije. Izvedba del na 
posameznih objektih bo odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov 
obnov.  Občina v projektu sodeluje z upravniki objektov v SMJ Laško.    
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05527 - Kartuzijska pristava 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki načrtujemo stroške v zvezi z obratovanjem objekta. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05535 - Dostopnost 
Vrednost: 31.860 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za izdelavo strateškega dokumenta dostopnosti ter izvedbo pilotnega projekta 
ureditve poti od železniške postaje do Thermane Laško d.d. Projekt bo občina ponovno prijavila na Javni 
poziv za izbor operacij , ki ga bo objavil LAS Raznolikost podeželja v letu 2019. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB057-16-0025 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05536 - Kolesarska postajališča 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2019 je bilo postavljeno kolesarsko počivališče na Vrhu nad Laškim ki služi kot zavetišče kolesarjem 
v primeru slabega vremena ali pa kot kratkotrajno počivališče. V Trobnem dolu nameravamo v letu 2020 
postaviti še dodatno počivališče. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05550 - Laški sejem 
Vrednost: 10.000 € 

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 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05553 - Hotel Savinja 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirani minimalni operativni stroški. Preostali del stroškov obratovanja objekta, stroški 
zavarovanja, stroški opremljanja in vzdrževanja objekta so bili prenešeni na JZ STIK, ki je tudi večinski 
uporabnik objekta. Objekt je v solastništvu Občine Laško in Turističnega društva Laško.  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05554 - Oživljanje mestnega jedra 
Vrednost: 42.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska sredstva so namenjena za programe in prireditve, ki oživljajo mesto Laško, tako mestno jedro 
kot okolico. V večini so sredstva namenjena za postavitev in obratovanje mobilnega drsališča ter 
zagotavljanja spremljajoče ponudbe ob samem drsališču. V postavki so zajeti tudi vsi stroški upravljanja z 
drsališčem v času obratovanja. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05704 - Projekt LIFE 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

LIFE je finančni instrument EU, ki je namenjen ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter 
blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Občina Laško preučuje možnost izvedbe aktivnosti, ki bi 
se lahko izvajale v okviru navedenega programa LIFE.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-16-0031 Projekt LIFE 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05706 - Turistična infrastruktura 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za gradnjo turistične infrastrukture. V letu 2020 je predvidena 
izdelava idejne zasnova telekomunikacijsko razglednega stolpa v Laškem. 

 



 

Stran 156 od 210 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0025 Telekomunikacijsko razgledni stolp 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

07220 - Urejanje deponij za odpadke 
Vrednost: 75.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva se bodo namenila za vlaganja v izboljšanje infrastrukture za odpadke (vlaganja v opremo 
RCERO) ter za zapiranje deponije v Modriču predvsem za izvajanje monitoringov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-11-0014 - Urejanje deponij za odpadke 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

07305 - Protipoplavni ukrepi 
Vrednost: 42.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V proračunu so ta sredstva namenjena za reševanje poplavne ogroženosti občine, da lahko v odnosu do 
države dokumentiramo stanje in predložimo konkretne strokovne rešitve za izboljšanje stanja ogroženosti 
občanov in njihovih nepremičnin.  Načrtujemo pripravo ustreznih projektov, ki so pomembni za celotno 
poplavno varnost občine. 

Iz te proračunske postavke se financira tudi 1 krat letno čiščenje prodnega zadrževalnika na Rečici.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot 

05314 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
Vrednost: 2.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/2004, 120/2006 - Odl. US in 17/2008) 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. Nakazilo dajatve se izvaja v tekočem letu za 
predhodno leto. Ta sredstva se porabljajo kot namenski izdatki za izvajanja ukrepov varstva in vlaganj v 
naravne vire. 3. člen Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni 
list RS, št. 64/2010) natančno navaja te ukrepe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05700 - Razvoj območij NATURE 2000 
Vrednost: 16.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

07301 - Prostorsko planiranje 
Vrednost: 245.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V začetku leta 2018 bo zaključen in sprejet občinski prostorski načrt. Kakor je zamišljeno se bo takoj 
pristopilo k novim spremembam in dopolnitvam OPN  - ja zaradi potreb: priprava ustreznih podlag za 
kamnolome Rečica, Zidani Most, novelacija Odloka vodnih virov, umestitev novih kompleksov v prostor 
Marof Mrzlo Polje, izjemni posegi, strokovne podlage za storitveno obrtno dejavnost Radoblje. V pripravi 
so strokovne podlage za Govce. Izvajajo se aktivnosti spremembe OPPN - Zdraviliški kompleks Rimske 
Toplice - tenis igrišča. Pripravljajo se strokovna izhodišča za OPPN na Šmohorju v območju obstoječe 
Planinske Koče s pripadajočimi površinami.   
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 Na tej postavki so tudi stroški priprave projektne dokumentacije za nadomestno brv kolesarjev in pešcev 
v Šmarjeti v Rimskih Toplicah. 

Iz te postavke se bodo krile tudi pogodbene obveznosti za program opremljanja za potrebe izračuna 
komunalnega prispevka.     

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0050  Prostorsko planiranje 

OB057-17-0037 Nadomestna brv v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

07221 - Urejanje žalnic in pokopališč 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje in obnove žalnic ter urejanju območja 
pokopališč. Skupno je v občini Laško 9 pokopališč in 7 žalnic. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-14-0011 Vzdrževanje žalnic 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07222 - Vzdrževanje pokopališč in kapelic 
Vrednost: 6.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja letni strošek najemnine za pokopališče župnijskemu uradu Laško. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Najemna pogodba za najem zemljišč na pokopališču v Laškem z dne 10. 6. 2013 

 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

06502 - Otroška igrišča 
Vrednost: 22.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi manjkajočih blažilnih podlag in nasutja ter zelenih površin ob  
javnih otroških igriščih v lasti občine in upravljanju JP Komunala Laško. Predvidena je tudi  postavitev 
dodatne urbane opreme potrebne za obratovanje otroških igrišč (klopi, koši za smeti, opozorilnih tabel) in 
nakupi novih igral. Preko javnega podjetja se bo izvajalo tudi redno pregledovanje igrišč in košenje zelenih 
površin ob igriščih.     

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0019 Otroška igrišča 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07230 - Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice) 
Vrednost: 100.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

07231 - Praznično urejanje naselij 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

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

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

16039005 - Druge komunalne dejavnosti 

07233 - Drugi operativni stroški -komunala 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka predstavlja stroške ostale komunalne dejavnosti, ki niso zajete v pogodbenih določilih med občino 
in JP Komunalo Laško. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07234 - Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno 
Vrednost: 69.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Vzdrževanje parkirišč in pločnikov (letno) zajema stroške ročnega in strojnega pometanja, popravila in 
obnovitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije, krpanje udarnih jam, urejanje odvodnjavanja in 
ekološko odstranjevanje plevela. V občini je 6.898 m pločnikov in 21.018 m2 parkirišč. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

07235 - Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva za zimsko vzdrževanje parkirišč in pločnikov so namenjena za pluženje in posipavanje po potrebi 
tudi odvoz snega ter ročno odmetavanje in čiščenje snega. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

- Program zimskega vzdrževanja za tekoče proračunsko leto oz. zimsko sezono 

 

07236 - Nadomestilo CEROZ 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi pogodbe o ureditvi razmerij v zvezi z obratovanjem regijskega centra z odpadki Unično, 
sklenjeno med Občino Laško in družbo Ceroz d.o.o. Dol pri Hrastniku prejme Občina Laško nadomestilo 
za vso neposredno in posredno škodo v zvezi z uporabo cest na tem območju v višini 8.000,00 EUR Letno. 
Sredstva se prenakažejo Krajevni skupnosti Sedraž, ki bo s temi sredstvi sanirala lokalno infrastrukturo. 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji 

05623 - Ureditev S4 Rimske Toplice 
Vrednost: 2.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2016 sta bili v tem območju prodani dve parceli občine. Zato smo pristopili k pripravi ustrezne 
projektne dokumentacije in sklepanju služnostnih pogodb, ki bodo osnova za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in izgradnjo infrastrukture na tem območju. V skladu z navedenim smo uskladili sredstva za leto 
2020. Lastnik spodnjih parcel bi odstopil zemljišča za potek infrastrukturnih vodov (cesta, voda, 
kanalizacija, optika).  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05624 - Infrastruktura KS3 Rečica-Debro 
Vrednost: 58.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V preteklosti je bil za območje nad Sončno ulico sprejet prostorski dokument, ki predvideva postavitev 24 
novih stanovanjskih objektov. 

V Rečici bomo nadaljevali s pripravo projektne dokumentacije za infrastrukturo, ki je nujno potrebna za 
priključitev objektov na omrežja, da si bodo lastniki postavili objekte. Koncem leta 2017 je bil zgrajen v 
makadamski izvedbi cestni priključek za zgornji niz objektov. V 2020 nameravamo za prve 3 stanovanjske 
objekte izvesti komunalne priključke vodovod, kanalizacija meteorna in fekalna. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

05632 - Nakupi neprofitnih stanovanj 
Vrednost: 25.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z aktualnim pozivom promotorjem so sredstva na postavki namenjena izvedbi razpisa JZP  
gradnja lamel v soseski KS 3 Rečica Debro, pripravi potrebne dokumentacije za nakup dodatnih neprofitnih 
stanovanj in deloma prvi akontaciji kupnine. Načrtujemo, da bi na zemljišču zasebni investitor pripravil 
projekt izgradnje okoli osemdeset novih stanovanj, od katerih bi bilo dvajset  neprofitnih, preostanek pa bi 
bil namenjen prodaji na trgu. Del potrebnih sredstev  za neprofitna stanovanja bo občina poskusila dobiti 
po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Občina Laško bo v projektu nastopala kot kupec stanovanj v 
objektu v katerem se bodo nahajala neprofitna stanovanja.    

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0041 Nakupi neprofitnih stanovanj 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

05650 - Tekoče vzdrževanje stanovanj in subsidiarna odgovornost 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva tekočega vzdrževanja stanovanj ter intervencij bodo na razpolago upravniku stanovanj za nujna 
vzdrževalna dela, ki bistveno ne povečajo točkovne vrednosti stanovanja in ne vplivajo na višino najemnine. 
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.  Vsa tekoča vzdrževalna dela, ki jih bo izvajal upravnik občinskega fonda na stanovanjih so 
opredeljena v Srednjeročnem programu rednih in investicijsko vzdrževalnih del na objektih. Iz postavke se 
zagotavljajo tudi plačila subsidiarne odgovornosti občine po SZ-1 za plačilo neporavnanih in neizterljivih 
obratovalnih stroškov najemnikov.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05651 - Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter intervencij bodo na razpolago upravniku stanovanj 
za nujna vzdrževalna dela, ki bistveno ne povečajo točkovne vrednosti stanovanja in ne vplivajo na višino 
najemnine. Vsa tekoča vzdrževalna dela, ki jih bo izvajal upravnik občinskega fonda na poslovnih prostorih 
so opredeljena v Srednjeročnem programu rednih in investicijsko vzdrževalnih del na objektih.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05652 - Intervencijsko vzdrževanje 
Vrednost: 7.000 € 

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.). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05653 - Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov 
Vrednost: 38.000 € 

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 d.o.o., JP Komunala Laško in Terca d.o.o.. 
Znesek upravljanja znaša za večino enot 0,3% od točkovne vrednosti stanovanj oziroma poslovnih 
prostorov in je nižji od najvišjega zakonsko predpisanega 0,4%. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05654 - Zavarovanje objektov 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu z zakonskimi zahtevami je za vse enote preko upravnikov sklenjeno osnovno protipožarno 
zavarovanje skupnih delov in naprav objektov, stanovanj in poslovnih prostorov. Na poplavno izpostavljenih 
območjih je sklenjeno tudi dodatno protipoplavno zavarovanje skupnih kotlarn. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05671 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj 
Vrednost: 150.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanj so namenjena za črpanje sredstev iz 
rezervnega sklada in izvajanje vzdrževalnih del po programu upravnika in nadzornih odborov posameznih 
objektov.  

Rezervni sklad - Po Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji 
vrednosti prispevka je ustanovitev rezervnega sklada obveznost. Vsi etažni lastniki morajo mesečno 
vplačevati v rezervni sklad prispevek, najmanj v višini, določeni na osnovi predpisanih meril. S sredstvi 
rezervnega sklada fizičnih in pravnih oseb upravlja in gospodari upravnik, medtem ko lahko občina oblikuje 
svoj rezervni sklad v okviru namenskih sredstev (60.000 € - obveznost občine do upravnikov iz naslova 
rezervnih skladov) in sredstva nakazuje upravnikom ob izvajanju konkretnih investicijsko vzdrževalnih del 
na objektih.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0024 Inv. vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in rezervni sklad  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05672 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 
Vrednost: 90.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju  so namenjena za izvajanje vzdrževalnih del po 
programih upravnikov in etažnih lastnikov posameznih poslovnih in  poslovno-stanovanjskih objektov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0024 Inv. vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in rezervni sklad  
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05690 - Strokovne in finančne storitve 
Vrednost: 30.000 € 

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. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, 
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 

05680 - Priprava in pridobitev zemljišč 
Vrednost: 238.000 € 

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 načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Laško. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0043 Urejanje občinskih zemljišč 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 - Primarno zdravstvo 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

06100 - ZD Laško -nadstandard 
Vrednost: 8.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju plače logopedinje, ki opravlja delo v zdravstvenem domu, osnovni 
šoli in vrtcu. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06106 - Nabava medicinske opreme za ZD Laško 
Vrednost: 36.600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena za nakup medicinske opreme za ZD Laško. Tudi za leto 2020 načrtujemo, da bo 
objavljen razpis za specifično opremo. Ministrstvo za zdravstvo sofinancira 80% opravičenih stroškov, 
razliko pa pokrije Zdravstveni dom Laško. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06122 - Prizidek ZD Laško 
Vrednost: 306.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek gradnjo prizidka Zdravstvenemu domu Laško.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-16-0014 Prizidek k ZD za razvoj preventivnih programov 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

06103 - Prispevek za zdravstvo 
Vrednost: 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Je redna dejavnost občine, ki je zakonsko opredeljena. Zajema plačila prispevka za zdravstveno 
zavarovanje oseb, ki niso zavarovane iz drugega naslova in imajo stalno bivališče v občini Laško. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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17079002 - Mrliško ogledna služba 

06104 - Mrtvoogledna služba 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena obveznosti občine, ki je zakonsko opredeljena in zajema plačila storitve patološke 
obdelave umrle osebe, ki jo odredi zdravnik po svoji presoji zaradi ugotovitve vzroka smrti. V to postavko 
so zajeti tudi stroški prevoza umrle osebe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

05559 - Revitalizacija kartuzije Jurklošter 
Vrednost: 109.710 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki smo načrtovali sredstva za obnovo ostankov (ruševine) baročnega dvorca Kartuzije 
Jurklošter. 
 
Prav tako na tej postavki načrtujemo stroške za pridobitev projektne dokumentacije in ureditve dvorane v 
prostorih  bivšega refektorija Kartuzije. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

NRP OB057-19-0001 

NRP OB057-19-0010  

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

05705 - Ureditev kulturne dediščine za turistične namene 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva, ki so namenjena za pripravo na umestitev muzeja gozdarstva in steklarstva v 
Jurkloštru. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0022 Muzej gozdarstva in steklarstva 
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Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06202 - Vzdrževanje grobov žrtev vojne 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so vsakoletna sredstva iz proračuna namenjena vzdrževanju grobov, kjer sodelujemo 
z veteranskimi organizacijami in krajevnimi skupnostmi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06203 - Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kulturna dediščina) 
Vrednost: 11.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena  obnovi  sakralnih  in drugih kulturnih spomenikov v naši občini in nabavi turističnih 
tabel z obrazložitvami, za katere spomenike gre. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1803 - Programi v kulturi 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

01204 - Bilten 
Vrednost: 57.778 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva na postavki Bilten zajemajo stroške založniških in tiskarskih storitev, poštnino oz. 
dostavo biltena v gospodinjstva, avtorski honorar za lektoriranje ter sejnine uredniškega odbora. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06206 - Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig) 
Vrednost: 30.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost zagotavlja sorazmerni knjižni delež sredstev za nabavo knjižnega gradiva. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06207 - Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki ) 
Vrednost: 223.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so namenjena pokrivanju sredstev za plače zaposlenih.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06208 - Knjižnica Laško (Materialni stroški) 
Vrednost: 61.650 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Lokalna skupnost zagotavlja tudi plačilo materialnih stroškov knjižnice. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

18039003 - Ljubiteljska kultura 

06211 - Ljubiteljska dejavnost (KUD) 
Vrednost: 55.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Kulturno ljubiteljsko dejavnost v občini Laško izvajajo posamezna kulturna društva, ki se prijavljajo na 
vsakoletni razpis za sofinanciranje kulturnih društev v občini Laško. Sredstva bodo razdeljena na podlagi 
javnega razpisa in pravilnika, v katerem so  natančno določena  merila in kriteriji. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06212 - Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej. 
Vrednost: 13.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Laško, opravlja za občino Laško na področju 
kulture pripravo in izvedbo kulturnih dejavnosti, strokovne in organizacijske naloge ter organizacijo 
izobraževanj. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 

01205 - Sofinanciranje medijev 
Vrednost: 32.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Tudi v letu 2020 nameravamo skleniti pogodbe o sodelovanju s petimi mediji: Radiom Celje, Radiom Aktual 
(prej Radio Kum), TV Celje, VTV in TV Krpan. Na tej postavki so predvidena sredstva tudi za fotografske 
storitve ter objavi v prilogah Novega tednika (Slovenske počitnice, MOS petica). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

06201 - Drugi stroški -kultura 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za objave pravilnikov v Uradnem listu v okviru kulturne 
dejavnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06205 - Vzdrževanje in obnova kulturnih domov 
Vrednost: 12.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena manjšim popravilom in obnovi naših kulturnih domov. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0025 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06213 - Aškerčevina 
Vrednost: 6.910 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na osnovi pogodbe o delu sofinanciramo upravljanje delovanja, ostali denar je namenjen za delno pokritje 
materialnih stroškov in  manjšim vzdrževalnim delom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06215 - Sofinanciranje izdaje knjig 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško bo v okviru postavke sofinancirala izdaje knjig, ki imajo kulturni in promocijski pomen za 
občino. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06742 - Sofinanciranje prireditev in projektov 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru te postavke so sredstva namenjena sofinanciranju prireditev in projektov, ki se izvajajo v naši 
občini. Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva in pravilnika, ki ima natančno določena merila in 
kriterije. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

06713 - Sofinanciranje društev -veterani 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo razdeljena veteranskim organizacijam na podlagi javnega razpisa in pravilnika o veteranskih 
organizacijah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

06301 - Izgradnja in obnova športnih objektov 
Vrednost: 762.064 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so namenjena obnovi in izgradnji novih športnih igrišč v naši občini. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0043 Urejanje občinskih zemljišč 

OB057-13-0040 Izgradnja športnih igrišč 

OB057-17-0014 Izgradnja tenis igrišč 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06306 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena športnim dejavnostim za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega 
obdobja: 

-        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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06307 - Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine 
Vrednost: 32.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 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 imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike s statusom športnika mladinskega  razreda, dobijo 
sredstva za vsakega posameznika v skladu s točkovnim sistemom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06308 - Kakovostni šport 
Vrednost: 25.000 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06309 - Športna rekreacija 
Vrednost: 13.000 € 

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.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

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.  
Sofinancirajo se 60-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih 
tekmovanjih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06311 - Šport starejših 
Vrednost: 3.500 € 

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. 
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Sofinancirajo se 60-urni programi, najem objekta, strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih 
tekmovanjih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

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. Lokalna skupnost sofinancira društvom ali klubom, ki so prijavili program izvedbe občinskih in drugih 
tekmovanj, dejanske stroške organizacije in nagrade za tekmovalne dosežke. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06316 - Izobraževanje strokovnih kadrov 
Vrednost: 2.500 € 

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. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in sicer: šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, 
učitelj, trener in sodnik) in  izpolnjevanje strokovnih kadrov (licence). Sofinancira se prijavnina oz. kotizacija 
največ petim udeležencem za posamezno obliko izobraževanja. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06318 - Drugi stroški -šport 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena objavam v Uradnem listu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06319 - Vrhunski šport 
Vrednost: 4.000 € 
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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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06321 - Najem in vzdrževanje športnih objektov 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena društvom, ki plačujejo najemnino za športne objekte in društvom, ki športne objekte 
samostojno vzdržujejo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06323 - Delovanje društev -šport 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za organizacijo dela in izvajanju administrativnih nalog v društvih. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06324 - Športni objekti na prostem 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so predvidena za izvedbo projekta, ki bi ga lahko prijavili na razpis za sofinanciranje športnih 
objektov na prostem s projektom, ki bo izpolnjeval pogoje razpisa in bo omogočal izvedbo, na podlagi 
pridobljenih državnih sredstev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0019 Športni objekti na prostem 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 



 

Stran 175 od 210 

18059002 - Programi za mladino 

06401 - Dejavnost centra mladih 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V skladu s programi mladinskih centrov v občini Laško se bodo zagotavljala sredstva iz proračuna za 
izvajanje njihovih dejavnosti. Sredstva bodo razdeljena na osnovi javnega razpisa in pravilnika, v katerem 
so natančno določena merila in kriteriji. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06402 - Dejavnost otrok in mladine 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje različnih dejavnosti namenjenim otrokom (jurjevanje, otroški 
parlament, tabori, prevozi predšolskih otrok in otrok na specifične dejavnosti in tekmovanja, različne 
prireditve za otroke, ki niso upravičene do sofinanciranja iz drugih postavk proračuna). 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 - Vrtci 

06504 - Vrtec Laško 
Vrednost: 1.816.000 € 

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.  

V okviru javne službe vrtci izvajajo dnevne in poldnevne programe in popoldansko varstvo. Programi vrtca 
se izvajajo znotraj poslovnega časa vrtca, ki je različen po enotah vrtca. Znotraj poslovalnega časa lahko 
starši, v okviru cene programa, za svojega otroka koristijo največ devet ur dnevne prisotnosti.  

Iz proračunov lokalnih skupnosti 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.  
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Med elemente cene ne sodijo sredstva za investicijsko vzdrževanje in sredstva za investicije v 
nepremičnine in opremo javnih vrtcev ter vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem 
programa v okviru javne službe. Te stroške ustanovitelj zagotavlja vrtcu na podlagi zakonskih predpisov.  

Na kontu zagotavljamo sredstva za javni vrtec, kjer so kot izhodišče upoštevani število in vrsta oddelkov, 
število vpisanih otrok, poslovalni čas in zasedba delovnih mest za tekoče šolsko leto.  

Sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih so načrtovana v skladu z veljavno zakonodajo.  

Iz konta se vrtcem zagotavljajo tudi sredstva za povračilo stroškov za blago in storitve.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06505 - Subvencije - domicil 
Vrednost: 135.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina je dolžna zagotavljati tudi razliko med sredstvi, ki jih plačajo starši in polno ceno vrtca za tiste otroke, 
ki imajo stalno prebivališče v naši občini, vključeni pa so v vrtce v drugih občinah. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06506 - Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje 
Vrednost: 50.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za obnovitvena dela v vrtcu in za nabavo pohištva za dve novi igralnici v Vrtcu 
Rimske Toplice. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0026 Nakup opreme in vzdrževanje v vrtcu 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06507 - Drugi stroški -otroško varstvo 
Vrednost: 500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena pokrivanju manjših nepredvidenih stroškov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 - Osnovno šolstvo 

06602 - Mat.stroški -OŠ P.Trubar 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov 
vezanih na šolski prostor OŠ Primoža Trubarja Laško in PŠ Vrh nad Laškim. Sredstva za materialne stroške 
se nakazujejo mesečno na podlagi dejanskih računov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06603 - Mat.stroški -POŠ Debro 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena 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 se 
nakazujejo mesečno na podlagi dejanskih računov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06604 - Mat.stroški OŠ A.Aškerc 
Vrednost: 105.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo električne energije, ogrevanja, vode in drugih materialnih stroškov 
vezanih na šolski prostor OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice in vseh pripadajočih podružničnih šol. 
Sredstva za materialne stroške se nakazujejo mesečno na podlagi dejanskih računov.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06605 - Dod.dejav. -OŠ P.Trubar 
Vrednost: 56.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za plače in skupno porabo zaposlenih v t. i. 

razširjenem programu, ki ga izvajajo šole že nekaj let in sicer: 

-          pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, 

-          delo šolskega psihologa v OŠ Primoža Trubarja Laško, 

-          delo tajnice na PŠ Debro, 
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-          delo tehničnega osebja nad normativom, 

-          zimska šola v naravi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06607 - Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc 
Vrednost: 47.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za plače in skupno porabo zaposlenih v t. i. razširjenem 
programu, ki ga izvajajo šole že nekaj let in sicer: 

-          pomoč nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, 

-          delo logopeda, 

-          delo tehničnega osebja nad normativom, 

-          delo v OPB, 

-          zimska šola v naravi. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06608 - Varstvo voz. - OŠ P.Trubar 
Vrednost: 27.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Šole so po zakonu dolžne organizirati varstvo vozačev, lokalna skupnost pa zagotavlja sredstva za 
organizacijo varstva. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06610 - Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Šole so po zakonu dolžne organizirati varstvo vozačev, lokalna skupnost pa zagotavlja sredstva za 
organizacijo varstva. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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06620 - Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško 
Vrednost: 702.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva so namenjena nakupu opreme za učilnic (naravoslovje, tehnična vzgoja), zamenjava 
peči v Rečici,  investicijskemu vzdrževanju,  nakup računalnikov in opreme ter za stroške tekočega 
vzdrževanja šol. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in stroški tekočega vzdrževanja šol se izplačujejo 
na podlagi zahtevkov za refundacijo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0057 Vzdrževanje in obnova šol 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06621 - Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Planirana sredstva bodo namenjena za nakup računalniške opreme, investicijsko vzdrževanje ter za 
stroške tekočega vzdrževanja šol. Sredstva za investicijsko vzdrževanje in stroški tekočega vzdrževanja 
šol se izplačujejo na podlagi zahtevkov za refundacijo. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0057 Vzdrževanje in obnova šol 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06623 - Šola Rimske Toplice 
Vrednost: 73.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za začetek gradnje telovadnice, če bomo uspešni na razpisu. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-08-0030 Šola A. Aškerca Rimske Toplice 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06638 - Drugi stroški - OŠ 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so namenjena plačilu materialnih stroškov Waldorfske šole glede na število učencev iz 
naše občine, ki jo obiskujejo. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

06630 - Glasbena šola Laško-Radeče 
Vrednost: 58.340 € 

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.  

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. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0036 Glasbena šola Laško -instrumenti 

OB057-17-0017 Glasbena šola Laško - vzdrževanje in obnova 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06635 - Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu strokovnega kadra za poučevanje plesa in citer. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem 
izobraževanju 

06601 - Sofinanciranje raziskovalnih nalog 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena sofinanciranju raziskovalnih nalog in projektov, ki se izvajajo na vseh šolah v naši 
občini. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1904 - Terciarno izobraževanje 

19049002 - Visokošolsko izobraževanje 

06632 - Regijsko študijsko središče 
Vrednost: 4.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namensko usmerjena v zagotavljanje 2,9% deleža vsakoletnih finančnih obveznosti občine 
Laško kot soustanoviteljice Regijskega študijskega središča v Celju. Iz tega se financira del programskih in 
del neprogramskih materialnih stroškov. Sredstva za programske materialne stroške so namenjena 
zagotavljanju nekaterih skupnih potreb visokošolskih zavodov JZ RŠS ter sofinanciranju stroškov uvajanja 
in razvoja novih študijskih programov. V okviru neprogramskih materialnih stroškov so zajeti funkcionalni 
in drugi stroški, ki omogočajo delovanje zavoda. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1905 - Drugi izobraževalni programi 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

06633 - Program izobraževanja odraslih -SIC Slov.Konjice 
Vrednost: 4.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so namenjena pokrivanju materialnih stroškov in sofinanciranju programov 
izobraževanja odraslih, ki jih izvajala enota  Svetovalno izobraževalnega centra Slov. Konjice - Zreče v 
Laškem. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

1906 - Pomoči šolajočim 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

06640 - Prevozi otrok 
Vrednost: 474.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po 56. členu Zakona o osnovni šoli so do brezplačnega prevoza upravičeni vsi tisti učenci, ki od šole 
oddaljeni več kot  4 km. Do brezplačnega prevoza so ne glede na oddaljenost upravičeni tudi učenci v 1. 
razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena 
varnost učenca na poti v šolo. Do brezplačnih  prevozov s spremstvom so upravičeni tudi otroci in 
mladostniki s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi, ki 
jo izda Zavod RS za šolstvo. Sredstva so namenjena tudi plačilu spremljevalk na kombiju z otroki s 
posebnimi potrebami. 

Sredstva so povečana zaradi dveh spremljevalk na kombiju za prevoz otrok s posebnimi potrebami na OŠ 
Glazijo v Celju, zaradi povišanje stroškov prevozov otrok s posebnimi potrebami   v Center za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna oz. Dnevno varstvo v oddelku Celje in v Zavod za slepo in slabovidno 
mladino Ljubljana.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06714 - Doplačila za šolo v naravi 
Vrednost: 4.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu šole v naravi otrokom iz socialno ogroženih družin, ki niso zmožni kriti 
stroškov. Upravičence in višino sofinanciranja določi šolska svetovalna služba. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06715 - Regresiranje prehrane učencev 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena plačilu šolske prehrane otrokom iz socialno ogroženih družin, ki niso zmožni kriti 
stroškov. Upravičence in višino sofinanciranja določi šolska svetovalna služba. Teh otrok je iz leta v leto 
več. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

19069003 - Štipendije 

06637 - Regijska štipendijska shema 
Vrednost: 1.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so načrtovani stroški za sofinanciranje regijske štipendijske sheme, v katero se je vključila 
Občina Laško. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

19069004 - Študijske pomoči 

06634 - Študijske pomoči 
Vrednost: 6.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na podlagi javnega razpisa so sredstva razdeljena tistim študentom, ki so za preteklo študijsko leto svoje 
študijske obveznosti opravljali v tujini. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

20 - SOCIALNO VARSTVO 

2001 - Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 

20019001 - Urejanje sistema socialnega varstva 

06701 - Drugi stroški -sociala 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za objave pravilnikov v Uradnem listu v okviru socialne 
dejavnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

01208 - Prevozi občanov 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna sredstva so namenjena izrednim prevozom občanov in dijakom. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06717 - Darila ob rojstvu otrok 
Vrednost: 24.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bil sprejet pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za enkratno denarno pomoč za 
novorojence v Občini Laško na osnovi katerega je  vsakemu otroku, ki je občan občine Laško ob rojstvu 
namenjena denarna pomoč.  Z dodelitvijo enkratne denarne pomoči za novorojence se družini zagotovijo 
dodatna finančna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

20049001 - Centri za socialno delo 

06720 - Center za socialno delo 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru pogodbe o sofinanciranju je obveznost lokalne skupnosti tudi sofinanciranje nekaterih programov, 
ki jih Center za socialno delo opravlja za občino Laško. Med te programe spadajo storitve psihosocialne 
pomoči otrokom. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

06721 - Družinski pomočnik 
Vrednost: 97.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Po Zakonu o socialnem varstvu ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko 
motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju 
vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je lahko le brezposelna oseba oziroma oseba, ki je 
v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Imeti mora isto stalno prebivališče kot invalidna 
oseba oziroma je to eden od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico do: delnega plačila za 
izgubljeni dohodek v višini minimalne plače; sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru 
dela s krajšim delovnim časom od polnega; skladno z določbami 44. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-B), je družinski pomočnik (do ureditve pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja družinskega pomočnika, njegovega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za 
primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo s predpisi, ki urejajo ta zavarovanja, in ureditve 
plačila prispevkov za ta zavarovanja s predpisi, ki določajo stopnje prispevkov za socialno varnost), 
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obvezno pokojninsko zavarovan, zavarovan za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Postopek 
uveljavitve pravice do družinskega pomočnika poteka na Centru za socialno delo, ki na podlagi mnenja 
pristojne komisije izda odločbo. Tako odloči o pravici do družinskega pomočnika vlagatelja in o primernosti 
predlaganega družinskega pomočnika. Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača 
vse potrebne prispevke in družinskemu pomočniku nakaže neto znesek, vendar pa morajo invalidne osebe 
in njeni zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega 
pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo. V primeru lastništva nepremičnin s strani invalidne 
osebe, ki pridobi pravico do družinskega pomočnika, Center za socialno delo na osnovi soglasja invalidne 
osebe že v odločbi v izreku določi vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve tega premoženja v korist 
Občine Laško, ki je izpeljana s sklepom sodišča. S tem je delno zagotovljeno izplačilo mesečnega neto 
zneska in prispevkov, ki jih Občina Laško nakazuje družinskemu pomočniku. Občina na pristojno Okrajno 
sodišče poda predlog omejitve dedovanja tudi v primeru, da invalidna oseba ne razpolaga z nepremičnim 
premoženjem.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06722 - Posebni zavodi 
Vrednost: 190.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje posebnih zavodov za odrasle s posebnimi potrebami je za lokalne skupnosti zakonska 
obveznost. Odločbo o sami namestitvi starejšega človeka v dom in plačilu oskrbe izda Center za socialno 
delo na osnovi našega soglasja, v kolikor so izpolnjeni zakonski kriteriji po Zakonu o socialnem varstvu. 
Sofinanciranje poteka na osnovi računov, ki nam jih zavodi posredujejo in obsegajo razliko med ceno 
oskrbe in sredstvi, ki jih za svojo oskrbo namenjajo stanovalci domov in njihovi zavezanci. V primeru 
lastništva nepremičnin s strani oskrbovanca zavoda, ki mu občina doplačuje oskrbo, Center za socialno 
delo na osnovi soglasja oskrbovanca že v odločbi v izreku določi vknjižbo prepovedi odtujitve in 
obremenitve tega premoženja v korist občine Laško, ki je izpeljana s sklepom sodišča. S tem je delno 
zagotovljeno poplačilo stroškov sofinanciranja domske oskrbe, ki ga zagotavlja Občina Laško. Občina na 
pristojno Okrajno sodišče poda predlog omejitve dedovanja tudi v primeru, da oskrbovanec ne razpolaga z 
nepremičnim premoženjem. V okviru te postavke se sofinancirajo tudi stroški otrok s posebnimi potrebami, 
ki obiskujejo Osnovno šolo Glazija Celje. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

20049003 - Socialno varstvo starih 

06723 - Splošni zavodi za odrasle 
Vrednost: 383.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sofinanciranje splošnih zavodov za odrasle je za lokalne skupnosti zakonska obveznost. Odločbo o sami 
namestitvi starejšega človeka v dom in plačilu oskrbe izda Center za socialno delo na osnovi našega 
soglasja, v kolikor so izpolnjeni zakonski kriteriji. Sofinanciranje poteka na osnovi računov, ki nam jih zavodi 
posredujejo in obsegajo razliko med ceno oskrbe in sredstvi, ki jih za svojo oskrbo namenjajo stanovalci 
domov in njihovi zavezanci. V primeru lastništva nepremičnin s strani oskrbovanca zavoda, ki mu občina 
doplačuje oskrbo, Center za socialno delo na osnovi soglasja oskrbovanca že v odločbi v izreku določi 
vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve tega premoženja v korist občine Laško, ki je izpeljana s sklepom 
sodišča. S tem je delno zagotovljeno poplačilo stroškov sofinanciranja domske oskrbe, ki ga zagotavlja 
Občina Laško. Občina na pristojno Okrajno sodišče poda predlog omejitve dedovanja tudi v primeru, da 
oskrbovanec ne razpolaga z nepremičnim premoženjem.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06724 - Pomoč družini na domu 
Vrednost: 215.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena subvencioniranju storitve pomoč družini na domu, ki je po Zakonu o socialnem 
varstvu ena izmed socialnovarstvenih storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki 
imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, 
invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe 
in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in 
opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v 
zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Občina Laško ima v skladu z Zakonom o socialnem 
varstvu organizirano javno službo "Pomoč na domu", ki jo za območje Občine Laško izvaja Center za 
socialno delo. Storitev obsega vodenje in neposredno socialno oskrbo uporabnikov. Uporabnikom nudimo 
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter 
razvoz kosil. Cena storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev in jo na predlog izvajalca določi Občinski svet Občine Laško. Število uporabnikov se iz 
leta v leto povečuje, kar nakazuje na dejstvo, da je starejših vedno več in da je oskrba  velika obveznost 
lokalne skupnosti. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06725 - Center starejših 
Vrednost: 80.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena delovanju Centra starejših oziroma Hiše generacij, kot se uradno imenuje, ki jo 
upravlja Center za socialno delo. V njej se poleg ljubiteljskih dejavnosti starejših kot tudi mlajših generacij 
dnevno odvijajo razna predavanja, tečaji, razstave, kulturne prireditve, okrogle mize. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

06710 - Pogrebni stroški 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z novim Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti mora stroške pogreba poravnati naročnik 
pogreba. Kadar naročnika ni, mora stroške pogreba poravnati občina. Plačilo osnovnega pogreba ne sme 
presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in 
posebne oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja 
socialno varstvene prejemke.        
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06730 - Denarna pomoč v izjemnih primerih 
Vrednost: 45.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Denarna pomoč socialno ogroženim posameznikom se dodeljuje enkrat letno glede na sprejet Pravilnik o 
dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško (Ur. l. RS, št. 108/2012). Upravičeni so posamezniki 
ali družine, katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo vloge na presega 
višine osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen z Zakonom o usklajevanju transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji (ZUTPG), za več kot 10 %, z upoštevanjem dejanskih 
materialnih oziroma socialnih razmer upravičenca. Denarna pomoč se upravičencem izplača samo v 
funkcionalni obliki (s poplačilom dolgov ali v obliki naročilnice namenjene za nabavo nujnih življenjskih 
potrebščin - prehrane, kurjave). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06731 - Subvencija najemnin 
Vrednost: 140.000 € 

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 izdaja Center za socialno 
delo, medtem ko sredstva za subvencije najemnin tekočega leta v celoti zagotavlja občinski proračun. Za 
izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo 
polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Število upravičencev iz leta v leto počasi narašča, višajo se 
tudi zneski priznanih subvencij.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06732 - Subvencija letovanja 
Vrednost: 18.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Od leta 2007 Občina Laško osnovnošolcem ponuja letovanje v Celjskem domu v Baški na otoku Krku pod 
okriljem Celeie d.o.o., Poslovne enote Celje. Otroci na Občini Laško oddajo prijavnice za posamezne 
termine, ki so na voljo od 30. 6. do 19. 8. za tekoče leto. Omogočeno je tudi subvencioniranje letovanja za 
otroke, ki imajo določene zdravstvene indikacije ter otrokom oziroma družinam, ki imajo nižji dohodek. 
Otroci in starši so z lokacijo, kot tudi z letovanjem, zelo zadovoljni. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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20049005 - Socialno varstvo zasvojenih 

06735 - Zavod VIR 
Vrednost: 4.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Inštitut Vir deluje kot nevladna organizacija. Glavna skrb je namenjena povrnitvi in lažji vključitvi v aktivno 
življenje odvisnikov, ki so podlegli zasvojenosti z drogami. Še vedno velja dogovor, da sofinanciramo 
posamezne primere, ki  se pojavijo preko leta v okviru posebne pogodbe. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

06733 - Javni zavod Socio 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V okviru Javnega zavoda Socio delujejo programi Varne hiše, Materinskega doma in zavetišče za 
brezdomce. Nosilec dejavnosti je Mestna občina Celje, ki vsako leto zaprosi ostale občine v regiji za 
sofinanciranje. Zaradi redkih primerov vključitve občanov Laškega smo se dogovorili, da sofinanciramo 
vsak posamezen primer. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06734 - LAS za preprečevanje zasvojenosti 
Vrednost: 1.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Območna lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Občini Laško deluje v sodelovanju z 
Občino Radeče. Sredstva v proračunu so namenjena delovanju LAS, predavanjem, izobraževanjem, 
akcijam proti zasvojenosti, prostovoljstvu Zaradi pomanjkanja sredstev smo z ostalimi regijskimi LAS-i v 
tesnem sodelovanju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06736 - Psihološka svetovalnica 
Vrednost: 3.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Meseca aprila 2015 je svoja vrata odprla psihološka svetovalnica in sicer v prostorih Občine Laško, vsak 
četrtek po 3 ure. Sprva je bil mišljen kot enoletni projekt Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, ki je bil 
sofinanciran iz evropskih projektov, pozneje pa se je izkazalo, da je bila svetovalnica dobro obiskana. V 
sled tega se je Občina Laško odločila zagotoviti dodatna sredstva za sofinanciranje delovanja svetovalnice 
ter omogočiti posameznikom nadaljnjo obravnavo in pomoč v njihovih stiskah.  
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06740 - Območna organizacija RK 
Vrednost: 35.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno z Zakonom o Rdečem križu je Občina Laško dolžna sofinancirati delovanje Rdečega križa 
Slovenije, Območnega združenja Laško - Radeče in njegove specifične programe, ki jih v javnem interesu 
izvaja. To so programi na področju varstva pred naravnimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in 
humanitarnih dejavnosti. Občina Laško na osnovi pogodbe o sofinanciranju zagotavlja del sredstev za 
plače dveh zaposlenih delavcev.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06741 - Sofinanciranje društev -SO 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Socialno humanitarno dejavnost v občini Laško izvajajo posamezna socialno humanitarna društva, ki se 
prijavljajo na vsakoletni javni razpis za sofinanciranje socialno humanitarnih društev v občini Laško. 
Sredstva so razdeljena na osnovi pravilnika preko katerega se sofinancirajo različni programi, ki spodbujajo 
razvoj mrež in institucij za nudenje pomoči vrstam uporabnikov (ohranjanje in promocija zdravja, socialno 
varstveni programi, programi za upokojence). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

06743 - Brezplačni prevozi starejših 
Vrednost: 15.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka je namenjena povečanju mobilnosti starejših oseb. V okviru organizirane prostovoljske 
organizacije se starostnikom iz ruralnih območij nudi možnost brezplačnih prevozov. Možni so tudi prevozi 
starostnikov na invalidskih vozičkih in spremstvo s strani sorodnikov.  Prevozi so načrtovani (vsaj teden dni 
naprej), vozniki so ustrezno usposobljeni prostovoljci. Občina pokriva strošek vozila z gorivom, mobilno 
telefonijo, nezgodno zavarovanje, pisarniški material, stroške usposabljanja in morebitne druge stroške. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 



 

Stran 190 od 210 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

08150 - Stroški povezani z zadolževanjem 
Vrednost: 27.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so zagotovljena sredstva za morebitne stroške nastale v zvezi z postopkom zadolževanja 
občine in obresti za najete dolgoročne kredite. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v 
primerih nesreč 

23029001 - Rezerva občine 

08220 - Stalna proračunska rezerva 
Vrednost: 135.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

23039001 - Splošna proračunska rezervacija 

08210 - Splošna proračunska rezervacija 
Vrednost: 42.000 € 

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. 
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

05 - STIK 

Vrednost: 564.408 € 

14 - GOSPODARSTVO 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

06000 - Sofinanciranje STIK i(TIC in programi) 
Vrednost: 152.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V postavki so zagotovljena sredstva za plače delavcev in programski stroški (sofinanciranje prireditev, 
sejmov, prospektnega materiala). 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

06010 - STIK (Muzejska zbirka) 
Vrednost: 38.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva iz te postavke so namenjena za plačo zaposlenega v muzeju. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 



 

Stran 192 od 210 

1803 - Programi v kulturi 

18039002 - Umetniški programi 

06020 - STIK (Kulturni center) 
Vrednost: 204.408 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za delovanje Kulturnega centra Laško (plača 50% računovodkinje, plače delavcev 
zaposlenih v Kulturnem  in Otročjem centru).  V sklop te postavke so zajeti tudi skupni stroški javnega 
zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško - STIK, ki opravlja športne, turistične, 
informacijske, kulturne, razvojne in prireditvene dejavnosti v občini Laško. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0019 Vzdrževanje in obnova - STIK 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 - Programi športa 

06030 - STIK (Tri lilije) 
Vrednost: 170.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Sredstva so namenjena za plačilo zaposlenih v Treh lilijah in za plačilo materialnih in investicijskih stroškov 
dvorane. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0019 Vzdrževanje in obnova - STIK 

 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029003 - Izboljšanje stanja okolja 

07203 - Vzdrževanje polnilnic za električna vozila 
Vrednost: 5.000 € 
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Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina Laško je na območju mesta Laško postavila dve polnilnici za električna vozila. Na vsaki polnilnici 
se lahko polnita po dva vozila. Strošek se nanaša na zagotavljanje delovanja polnilnic, vzdrževanje ter za 
električno energije. 

 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

09 - Režijski obrat 

Vrednost: 4.280.165 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

06039001 - Administracija občinske uprave 

09101 - Plače in drugi osebni prejemki -RO 
Vrednost: 68.440 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Proračunska postavka zajema potrebna sredstva za plače in druge osebne prejemke potrebne za 
nemoteno izvajanje dejavnosti vodovoda in kanalizacije v okviru Režijskega obrata.  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09102 - Materialni stroški -RO 
Vrednost: 61.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Področje zajema materialne stroške (računalniške storitve, vzdrževanje in najem  programov za obračun 
vode, kanalščine, tiskanje in pošiljanje položnic, bančne storitve in druge operativne stroške), ki so potrebni 
za nemoteno delovanje režijskega obrata. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

09220 - Kanalizacija vzdrževanje 
Vrednost: 76.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki so  predvideni stroški nujnih sanacijskih del na obstoječem kanalizacijskem 
sistemu, stroški elektrike in čiščenja in vzdrževanja črpališč, čiščenja zamašenih delov kanalizacije, stroški 
deratizacije ter ostali stroški za nemoteno delovanje kanalizacijskega omrežja 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09223 - Izgradnja kanalskega sistema 
Vrednost: 306.500 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se bodo pokrivali stroški izgradnje in projektiranja posameznih odsekov kanalizacije v Sp. 
Rečici II., KS Marija Gradcu, posamezni odseki v Rimskih Toplicah in posamezni odseki ulic v Laškem ter 
na območju Strmce, Udmata, Šmihela, na Rimski cesti v Laškem in v Debru. 

Predvideni stroški zajemajo izvedbo javnega dela omrežja do vključno jaškov na zemljiščih lastnikov, 
stroške notarjev, stroške nadzora in plačila služnostnih odškodnin.  
Občina je dolžna v skladu z operativnim programom urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda po 
območjih, kjer je največja gostota poselitve. V letu 2020 načrtujemo izgradnjo kanalizacije na območju 
aglomeracije Laško 8636, ki zajema območje gospodarskih subjektov vključno s podjetjem Magles in 
bližnjih stanovanjskih objektov.  

Prav tako, smo na kontu načrti in druga projektna dokumentacija prilagodili potrebno višino sredstev zaradi 
stanja in potreb na posameznih projektih. 

Pripravljali bomo projekte za območje Debra III. (Guček, - Elektro blok), Brezno Belovo, na Marija Gradcu, 
Strmca - Udmat, Rimske Toplice.  

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0055 Urejanje OPPN Taborje II. 
OB057-10-0052 Kanalizacija Rečica II. faza 
OB057-08-0008 Ureditev obrtne cone 
OB057-10-0052 Kanalizacija Rečica II. faza 
OB057-12-0017 Kanalizacija Debro III. 
OB057-12-0020 Kanalizacija Marija Gra in del pri teniš. Igriščih 
OB057-13-0031 Izv. priklj. objektov na javno omr. - javni del 
OB057-15-0015 Kanalizacija Rimske Toplice 
OB057-15-0018 Ureditev kanal. Čopova,Kopitarjeva in Pot na Kopit 
OB057-11-0025 Infrastruktura Majland - Zidani Most 
OB057-10-0053 Kanalizacija Strmca in Udmat 
OB057-10-0052 Kanalizacija Rečica II. faza 
OB057-12-0017 Kanalizacija Debro III. 
OB057-12-0020 Kanalizacija Marija Gra in del pri teniš. Igriščih 
OB057-10-0053 Kanalizacija Strmca in Udmat 
OB057-10-0055 Urejanje OPPN Taborje II. 
OB057-11-0025 Infrastruktura Majland - Zidani Most 
OB057-10-0052 Kanalizacija Rečica II. faza 
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OB057-10-0053 Kanalizacija Strmca in Udmat 
OB057-11-0025 Infrastruktura Majland - Zidani Most 
OB057-12-0020 Kanalizacija Marija Gra in del pri teniš. Igriščih 
OB057-15-0015 Kanalizacija Rimske Toplice 
OB057-12-0017 Kanalizacija Debro III. 
OB057-17-0041 Gradnja kanalizacije na območju aglomeracije Laško 
OB057-10-0055 Urejanje OPPN Taborje II. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09224 - Čiščenje odpadnih vod 
Vrednost: 830.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Preko te postavke se bodo vršila poplačila zaračunanih stroškov čiščenja koncesionarja za občino in 
Pivovarno Laško d.d.. 

Vključeni pa so tudi stroški  čiščenja grezničnih gošč. Z julijem 2016 smo pričeli občanom zaračunavati 
strošek za čiščenje grezničnih gošč na podlagi sprejetega Elaborata in Uredbe. S tem mesecem je pričela 
tudi JP Komunala Laško s praznjenjem greznic in odvozom na ČN. Mesečno JP Komunala po opravljeni 
storitvi zaračuna stroške občini, ti stroški pa se krijejo iz sredstev zaračunanih občanom. 

Na tej proračunski postavki so predvideni tudi stroški za MKČN za objekte KS-ov, kulturnih domov in tudi 
gasilskih domov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09225 - Javni WC 
Vrednost: 6.750 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Koncem leta 2008 je občina sklenila pogodbo o urejanju začasnega javnega WC-ja na Valvazorjevem 
trgu.  Pogodbena dela in čiščenje vrši Vigrad d.o.o. V letu 2014 se sredstva za urejanje novih sanitarij na 
avtobusnem postajališču poravnavajo JP Komunali Laško iz te postavke. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09226 - Kataster javne kanalizacije 
Vrednost: 5.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Pod to proračunsko postavko se beležijo stroški vodenja in priprave katastra javne kanalizacije po izvedenih 
investicijah. Po pripravljenih geodetskih posnetkih zgrajene kanalizacije se le ta vpiše v kataster GJI v 
skladu z izhodišči Geodetske uprave RS. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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09228 - Izgradnja kanalskega sistema v aglomeraciji 8550 (EU-KS) 
Vrednost: 1.316.675 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Občina že celo leto intenzivno pripravlja upravno tehnično dokumentacijo z študijo izvedljivosti izvedbe 
kanalizacije v aglomeraciji Laško 8550. Zahteva EU do aglomeracij večjih kot 2000 PE, je da se do leta 
2023 priključi na omrežje kar 98% vsega prebivalstva v aglomeraciji. Zato so se naročili projekti za: MArija 
Gradec, Strmca, del Marija Gradca - Radobelj, Starega mestnega jedra (del Aškerčevega trga, del 
Valvazorjevega trga, del MEstne ulice, del TRubarjeve ulice, Pod gradom), Taborja, Kopitarjeve ulice, Del 
CEste na Svetino, Čopova Ulica, del Lahomška, del Ceste na Gaberno, del Rožnika, del CEste na 
Lahomšek, del Rimske CEste, del Zdraviliške ulice, del Podšmihela. 

Dela se bodo odvijala v letu 2020 do 2022.   

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-17-0041 Gradnja kanalizacije na območju aglomeracije Laško 
OB057-17-0041 Gradnja kanalizacije na območju aglomeracije Laško 
OB057-17-0041 Gradnja kanalizacije na območju aglomeracije Laško 
OB057-17-0041 Gradnja kanalizacije na območju aglomeracije Laško 
OB057-17-0041 Gradnja kanalizacije na območju aglomeracije Laško 
OB057-17-0041 Gradnja kanalizacije na območju aglomeracije Laško 
OB057-17-0041 Gradnja kanalizacije na območju aglomeracije Laško 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09230 - Vračilo priključne takse 
Vrednost: 2.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Iz te postavke se bodo vračala sredstva priključne takse po prvem odloku iz leta 2003 tistim občanom, ki 
niso zahtevali vračila vplačanih sredstev in jim izračun po drugem (novem) odloku prinaša nižjo 
obremenitev od že vplačanega zneska. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09234 - Ureditev kanalizacije Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik) 
Vrednost: 12.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V preteklosti je bilo za obravnavano območje pridobljeno mnogo služnostnih pogodb. Ker je gostota 
poselitve velika, je potrebno sprojektirati kanalizacijo do pridobitve gradbenega dovoljenja za Sedraž, 
Belovo in Brezno. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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09339 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN 
Vrednost: 10.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

V letu 2015 je bil pripravljen pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje MKČN. Na podlagi pravilnika 
bomo objavili javni poziv, ki bo omogočal občanom, da pristopijo k ureditvi svojega odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v odprtem prostoru. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST 

1603 - Komunalna dejavnost 

16039001 - Oskrba z vodo 

09329 - Izvajanje GJS oskrbe z vodo 
Vrednost: 503.700 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Zaradi prenosa vodooskrbe na JP Komunala Laško v juniju 2016 smo na tej proračunski postavki predvideli 
na kontu Tekoča plačila storitev JP Komunali Laško sredstva za celoletno opravljanje dejavnosti za leto 
2020. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09330 - Gradnje vodovodov po programu 
Vrednost: 125.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej proračunski postavki smo uskladili višino predvidenih sredstev na kontih novogradnje, načrti in 
projektna dokumentacija, investicijski nadzor za projekte, kakor so spoznanja in vedenja v tem trenutku, za 
območja vodovodov, kakor sledi: 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0003 Vodovod Rečica - 3. odsek 
OB057-11-0025 Infrastruktura Majland - Zidani Most 
OB057-13-0024 Vodovod Rečica 
OB057-13-0032 Vodovodi - vloge občanov 
OB057-19-0003 Vodovod Rečica - 3. odsek 
OB057-19-0003 Vodovod Rečica - 3. odsek 
OB057-13-0033 Vodovodi splošno po predlogu izvajalca službe 
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OB057-13-0032 Vodovodi - vloge občanov 
OB057-11-0024 Vodovod Rimske Toplice - Laško 
OB057-19-0003 Vodovod Rečica - 3. odsek 
OB057-17-0018 Vodovod Rifengozd - Sever 
OB057-10-0017 Vodovod Rifengozd(Ojstro-Tovsto, del Jagoč) 
OB057-10-0047 Vodovod Sedraž 
OB057-11-0024 Vodovod Rimske Toplice - Laško 
OB057-13-0024 Vodovod Rečica 
OB057-17-0018 Vodovod Rifengozd - Sever 
OB057-10-0055 Urejanje OPPN Taborje II. 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09331 - Vzdrževanje vodovoda 
Vrednost: 293.400 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na tej postavki so ocenjeni stroški raznih posebnih situacij, ki se pojavijo na obstoječem vodovodnem 
omrežju. Ob takih primerih JP Komunala Laško napake sanira. Poplačilo se vrši  s te postavke. Prav tako 
so predvideni stroški zamenjave azbestno cementnih cevi na relaciji Rimske -  Laško, nato zamenjava cevi 
v Sp. Rečici. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09341 - Subvencija po uredbi 
Vrednost: 120.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Skladno s  3. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur. list RS 87/12 in 109/12) se subvencija opredeljuje: 

(2) Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva 
celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. 

(3) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev javnih služb za 
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

09342 - Nakup nepremičnin in opreme za vodoskrbo 
Vrednost: 20.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Na postavki so planirana sredstva za odkup nepremičnin za področje vodooskrbe.   

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-10-0043-Urejanje občinskih zemljišč, nakupi 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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09343 - Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 2. sklop 
Vrednost: 523.200 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Ker je občina sredi leta razpolagala z gradbenim dovoljenjem za vodovod Ojstro-Tovsto-Zahum-Brstnik 
smo ta projekt prijavili za pridobitev EU kohezijskih sredstev. Vodovod se bo gradil preko dveh proračunskih 
obdobij, je pa več kot 10km dolžine, imel bo črpališče ter dva vodohrana na Borovcu in v Zahumu. Nanj se 
bo priključilo 160 ljudi. 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

OB057-19-0020 Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 2. sklop 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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10 - KS Jurklošter 

Vrednost: 33.360 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

10002 - KSJU -Delovanje KS 
Vrednost: 19.560 € 

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), stroške reprezentance, druge operativne odhodke in 
druge izdatke. 

Sredstva se zagotovijo tudi za izplačilo nagrade predsedniku sveta krajevne skupnosti in sejnin članom 
sveta KS ter sofinanciranje društev, na podlagi pravilnikov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

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: 12.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, 
utrjevanje poti in vzdrževanje poti, sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč,  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 
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11 - KS Laško 

Vrednost: 40.650 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

11002 - KSLA -Delovanje KS 
Vrednost: 17.650 € 

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), stroške reprezentance, druge operativne odhodke in 
druge izdatke. 

Sredstva se zagotovijo tudi za izplačilo nagrade predsedniku sveta krajevne skupnosti in sejnin članom 
sveta KS ter sofinanciranje društev, na podlagi pravilnikov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

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: 23.000 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, 
utrjevanje poti in vzdrževanje poti, sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč,  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

  



 

Stran 202 od 210 

 

12 - KS Marija Gradec 

Vrednost: 28.480 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

12002 - KSMG -Delovanje KS 
Vrednost: 14.850 € 

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), stroške reprezentance, druge operativne odhodke in 
druge izdatke. 

Sredstva se zagotovijo tudi za izplačilo nagrade predsedniku sveta krajevne skupnosti in sejnin članom 
sveta KS ter sofinanciranje društev, na podlagi pravilnikov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

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: 13.630 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, 
utrjevanje poti in vzdrževanje poti, sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč,  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

  



 

Stran 203 od 210 

13 - KS Rečica 

Vrednost: 23.965 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

13002 - KSRE -Delovanje KS 
Vrednost: 16.465 € 

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), stroške reprezentance, druge operativne odhodke in 
druge izdatke. 

Sredstva se zagotovijo tudi za izplačilo nagrade predsednici sveta krajevne skupnosti in sejnin članom 
sveta KS ter sofinanciranje društev, na podlagi pravilnikov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

13003 - KSRE -Prireditve 
Vrednost: 600 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

  

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko 
NRP (Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

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: 6.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, 
utrjevanje poti in vzdrževanje poti, sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč. 



 

Stran 204 od 210 

14 - KS Rimske Toplice 

Vrednost: 21.535 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

14002 - KSRT -Delovanje KS 
Vrednost: 11.235 € 

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), stroške reprezentance, druge operativne odhodke in 
druge izdatke. 

Sredstva se zagotovijo tudi za izplačilo nagrade predsedniku sveta krajevne skupnosti in sejnin članom 
sveta KS ter sofinanciranje društev, na podlagi pravilnikov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

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: 10.300 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, 
utrjevanje poti in vzdrževanje poti, sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč,  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

  



 

Stran 205 od 210 

15 - KS Sedraž 

Vrednost: 12.198 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

15002 - KSSE -Delovanje KS 
Vrednost: 10.038 € 

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), stroške reprezentance, druge operativne odhodke in 
druge izdatke. 

Sredstva se zagotovijo tudi za izplačilo nagrade predsedniku sveta krajevne skupnosti in sejnin članom 
sveta KS ter sofinanciranje društev, na podlagi pravilnikov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

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: 2.160 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, 
utrjevanje poti in vzdrževanje poti, sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč,  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

  



 

Stran 206 od 210 

16 - KS Šentrupert 

Vrednost: 27.225 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

16002 - KSŠE -Delovanje KS 
Vrednost: 5.425 € 

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), stroške reprezentance, druge operativne odhodke in 
druge izdatke. 

 

Sredstva se zagotovijo tudi za izplačilo nagrade predsedniku sveta krajevne skupnosti in sejnin članom 
sveta KS ter sofinanciranje društev, na podlagi pravilnikov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

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: 21.800 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, 
utrjevanje poti in vzdrževanje poti, sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč,  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 



 

Stran 207 od 210 

17 - KS Vrh 

Vrednost: 22.760 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

17002 - KSVR -Delovanje KS 
Vrednost: 9.660 € 

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), stroške reprezentance, druge operativne odhodke in 
druge izdatke. 

Sredstva se zagotovijo tudi za sofinanciranje društev, na podlagi pravilnika. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

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: 13.100 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, 
utrjevanje poti in vzdrževanje poti, sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč,  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

  



 

Stran 208 od 210 

18 - KS Zidani most 

Vrednost: 19.216 € 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin 

18002 - KSZM -Delovanje KS 
Vrednost: 11.316 € 

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), stroške reprezentance, druge operativne odhodke in 
druge izdatke. 

Sredstva se zagotovijo tudi za izplačilo nagrade predsedniku sveta krajevne skupnosti in sejnin članom 
sveta KS ter sofinanciranje društev, na podlagi pravilnikov. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

 

 

 

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: 7.900 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema sredstva za vzdrževanje javnih poti v KS in sicer: dobava in prevoz peska, krpanje lukenj, 
utrjevanje poti in vzdrževanje poti, sredstva za ureditev manjših sistemov odvodnjavanja s katerimi se 
preprečuje poškodbe cestišč,  

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

  



 

Stran 209 od 210 

B - Račun finančnih terjatev in naložb 

  



 

Stran 210 od 210 

C - Račun financiranja 

04 - Občina Laško 

Vrednost: 415.765 € 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - 
domače zadolževanje 

08300 - Odplačilo kreditov 
Vrednost: 415.765 € 

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke 

Postavka zajema odplačila glavnic za dolgoročne kredite, ki jih je v preteklih letih najela občina za 
financiranje izvrševanja proračuna. 

 

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke 

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP 
(Neposredni učinek in kazalnik) 

Pogodbe o najemu dolgoročnih kreditov. 

 



PREDLOG PRORAČUNOV OBČINE LAŠKO za leti  2020 in 2021

I.  SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3)

Plan 2020

(4) (4)/(3)

Indeks

Plan 2021

(5)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 16.916.323,0011.061.028,4118.750.827,00 18.242.319,55 107,819.622.142,06

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.536.482,0010.555.915,3214.340.047,00 14.630.251,00 100,714.726.730,00

70 DAVČNI PRIHODKI 10.778.247,008.114.123,9510.658.247,00 11.174.751,00 103,711.162.330,00

700 Davki na dohodek in dobiček 8.519.327,006.389.487,008.519.327,00 9.034.151,00 106,09.021.730,00

7000 Dohodnina 8.519.327,006.389.487,008.519.327,00 9.034.151,00 106,09.021.730,00

700020 Dohodnina - občinski vir 8.519.327,006.389.487,008.519.327,00 9.034.151,00 106,09.021.730,00

703 Davki na premoženje 1.528.920,001.220.778,651.408.920,00 1.450.600,00 94,91.450.600,00

7030 Davki na nepremičnine 1.377.500,001.107.761,091.257.500,00 1.288.500,00 93,51.288.500,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 30.000,0039.948,9030.000,00 40.000,00 133,340.000,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 4.000,004.830,834.000,00 5.000,00 125,05.000,00

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 500,00114,21500,00 500,00 100,0500,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 790.000,00650.595,16670.000,00 790.000,00 100,0790.000,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 550.000,00410.226,01550.000,00 450.000,00 81,8450.000,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 3.000,002.045,983.000,00 3.000,00 100,03.000,00

7031 Davki na premičnine 1.000,001.809,621.000,00 2.050,00 205,02.050,00

703100 Davek na vodna plovila 1.000,001.795,481.000,00 2.000,00 200,02.000,00

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,0014,140,00 50,00 ---50,00

7032 Davki na dediščine in darila 40.400,004.488,3240.400,00 40.000,00 99,040.000,00

703200 Davek na dediščine in darila 40.000,003.528,8940.000,00 40.000,00 100,040.000,00

703201 ***Zamudne obresti davkov občanov 400,000,00400,00 0,00 0,00,00

703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila 0,00959,430,00 0,00 ---0,00

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 110.020,00106.719,62110.020,00 120.050,00 109,1120.050,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 30.000,005.560,6730.000,00 30.000,00 100,030.000,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 80.000,00101.009,5180.000,00 90.000,00 112,590.000,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 20,00149,4420,00 50,00 250,050,00

Stran 1 od 16



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3)

Plan 2020

(4) (4)/(3)

Indeks

Plan 2021

(5)

704 Domači davki na blago in storitve 730.000,00505.089,55730.000,00 690.000,00 94,5690.000,00

7044 Davki na posebne storitve 5.000,004.687,355.000,00 5.000,00 100,05.000,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 5.000,004.687,355.000,00 5.000,00 100,05.000,00

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 725.000,00500.402,20725.000,00 685.000,00 94,5685.000,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 320.000,00164.069,16320.000,00 270.000,00 84,4270.000,00

704704 Turistična taksa 360.000,00299.084,71360.000,00 370.000,00 102,8370.000,00

704706 Občinske takse od pravnih oseb 5.000,002.439,925.000,00 5.000,00 100,05.000,00

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 2.000,001.372,672.000,00 2.000,00 100,02.000,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 38.000,0033.435,7438.000,00 38.000,00 100,038.000,00

706 Drugi davki in prispevki 0,00-1.231,250,00 0,00 ---0,00

7060 Drugi davki in prispevki 0,00-1.231,250,00 0,00 ---0,00

706099 Drugi davki in prispevki 0,00-1.231,250,00 0,00 ---0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.758.235,002.441.791,373.681.800,00 3.455.500,00 91,93.564.400,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 677.435,00432.362,17712.700,00 604.900,00 89,3604.900,00

7102 Prihodki od obresti 4.200,002.852,874.200,00 3.100,00 73,83.100,00

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 200,0011,55200,00 0,00 0,00,00

710215 Drugi prihodki od obresti 4.000,002.841,324.000,00 3.100,00 77,53.100,00

7103 Prihodki od premoženja 673.235,00429.509,30708.500,00 601.800,00 89,4601.800,00

710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove 500,00533,75500,00 1.000,00 200,01.000,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 83.235,0068.945,6382.400,00 84.700,00 101,884.700,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 360.000,00263.276,10360.000,00 360.000,00 100,0360.000,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 123.000,0054.509,59159.100,00 96.100,00 78,196.100,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 30.000,000,0030.000,00 0,00 0,00,00

710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 16.500,0014.141,5416.500,00 0,00 0,00,00

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 55.000,0027.155,3655.000,00 55.000,00 100,055.000,00

710399 Drugi prihodki od premoženja 5.000,00947,335.000,00 5.000,00 100,05.000,00

711 Takse in pristojbine 8.200,008.138,688.000,00 8.000,00 97,68.000,00

7111 Upravne takse in pristojbine 8.200,008.138,688.000,00 8.000,00 97,68.000,00

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 8.200,008.138,688.000,00 8.000,00 97,68.000,00
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712 Globe in druge denarne kazni 33.100,0020.444,9831.100,00 35.100,00 106,035.100,00

7120 Globe in druge denarne kazni 33.100,0020.444,9831.100,00 35.100,00 106,035.100,00

712001 Globe za prekrške 25.000,0012.600,2925.000,00 25.000,00 100,025.000,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 8.000,007.794,696.000,00 10.000,00 125,010.000,00

712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških 100,0050,00100,00 100,00 100,0100,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.686.500,001.856.596,552.586.500,00 2.693.000,00 100,22.693.000,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.686.500,001.856.596,552.586.500,00 2.693.000,00 100,22.693.000,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.641.000,001.824.617,992.541.000,00 2.649.000,00 100,32.649.000,00

713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov 4.000,003.000,004.000,00 4.000,00 100,04.000,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 41.500,0028.978,5641.500,00 40.000,00 96,440.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki 353.000,00124.248,99343.500,00 114.500,00 32,4223.400,00

7141 Drugi nedavčni prihodki 353.000,00124.248,99343.500,00 114.500,00 32,4223.400,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 250.000,0067.893,15250.000,00 1.100,00 0,4110.000,00

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 35.000,006.561,5835.000,00 35.000,00 100,035.000,00

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 1.000,000,001.000,00 1.000,00 100,01.000,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 67.000,0049.794,2657.500,00 77.400,00 115,577.400,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 487.593,00139.442,111.014.993,00 790.000,00 162,0690.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 417.593,00129.880,00417.593,00 420.000,00 100,6320.000,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 417.593,00129.880,00417.593,00 420.000,00 100,6320.000,00

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 200.000,0053.680,00200.000,00 200.000,00 100,0100.000,00

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 32.593,000,0032.593,00 20.000,00 61,420.000,00

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 185.000,0076.200,00185.000,00 200.000,00 108,1200.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 70.000,009.562,11597.400,00 370.000,00 528,6370.000,00

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 20.000,001.343,0020.000,00 20.000,00 100,020.000,00

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 20.000,001.343,0020.000,00 20.000,00 100,020.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 50.000,008.219,11577.400,00 350.000,00 700,0350.000,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 50.000,008.219,11577.400,00 350.000,00 700,0350.000,00
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73 PREJETE DONACIJE 650,00650,00300,00 300,00 46,2300,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 650,00650,00300,00 300,00 46,2300,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 650,00650,00300,00 300,00 46,2300,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 650,00650,00300,00 300,00 46,2300,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.881.518,00365.020,983.385.407,00 2.721.768,55 144,74.205.112,06

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.646.431,00351.902,761.902.708,00 1.020.946,47 62,01.949.064,88

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.646.431,00348.902,761.902.708,00 1.020.946,47 62,01.949.064,88

740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 319.421,00239.562,00319.421,00 0,00 0,00,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1.240.510,0025.078,241.496.787,00 995.946,47 80,31.924.064,88

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 86.500,0084.262,5286.500,00 25.000,00 28,925.000,00

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0,003.000,000,00 0,00 ---0,00

740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0,003.000,000,00 0,00 ---0,00

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz 
drugih držav

235.087,0013.118,221.482.699,00 1.700.822,08 723,52.256.047,18

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne 
kmetijske in ribiške politike

49.250,0013.118,2220.900,00 199.334,00 404,7270.000,00

741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske 49.250,000,0020.900,00 199.334,00 404,7270.000,00

741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske 0,0013.118,220,00 0,00 ---0,00

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 185.837,000,00967.696,00 1.102.488,08 593,31.134.786,03

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 185.837,000,00967.696,00 1.102.488,08 593,31.134.786,03

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 0,000,00494.103,00 399.000,00 ---851.261,15

741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obd 0,000,00494.103,00 399.000,00 ---851.261,15

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 10.080,000,0010.080,00 100.000,00 992,10,00

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 10.080,000,0010.080,00 100.000,00 992,10,00

7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 10.080,000,0010.080,00 100.000,00 992,10,00

786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 10.080,000,0010.080,00 100.000,00 992,10,00
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 17.403.347,009.384.863,4020.980.533,79 21.267.592,46 122,222.649.606,15

40 TEKOČI ODHODKI 4.967.495,042.765.456,815.159.356,72 4.553.043,32 91,74.474.218,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 806.440,00579.576,00806.826,63 860.317,00 106,7883.857,00

4000 Plače in dodatki 708.340,00508.313,29708.340,00 759.110,00 107,2781.500,00

4000000 Osnovne plače 652.100,00477.150,59652.100,00 700.000,00 107,4719.000,00

4000010 Dodatek za delovno dobo 50.640,0027.916,6450.640,00 53.160,00 105,056.500,00

4000030 Položajni dodatek 4.200,002.443,954.200,00 4.550,00 108,34.600,00

4000040 Drugi dodatki 1.400,00802,111.400,00 1.400,00 100,01.400,00

4001 Regres za letni dopust 28.170,0025.525,8928.556,63 28.587,00 101,528.587,00

4001000 Regres za letni dopust 28.170,0025.525,8928.556,63 28.587,00 101,528.587,00

4002 Povračila in nadomestila 49.280,0031.347,3849.280,00 52.420,00 106,453.570,00

4002020 Prehrana med delom 27.760,0017.025,4227.760,00 29.900,00 107,730.050,00

4002030 Prevoz na delo 21.520,0014.321,9621.520,00 22.520,00 104,723.520,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost 15.000,0013.956,3117.000,00 15.000,00 100,015.000,00

4003020 Sred.za del.usp. -povečan obseg dela 15.000,0013.956,3117.000,00 15.000,00 100,015.000,00

4004 Sredstva za nadurno delo 4.000,000,002.000,00 4.000,00 100,04.000,00

4004000 Nadurno delo 4.000,000,002.000,00 4.000,00 100,04.000,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.650,00433,131.650,00 1.200,00 72,71.200,00

4009000 Jubilejne nagrade 450,00433,13450,00 0,00 0,00,00

4009020 Solidarnostne pomoči 1.200,000,001.200,00 1.200,00 100,01.200,00
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401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 132.830,0092.753,75132.443,37 142.319,00 107,1146.572,00

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 65.790,0046.426,0665.403,37 71.050,00 108,073.600,00

4010010 Prispevek za PIZ 65.790,0046.426,0665.403,37 71.050,00 108,073.600,00

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 53.010,0037.190,0153.010,00 57.110,00 107,758.810,00

4011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje 48.850,0034.410,2648.850,00 52.750,00 108,054.350,00

4011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni 4.160,002.779,754.160,00 4.360,00 104,84.460,00

4012 Prispevek za zaposlovanje 577,00314,62577,00 577,00 100,0577,00

4012000 Prispevek za zaposlovanje 577,00314,62577,00 577,00 100,0577,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo 823,00524,46823,00 872,00 106,0875,00

4013000 Prispevek za starševsko varstvo 823,00524,46823,00 872,00 106,0875,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.630,008.298,6012.630,00 12.710,00 100,612.710,00

4015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu 12.630,008.298,6012.630,00 12.710,00 100,612.710,00

Stran 6 od 16



v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3)

Plan 2020

(4) (4)/(3)

Indeks

Plan 2021

(5)

402 Izdatki za blago in storitve 3.506.237,041.883.428,353.596.948,72 3.345.707,32 95,43.243.189,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 280.718,93149.232,75301.168,93 340.725,00 121,4329.225,00

4020000 Pisarniški material in storitve 21.950,0010.847,1521.900,00 20.410,00 93,020.410,00

4020010 Čistilni material in storitve 49.670,0030.689,5349.670,00 52.920,00 106,552.920,00

4020020 Storitve varovanja zgradb in prostorov 1.000,00840,821.000,00 1.000,00 100,01.000,00

4020021 Storitve varovanja-blagajna 800,00531,20800,00 800,00 100,0800,00

4020030 Založniške in tiskarske storitve 25.850,0017.841,7825.850,00 25.850,00 100,025.850,00

4020040 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 8.100,005.428,578.100,00 8.000,00 98,88.000,00

4020991 Varstvo pri delu 2.000,00440,082.000,00 2.000,00 100,02.000,00

4020992 Zdravje in varnpost pri delu 3.000,00348,903.000,00 3.000,00 100,03.000,00

4020993 Material in storitve -poroke 400,000,00400,00 0,00 0,00,00

4020060 Stroški oglaševalskih storitev 33.525,0021.203,8833.325,00 33.825,00 100,933.825,00

4020062 Spletne strani KS 720,000,00720,00 720,00 100,0720,00

4020070 Računalniške storitve in vzdrževanje račun.programov 62.750,0037.304,3462.750,00 64.050,00 102,163.050,00

4020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 22.000,001.750,4822.000,00 6.000,00 27,36.000,00

4020090 Reprezentanca 35.330,0014.057,9936.030,00 36.150,00 102,336.150,00

4020990 Drugi splošni material in storitve 13.623,937.948,0333.623,93 86.000,00 631,275.500,00

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.374.256,001.007.205,071.377.066,00 1.101.910,00 80,21.101.910,00

4022000 Elektrika 153.190,00116.304,04168.190,00 158.690,00 103,6158.690,00

40220001 Elektrika -graščinsko dvorišče 400,00259,89400,00 400,00 100,0400,00

4022010 Ogrevanje, kurivo 46.550,0026.126,0246.550,00 46.750,00 100,446.750,00

4022031 Voda 5.496,003.928,764.566,00 5.810,00 105,75.810,00

4022032 Dimnikarske storitve 620,000,00620,00 620,00 100,0620,00

4022033 Druge komunalne storitve 295,00207,26295,00 295,00 100,0295,00

4022035 Čiščenje odpadnih voda 1.010.000,00757.173,10990.000,00 720.000,00 71,3720.000,00

4022036 Ravnanje z odpadnimi goščami 80.000,0043.446,8180.000,00 80.000,00 100,080.000,00

4022040 Odvoz smeti 3.845,002.729,113.985,00 4.085,00 106,24.085,00

4022050 Telefon, faks, el.pošta 16.740,0011.908,4816.240,00 18.540,00 110,818.540,00

4022060 Poštnina in kurirske storitve 52.320,0039.435,3754.720,00 54.720,00 104,654.720,00

4022061 EPPS 4.800,005.686,2311.500,00 12.000,00 250,012.000,00

4023 Prevozni stroški in storitve 22.550,0010.037,1522.550,00 22.050,00 97,822.050,00

4023000 Gorivo in mazivo 9.000,004.355,369.000,00 9.000,00 100,09.000,00

4023010 Vzdrževanje in popravila vozil 7.500,002.227,267.500,00 7.500,00 100,07.500,00

4023040 Pristojbine za registracijo vozil 1.500,00541,211.500,00 1.000,00 66,71.000,00

4023050 Zavarovalne premije za vozila 4.000,002.552,664.000,00 4.000,00 100,04.000,00

4023060 Stroški nakupa vinjet 550,00360,66550,00 550,00 100,0550,00
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4024 Izdatki za službena potovanja 4.130,002.849,264.130,00 4.180,00 101,24.180,00

4024000 Dnevnice v državi 500,0048,00500,00 300,00 60,0300,00

4024010 Hotelske in rest.storitve v državi 350,00266,55350,00 350,00 100,0350,00

4024020 Stroški prevoza v državi 2.830,002.464,112.830,00 3.030,00 107,13.030,00

4024030 Dnevnice v tujini 150,000,00150,00 200,00 133,3200,00

4024990 Drugi izdatki za sl.potovanja 300,0070,60300,00 300,00 100,0300,00

4025 Tekoče vzdrževanje 485.485,00151.927,71486.864,72 458.260,01 94,4458.260,00

4025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 38.250,007.939,2538.250,00 38.350,00 100,338.350,00

4025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 52.300,0018.278,4652.300,00 56.000,00 107,156.000,00

4025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 5.920,001.451,196.620,00 7.920,00 133,87.920,00

4025032 Tekoče vzdrževanje -kanalizacija 18.000,003.700,0018.000,00 18.000,00 100,018.000,00

4025033 Tekoče vzdrževanje -vodovodi 10.000,002.591,0810.000,00 10.000,00 100,010.000,00

4025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 322.415,0099.061,11304.094,72 273.190,00 84,7273.190,00

4025036 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 1.000,000,0020.000,00 20.000,00 ---20.000,00

4025040 Zavarovalne premije za objekte 23.450,0015.764,7423.450,00 23.450,00 100,023.450,00

4025100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme 2.000,000,002.000,00 1.000,00 50,01.000,00

4025110 Tek.vzdržev. druge opreme 7.200,001.047,787.200,00 6.700,01 93,16.700,00

4025120 Zavarovalne premije za opremo 1.700,001.491,841.700,00 2.000,00 117,72.000,00

4025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje 3.250,00602,263.250,00 1.650,00 50,81.650,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 41.000,0020.995,6447.500,00 50.300,00 122,750.300,00

4026000 Najemnine in zakupnine za posl.objekte 1.800,00798,201.800,00 1.800,00 100,01.800,00

4026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte 5.350,003.787,0111.850,00 11.500,00 215,011.500,00

4026070 Najem programske računalniške opreme 22.850,009.426,2522.850,00 27.000,00 118,227.000,00

4026990 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 11.000,006.984,1811.000,00 10.000,00 90,910.000,00

4029 Drugi operativni odhodki 1.298.097,11541.180,771.357.669,07 1.368.282,31 105,41.277.264,00

4029010 Avtorski honorarji 9.411,766.458,6410.171,76 4.900,00 52,14.900,00

4029020 Podjemne pogodbe 16.249,009.849,9217.332,00 14.890,00 91,614.860,00

4029021 Delovršne pogodbe 3.500,003.343,343.500,00 0,00 0,00,00

4029025 Delovršne pogodbe -podžupan 24.000,0013.595,9424.000,00 24.000,00 100,024.000,00

4029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS 14.233,009.059,1013.150,00 14.450,00 101,514.450,00

4029030 Plačila za delo preko študent.servisa 8.300,004.375,218.300,00 8.300,00 100,08.300,00

4029998 Drugi operat.stroški- obvezna praksa 530,000,00530,00 500,00 94,3500,00

4029999 Drugi operativni stroški 769.612,85293.113,51816.924,31 873.728,31 113,5784.740,00

40299991 Stroški izvedbe JZP 21.500,000,0021.500,00 0,00 0,00,00

4029312 Obresti Banki Slovenije na stanje TRR 4.100,004.134,526.600,00 6.000,00 146,34.000,00

4029320 Stroški povezani z zadolževanjem 1.000,00601,121.000,00 0,00 0,00,00

4029990 Objave v Uradnem listu 4.700,00441,174.700,00 5.500,00 117,05.500,00
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4029993 Služnostne pogodbe 55.000,0044.318,2466.500,00 65.000,00 118,265.000,00

4029995 Parcelacije, katastrski in geodet.načrti 203.500,0072.921,88202.500,00 226.500,00 111,3228.500,00

4029996 Vračilo priključne takse 4.500,000,004.500,00 2.000,00 44,40,00

4029201 Storitve odvetnikov 53.000,0036.453,3353.000,00 33.000,00 62,333.000,00

4029230 Druge članarine 4.000,002.706,624.000,00 4.000,00 100,04.000,00

4029300 Plačila storitev UJP 2.288,00900,572.303,00 2.304,00 100,72.304,00

4029301 Provizija banke 100,0057,44100,00 100,00 100,0100,00

4029302 Provizija banke -javna blagajna 4.500,003.348,774.500,00 4.800,00 106,74.800,00

4029310 Plačila bančnih storitev 200,000,00200,00 0,00 0,00,00

4029051 Sejnine 41.900,0017.981,7041.900,00 41.900,00 100,041.900,00

4029054 Sejnine -KS 7.420,006.153,767.020,00 9.280,00 125,19.280,00

4029070 Strokovno izobraževanje zaposlenih 9.000,004.988,849.000,00 9.000,00 100,09.000,00

4029090 Stroški sodnih postopkov 12.000,000,009.500,00 2.000,00 16,72.000,00

4029120 Posebni davek na določene prejemke 2.952,502.487,434.338,00 4.030,00 136,54.030,00

4029200 Storitve notarjev 20.600,003.889,7220.600,00 12.100,00 58,712.100,00

403 Plačila domačih obresti 44.200,0036.000,0661.700,00 27.200,00 61,523.300,00

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 29.000,0021.276,7541.500,00 27.000,00 93,123.100,00

4031011 Obresti Unicredit Banka 8.000,005.386,938.000,00 6.500,00 81,35.900,00

4031012 Onresti NLB 1.000,00786,311.000,00 500,00 50,0200,00

4031013 Obresti DK -Sparkasse 20.000,0015.103,5120.000,00 20.000,00 100,017.000,00

4031019 Obresti -DK 2018 0,000,0012.500,00 0,00 ---0,00

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 15.200,0014.723,3120.200,00 200,00 1,3200,00

4033051 Obresti JS za reg.razvoj -350/25 200,0052,83200,00 200,00 100,0200,00

4033090 Obresti -sodna poravnava WTE 15.000,0014.670,4820.000,00 0,00 0,00,00

409 Rezerve 477.788,00173.698,65561.438,00 177.500,00 37,2177.300,00

4090 Splošna proračunska rezervacija 32.000,0012.904,9230.650,00 42.000,00 131,342.000,00

4090000 Tekoča proračunska rezerva 32.000,0012.904,9230.650,00 42.000,00 131,342.000,00

4091 Proračunska rezerva 445.788,00160.793,73530.788,00 135.500,00 30,4135.300,00

4091000 Proračunska rezerva (stalna) 120.288,0095.561,76120.288,00 135.500,00 112,7135.300,00

40910004 Proračunska rezerva - neurje 22.-23-6. 2019 117.000,000,00117.000,00 0,00 0,00,00

40910005 Proračunska rezerva - neurje 24.8.2019 135.000,0065.231,97135.000,00 0,00 0,00,00

4091004 Stalna pror.rezerva -plazovi -refundacije iz DP 73.500,000,00158.500,00 0,00 0,00,00
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41 TEKOČI TRANSFERI 7.330.886,005.113.535,697.345.354,40 7.487.300,00 102,17.498.300,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.680.400,002.530.170,893.702.900,00 3.730.500,00 101,43.760.500,00

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 24.000,009.975,0024.000,00 24.000,00 100,024.000,00

4111030 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 24.000,009.975,0024.000,00 24.000,00 100,024.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 45.000,0032.774,6745.000,00 45.000,00 100,045.000,00

4112990 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 45.000,0032.774,6745.000,00 45.000,00 100,045.000,00

4117 Štipendije 1.500,000,001.000,00 1.500,00 100,01.500,00

4117010 Kadrovske štipendije 1.500,000,001.000,00 1.500,00 100,01.500,00

4119 Drugi transferi posameznikom 3.609.900,002.487.421,223.632.900,00 3.660.000,00 101,43.690.000,00

4119000 Regresiranje prevozov v šolo 460.000,00302.877,33460.000,00 460.000,00 100,0470.000,00

4119020 Doplačila za šolo v naravi 4.500,002.845,664.500,00 4.500,00 100,04.500,00

4119030 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 10.000,002.560,6010.000,00 10.000,00 100,010.000,00

4119090 Regresiranje oskrbe v domovih 573.000,00372.085,40573.000,00 573.000,00 100,0573.000,00

4119200 Subv. stanarin -ostali 40.000,0023.158,2940.000,00 40.000,00 100,040.000,00

4119201 Subv.stanarin-Stan.sklad 100.000,0061.925,92100.000,00 100.000,00 100,0100.000,00

4119996 Redne subvencije -CPD 215.000,00127.790,41215.000,00 215.000,00 100,0215.000,00

4119998 Subvencije -kmetijstvo 82.000,0054.039,9082.000,00 82.000,00 100,082.000,00

4119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš 1.865.000,001.358.540,981.855.000,00 1.895.000,00 101,61.915.000,00

4119220 Izplačila družinskemu pomočniku 97.000,0073.398,9591.000,00 97.000,00 100,097.000,00

4119991 Letovanje predšolskih otrok 18.000,0011.473,4218.000,00 18.000,00 100,018.000,00

4119992 Plačila oskrbe v  drugih zavodih (VIR, Socio) 9.000,003.776,388.000,00 9.000,00 100,09.000,00

4119993 Subvencija omrežnine po uredbi 120.000,0083.434,26160.000,00 120.000,00 100,0120.000,00

4119994 Druge subvencije posameznikom 16.400,009.513,7216.400,00 36.500,00 222,636.500,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 551.900,00427.328,41551.318,40 558.350,00 101,2558.350,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 551.900,00427.328,41551.318,40 558.350,00 101,2558.350,00

4120000 Politične stranke 26.700,0019.670,3926.700,00 26.700,00 100,026.700,00

4120001 Sofinanciranje neprofitnih organizacij 150,00150,00150,00 150,00 100,0150,00

4120002 Sofinanciranje društev 312.550,00231.343,87311.600,00 309.000,00 98,9309.000,00

4120004 Sofinanciranje OO RK 40.000,0029.795,7440.000,00 35.000,00 87,535.000,00

4120005 Sofinanciranje klubom-šport 163.500,00142.642,00163.500,00 174.500,00 106,7174.500,00

4120008 Sofinanciranje društev -JD 9.000,003.726,419.368,40 13.000,00 144,413.000,00
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413 Drugi tekoči domači transferi 3.098.586,002.156.036,393.091.136,00 3.198.450,00 103,23.179.450,00

4130 Tekoči transferi občinam 74.100,0045.125,8071.100,00 75.900,00 102,475.900,00

4130030 Občina Celje-Medobčinski inšpektorat 74.100,0045.125,8071.100,00 75.900,00 102,475.900,00

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 140.000,0077.598,92140.000,00 120.000,00 85,7120.000,00

4131050 Prispevek za zdravstvo 140.000,0077.598,92140.000,00 120.000,00 85,7120.000,00

4132 Tekoči transferi v javne sklade 13.000,0013.000,0013.000,00 13.000,00 100,013.000,00

4132003 Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti 13.000,0013.000,0013.000,00 13.000,00 100,013.000,00

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.515.476,001.045.377,501.507.476,00 1.590.440,00 105,01.571.440,00

4133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 643.915,00432.088,72640.915,00 672.340,00 104,4672.340,00

4133010 Prispevki delodajalca JZ 95.600,0057.569,2295.600,00 115.500,00 120,8115.500,00

4133020 Materialni stroški JZ 775.961,00555.719,56770.961,00 802.600,00 103,4783.600,00

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 1.356.010,00974.934,171.359.560,00 1.399.110,00 103,21.399.110,00

4135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 1.356.010,00974.934,171.359.560,00 1.399.110,00 103,21.399.110,00
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.787.594,801.355.713,838.123.451,51 8.924.249,14 186,410.429.088,15

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.787.594,801.355.713,838.123.451,51 8.924.249,14 186,410.429.088,15

4200 Nakup zgradb in prostorov 30.000,000,00255.000,00 100.000,00 333,3230.000,00

4200010 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,000,00225.000,00 0,00 ---200.000,00

4200990 Nakup drugih zgradb in prostorov 30.000,000,0030.000,00 100.000,00 333,330.000,00

4201 Nakup prevoznih sredstev 134.874,00134.387,57134.874,00 20.000,00 14,820.000,00

4201010 Nakup avtomobilov 0,000,000,00 20.000,00 ---20.000,00

4201040 Nakup reševalnih vozil 134.874,00134.387,57134.874,00 0,00 0,00,00

4202 Nakup opreme 99.648,0043.991,39340.148,00 383.660,00 385,0164.600,00

4202000 Pisarniško pohištvo 16.000,003.459,5016.000,00 16.000,00 100,016.000,00

4202020 Računalniška strojna oprema 10.000,005.857,5610.000,00 10.000,00 100,010.000,00

4202200 Nakup opreme za menze 0,000,00200.000,00 200.000,00 ---0,00

4202380 Nakup TK opreme 2.000,000,002.000,00 2.000,00 100,02.000,00

4202400 Nakup medicinske opreme 15.250,000,4415.250,00 36.600,00 240,036.600,00

4202450 Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča 2.000,003.541,2820.000,00 15.000,00 750,015.000,00

4202999 Nakup druge opreme 54.398,0031.132,6176.898,00 104.060,00 191,385.000,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 52.500,00259,1957.500,00 52.500,00 100,052.500,00

4203000 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00259,192.000,00 2.000,00 100,02.000,00

4203002 Nakup opreme -Simbio 50.500,000,0055.500,00 50.500,00 100,050.500,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.380.679,52154.966,792.871.505,55 4.037.694,66 292,44.843.859,97

4204010 Novogradnje 522.047,00124.595,691.640.523,04 2.009.700,00 385,02.938.000,00

4204015 Novogradnje -vodovodi 618.362,5112.922,64610.952,51 571.976,00 92,5525.724,00

4204016 Novogradnje -kanalizacija 240.270,0117.448,46620.030,00 1.456.018,66 606,01.380.135,97

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.001.300,00623.260,853.147.335,47 3.089.924,00 154,44.209.500,00

4205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 591.500,00295.126,50571.200,00 471.000,00 79,6621.000,00

4205003 Invest. vzdrževanje in izboljšave vodovodnega mrežja in objektov 10.000,000,0010.000,00 80.000,00 800,090.000,00

4205004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Inhause 0,000,000,00 180.000,00 ---180.000,00

4205010 Obnove 135.600,001.032,581.268.018,23 1.249.624,00 921,6640.000,00

4205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 1.264.200,00327.101,771.298.117,24 1.109.300,00 87,82.678.500,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 270.000,00180.619,33380.000,00 300.000,00 111,1270.000,00

4206000 Nakup zemljišč 270.000,00180.619,33380.000,00 300.000,00 111,1270.000,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 11.600,007.661,3111.600,00 11.600,00 100,011.600,00

4207030 Licenčna programska oprema 9.600,007.661,319.600,00 9.600,00 100,09.600,00

4207040 Druga (nelicenčna) programska oprema 2.000,000,002.000,00 2.000,00 100,02.000,00
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4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 806.993,28210.567,40925.488,49 928.870,48 115,1627.028,18

4208010 Investicijski nadzor 102.223,1815.137,12124.738,69 164.360,48 160,8198.828,18

4208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 650.770,10195.430,28730.749,80 554.810,00 85,3271.000,00

4208990 Plačila drugih storitev in dokumentacije 54.000,000,0070.000,00 209.700,00 388,3157.200,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 317.371,16150.157,07352.371,16 303.000,00 95,5248.000,00

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 119.371,1639.637,67119.371,16 125.000,00 104,7120.000,00

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 119.371,1639.637,67119.371,16 125.000,00 104,7120.000,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,000,0010.000,00 0,00 0,00,00

4310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom 109.371,1639.637,67109.371,16 125.000,00 114,3120.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 198.000,00110.519,40233.000,00 178.000,00 89,9128.000,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 198.000,00110.519,40233.000,00 178.000,00 89,9128.000,00

4323000 Invest.transferi javnim zavodom 198.000,00110.519,40233.000,00 178.000,00 89,9128.000,00
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK     (PRORAČUNSKI PRIMANJKL
     (I. - II.)     (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

1.676.165,01 -487.024,00-2.229.706,79 -3.025.272,91 621,2-3.027.464,09

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

1.709.312,20 -447.024,00-2.172.206,79 -3.001.172,91 671,4-3.007.264,09

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

2.676.922,82 2.238.100,961.835.335,88 2.589.907,68 115,72.754.212,00
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)

0,000,000,00 0,00 ---0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 0,00 ---0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 0,00 ---0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 0,00 ---0,00

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,000,00 0,00 ---0,00

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

0,00 0,000,00 0,00 ---0,00
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VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.364.163,000,002.864.163,00 2.754.493,00 201,92.757.477,00

50 ZADOLŽEVANJE 1.364.163,000,002.864.163,00 2.754.493,00 201,92.757.477,00

500 Domače zadolževanje 1.364.163,000,002.864.163,00 2.754.493,00 201,92.757.477,00

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.000.000,000,002.500.000,00 2.500.000,00 250,02.500.000,00

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti 1.000.000,000,002.500.000,00 2.500.000,00 250,02.500.000,00

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 364.163,000,00364.163,00 254.493,00 69,9257.477,00

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 364.163,000,00364.163,00 254.493,00 69,9257.477,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 1.783.121,941.697.741,121.783.121,94 415.764,54 23,3415.764,54

55 ODPLAČILA DOLGA 1.783.121,941.697.741,121.783.121,94 415.764,54 23,3415.764,54

550 Odplačila domačega dolga 1.783.121,941.697.741,121.783.121,94 415.764,54 23,3415.764,54

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 295.523,30221.642,04295.523,30 295.523,30 100,0295.523,30

5501011 Odplačila DK NLB (EIB) 32.190,0024.142,0832.190,00 32.190,00 100,032.190,00

5501013 Odplačilo kredita -refinanciranje 180.000,00120.000,00180.000,00 180.000,00 100,0180.000,00

5501019 Odplačilo kredita UniCredit Banka 83.333,3077.499,9683.333,30 83.333,30 100,083.333,30

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 1.487.598,641.476.099,081.487.598,64 120.241,24 8,1120.241,24

5503053 Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj 45.992,0034.492,5045.992,00 45.990,00 100,045.990,00

5503070 Odplačilo kredita državnemu proračunu -dolgoročni krediti 36.184,9036.184,9036.184,90 36.184,90 100,036.184,90

5503071 Odplačilo kredita državnemu prorač. 2017 - dolgoročni kredit 38.066,3438.066,3438.066,34 38.066,34 100,038.066,34

5503090 Odplačilo po sodni poravnavi -Storitveno podjetje 1.367.355,401.367.355,341.367.355,40 0,00 0,00,00

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

-21.576,11 -905.982,94-1.148.665,73 -686.544,45 75,8-685.751,63

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -1.697.741,12 -418.958,941.081.041,06 2.338.728,46 ---2.341.712,46

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -1.676.165,01 487.024,002.229.706,79 3.025.272,91 621,23.027.464,09

2.289.055,14XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 2.289.055,142.289.055,14 1.383.072,20 696.527,75

Stran 16 od 16



II. POSEBNI DEL
Odhodki in drugi izdatki proračuna občine so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

PREDLOG PRORAČUNOV OBČINE LAŠKO za leti  2020 in 2021

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01 - Občinski svet

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

01 Občinski svet 91.450,0044.011,6391.450,00 85,878.500,00 78.500,00

80.450,0001 POLITIČNI SISTEM 43.921,6380.450,00 83,967.500,00 67.500,00

80.450,000101 Politični sistem 43.921,6380.450,00 83,967.500,00 67.500,00

67.500,0001019001 Dejavnost občinskega sveta 36.680,4267.500,00 100,067.500,00 67.500,00

24.000,0001001 Občinski svet -sejnine 10.056,2224.000,00 100,024.000,00 24.000,00
24.000,004029051 Sejnine 10.056,2224.000,00 100,024.000,00 24.000,00

12.500,0001002 Delovna telesa OS -sejnine 5.294,4112.500,00 100,012.500,00 12.500,00
12.500,004029051 Sejnine 5.294,4112.500,00 100,012.500,00 12.500,00

4.300,0001003 Materialni stroški OS 1.659,404.300,00 100,04.300,00 4.300,00
2.000,004020090 Reprezentanca 861,202.000,00 100,02.000,00 2.000,00

1.800,004026000 Najemnine in zakupnine za posl.objekte 798,201.800,00 100,01.800,00 1.800,00

500,004029999 Drugi operativni stroški 0,00500,00 100,0500,00 500,00

26.700,0001102 Politične stranke 19.670,3926.700,00 100,026.700,00 26.700,00
26.700,004120000 Politične stranke 19.670,3926.700,00 100,026.700,00 26.700,00

Stran: 1 od 67



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

01 - Občinski svet

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

12.950,0001019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 7.241,2112.950,00 0,00,00 0,00

12.950,0001301 Lokalne volitve 7.241,2112.950,00 0,00,00 0,00
500,004020000 Pisarniški material in storitve 59,48500,00 0,00,00 0,00

500,004020060 Stroški oglaševalskih storitev 0,00500,00 0,00,00 0,00

100,004020090 Reprezentanca 59,68100,00 0,00,00 0,00

2.000,004022060 Poštnina in kurirske storitve 26,662.000,00 0,00,00 0,00

350,004026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte 323,78350,00 0,00,00 0,00

3.500,004029021 Delovršne pogodbe 3.343,343.500,00 0,00,00 0,00

6.000,004029999 Drugi operativni stroški 3.428,276.000,00 0,00,00 0,00

11.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

90,0011.000,00 100,011.000,00 11.000,00

11.000,000403 Druge skupne administrativne službe 90,0011.000,00 100,011.000,00 11.000,00

11.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 90,0011.000,00 100,011.000,00 11.000,00

11.000,0001206 Občinski praznik 90,0011.000,00 100,011.000,00 11.000,00
8.000,004020090 Reprezentanca 0,008.000,00 100,08.000,00 8.000,00

3.000,004029999 Drugi operativni stroški 90,003.000,00 100,03.000,00 3.000,00

Stran: 2 od 67



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

02 - Nadzor in notranja revizija

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

02 Nadzor in notranja revizija 11.000,002.858,0311.000,00 100,011.000,00 11.000,00

11.000,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.858,0311.000,00 100,011.000,00 11.000,00

11.000,000203 Fiskalni nadzor 2.858,0311.000,00 100,011.000,00 11.000,00

11.000,0002039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.858,0311.000,00 100,011.000,00 11.000,00

5.000,0002101 Nadzorni odbor 2.858,035.000,00 100,05.000,00 5.000,00
4.000,004029051 Sejnine 2.432,574.000,00 100,04.000,00 4.000,00

1.000,004029070 Strokovno izobraževanje zaposlenih 425,461.000,00 100,01.000,00 1.000,00

6.000,0002102 Notranja revizija 0,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00
6.000,004020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00

Stran: 3 od 67



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03 - Župan

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

03 Župan 104.283,0067.279,53104.283,00 100,9105.210,00 105.452,00

76.283,0001 POLITIČNI SISTEM 52.726,2076.283,00 101,177.110,00 77.352,00

76.283,000101 Politični sistem 52.726,2076.283,00 101,177.110,00 77.352,00

76.283,0001019003 Dejavnost župana in podžupanov 52.726,2076.283,00 101,177.110,00 77.352,00

52.283,0003101 Plače in drugi osebni prejemki -župan 39.130,2652.283,00 101,653.110,00 53.352,00
38.000,004000000 Osnovne plače 28.604,4038.000,00 100,038.000,00 38.000,00

4.850,004000010 Dodatek za delovno dobo 3.289,984.850,00 107,45.210,00 5.350,00

500,004001000 Regres za letni dopust 886,63886,63 177,4887,00 887,00

1.000,004002020 Prehrana med delom 601,921.000,00 100,01.000,00 1.000,00

4.200,004010010 Prispevek za PIZ 3.014,993.813,37 100,04.200,00 4.300,00

3.100,004011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje 2.234,813.100,00 100,03.100,00 3.100,00

255,004011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni 180,56255,00 100,0255,00 255,00

30,004012000 Prispevek za zaposlovanje 20,4630,00 100,030,00 30,00

48,004013000 Prispevek za starševsko varstvo 34,0448,00 100,048,00 50,00

300,004015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu 262,47300,00 126,7380,00 380,00

24.000,0003102 Nagrade -podžupan 13.595,9424.000,00 100,024.000,00 24.000,00
24.000,004029025 Delovršne pogodbe -podžupan 13.595,9424.000,00 100,024.000,00 24.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

03 - Župan

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

28.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

14.553,3328.000,00 100,428.100,00 28.100,00

28.000,000403 Druge skupne administrativne službe 14.553,3328.000,00 100,428.100,00 28.100,00

28.000,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 14.553,3328.000,00 100,428.100,00 28.100,00

28.000,0003201 Izvedba protokolarnih dogodkov (sponzorstva, sodel.z drug.obč.,..) 14.553,3328.000,00 100,428.100,00 28.100,00
1.000,004020060 Stroški oglaševalskih storitev 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

9.000,004020090 Reprezentanca 4.191,549.000,00 100,09.000,00 9.000,00

1.000,004029010 Avtorski honorarji 75,191.000,00 100,01.000,00 1.000,00

10.000,004029999 Drugi operativni stroški 8.186,6010.000,00 100,010.000,00 10.000,00

400,004119994 Druge subvencije posameznikom 0,00400,00 125,0500,00 500,00

6.600,004120002 Sofinanciranje društev 2.100,006.600,00 100,06.600,00 6.600,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občina Laško

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

04 Občina Laško 12.855.960,807.112.892,2916.006.946,59 124,415.993.920,32 17.546.309,00

10.700,0002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.255,7113.200,00 120,612.900,00 10.900,00

10.700,000202 Urejanje na področju fiskalne politike 8.255,7113.200,00 120,612.900,00 10.900,00

10.700,0002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 8.255,7113.200,00 120,612.900,00 10.900,00

10.700,0008101 Stroški plačilnega prometa 8.255,7113.200,00 120,612.900,00 10.900,00
2.000,004029300 Plačila storitev UJP 714,982.000,00 100,02.000,00 2.000,00

100,004029301 Provizija banke 57,44100,00 100,0100,00 100,00

4.500,004029302 Provizija banke -javna blagajna 3.348,774.500,00 106,74.800,00 4.800,00

4.100,004029312 Obresti Banki Slovenije na stanje TRR 4.134,526.600,00 146,36.000,00 4.000,00

2.000,0003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0,005.000,00 250,05.000,00 5.000,00

2.000,000302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 0,005.000,00 250,05.000,00 5.000,00

2.000,0003029002 Mednarodno sodelovanje občin 0,005.000,00 250,05.000,00 5.000,00

2.000,0001209 Partnerska mesta 0,005.000,00 250,05.000,00 5.000,00
1.000,004020090 Reprezentanca 0,002.500,00 250,02.500,00 2.500,00

1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,002.500,00 250,02.500,00 2.500,00

60.000,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

31.019,8157.500,00 46,728.000,00 27.000,00

60.000,000403 Druge skupne administrativne službe 31.019,8157.500,00 46,728.000,00 27.000,00

3.000,0004039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 706,933.000,00 166,75.000,00 4.000,00

2.000,0001201 Objave v Uradnem listu 441,172.000,00 150,03.000,00 3.000,00
2.000,004029990 Objave v Uradnem listu 441,172.000,00 150,03.000,00 3.000,00

1.000,0001202 Spletne strani občine 265,761.000,00 200,02.000,00 1.000,00
1.000,004020070 Računalniške storitve in vzdrževanje račun.programov 265,761.000,00 200,02.000,00 1.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občina Laško

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

57.000,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.312,8854.500,00 40,423.000,00 23.000,00

57.000,0004301 Notarski in odvetniški stroški 30.312,8854.500,00 40,423.000,00 23.000,00
10.000,004029090 Stroški sodnih postopkov 0,007.500,00 0,00,00 0,00

5.000,004029200 Storitve notarjev 275,485.000,00 40,02.000,00 2.000,00

40.000,004029201 Storitve odvetnikov 30.037,4040.000,00 50,020.000,00 20.000,00

2.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,002.000,00 50,01.000,00 1.000,00

1.269.480,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 853.966,601.272.480,00 111,61.417.130,00 1.445.180,00

4.000,000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 
lokalne ravni

2.706,624.000,00 ---94.000,00 94.000,00

4.000,0006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 2.706,624.000,00 100,04.000,00 4.000,00

4.000,0001203 Članarine 2.706,624.000,00 100,04.000,00 4.000,00
4.000,004029230 Druge članarine 2.706,624.000,00 100,04.000,00 4.000,00

0,0006019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0,000,00 ---90.000,00 90.000,00

0,0001211 Participativni proračun 0,000,00 ---90.000,00 90.000,00
0,004029999 Drugi operativni stroški 0,000,00 ---90.000,00 90.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občina Laško

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019
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(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

1.265.480,000603 Dejavnost občinske uprave 851.259,981.268.480,00 104,61.323.130,00 1.351.180,00

1.185.480,0006039001 Administracija občinske uprave 819.299,521.192.480,00 105,41.249.030,00 1.277.080,00

726.300,0004101 Plače občinska uprava 548.643,24726.300,00 107,8782.900,00 809.950,00
550.000,004000000 Osnovne plače 425.773,71550.000,00 108,2595.000,00 615.000,00

40.000,004000010 Dodatek za delovno dobo 23.111,8440.000,00 105,042.000,00 45.000,00

4.200,004000030 Položajni dodatek 2.443,954.200,00 108,34.550,00 4.600,00

1.400,004000040 Drugi dodatki 802,111.400,00 100,01.400,00 1.400,00

15.000,004003020 Sred.za del.usp. -povečan obseg dela 13.956,3117.000,00 100,015.000,00 15.000,00

4.000,004004000 Nadurno delo 0,002.000,00 100,04.000,00 4.000,00

55.000,004010010 Prispevek za PIZ 41.261,6555.000,00 109,560.200,00 62.600,00

41.000,004011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje 30.582,2141.000,00 109,344.800,00 46.300,00

3.500,004011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni 2.470,473.500,00 105,73.700,00 3.800,00

500,004012000 Prispevek za zaposlovanje 279,61500,00 100,0500,00 500,00

700,004013000 Prispevek za starševsko varstvo 466,13700,00 107,1750,00 750,00

11.000,004015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu 7.495,2511.000,00 100,011.000,00 11.000,00

70.650,0004102 Drugi osebni prejemki 52.627,4870.650,00 103,673.200,00 74.200,00
25.000,004001000 Regres za letni dopust 23.309,3225.000,00 100,025.000,00 25.000,00

24.000,004002020 Prehrana med delom 15.377,7724.000,00 108,326.000,00 26.000,00

20.000,004002030 Prevoz na delo 13.507,2620.000,00 105,021.000,00 22.000,00

450,004009000 Jubilejne nagrade 433,13450,00 0,00,00 0,00

1.200,004009020 Solidarnostne pomoči 0,001.200,00 100,01.200,00 1.200,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občina Laško

Veljavni plan

2019
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Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

268.930,0004310 Materialni stroški obč.uprave 144.789,10271.930,00 101,0271.530,00 271.530,00
19.000,004020000 Pisarniški material in storitve 9.384,9419.000,00 94,718.000,00 18.000,00

30.000,004020010 Čistilni material in storitve 18.719,2230.000,00 120,036.000,00 36.000,00

1.000,004020020 Storitve varovanja zgradb in prostorov 840,821.000,00 100,01.000,00 1.000,00

800,004020021 Storitve varovanja-blagajna 531,20800,00 100,0800,00 800,00

8.000,004020040 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 5.428,578.000,00 100,08.000,00 8.000,00

1.500,004020060 Stroški oglaševalskih storitev 956,681.500,00 133,32.000,00 2.000,00

32.450,004020070 Računalniške storitve in vzdrževanje račun.programov 21.089,0232.450,00 98,632.000,00 32.000,00

3.000,004020090 Reprezentanca 1.219,513.000,00 100,03.000,00 3.000,00

8.000,004020990 Drugi splošni material in storitve 4.045,788.000,00 100,08.000,00 8.000,00

2.000,004020991 Varstvo pri delu 440,082.000,00 100,02.000,00 2.000,00

3.000,004020992 Zdravje in varnpost pri delu 348,903.000,00 100,03.000,00 3.000,00

400,004020993 Material in storitve -poroke 0,00400,00 0,00,00 0,00

8.500,004022000 Elektrika 7.959,7711.500,00 100,08.500,00 8.500,00

400,0040220001 Elektrika -graščinsko dvorišče 259,89400,00 100,0400,00 400,00

25.000,004022010 Ogrevanje, kurivo 13.143,3025.000,00 100,025.000,00 25.000,00

1.500,004022031 Voda 870,931.500,00 100,01.500,00 1.500,00

1.800,004022040 Odvoz smeti 1.350,451.800,00 100,01.800,00 1.800,00

8.600,004022050 Telefon, faks, el.pošta 5.820,438.600,00 101,28.700,00 8.700,00

13.000,004022060 Poštnina in kurirske storitve 11.047,0213.000,00 115,415.000,00 15.000,00

9.000,004023000 Gorivo in mazivo 4.355,369.000,00 100,09.000,00 9.000,00

7.500,004023010 Vzdrževanje in popravila vozil 2.227,267.500,00 100,07.500,00 7.500,00

1.500,004023040 Pristojbine za registracijo vozil 541,211.500,00 66,71.000,00 1.000,00

4.000,004023050 Zavarovalne premije za vozila 2.552,664.000,00 100,04.000,00 4.000,00

550,004023060 Stroški nakupa vinjet 360,66550,00 100,0550,00 550,00

500,004024000 Dnevnice v državi 48,00500,00 60,0300,00 300,00

350,004024010 Hotelske in rest.storitve v državi 266,55350,00 100,0350,00 350,00

500,004024020 Stroški prevoza v državi 213,01500,00 100,0500,00 500,00

150,004024030 Dnevnice v tujini 0,00150,00 133,3200,00 200,00

300,004024990 Drugi izdatki za sl.potovanja 70,60300,00 100,0300,00 300,00

16.000,004025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 2.777,2616.000,00 93,815.000,00 15.000,00

2.000,004025100 Vzdrževanje računalnikov in telekom.opreme 0,002.000,00 50,01.000,00 1.000,00

4.500,004025110 Tek.vzdržev. druge opreme 0,004.500,00 88,94.000,00 4.000,00

12.600,004026070 Najem programske računalniške opreme 8.450,3912.600,00 103,213.000,00 13.000,00

11.000,004026990 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 6.984,1811.000,00 90,910.000,00 10.000,00
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600,004029020 Podjemne pogodbe 0,00600,00 83,3500,00 500,00

8.000,004029030 Plačila za delo preko študent.servisa 4.375,218.000,00 100,08.000,00 8.000,00

8.000,004029070 Strokovno izobraževanje zaposlenih 4.563,388.000,00 100,08.000,00 8.000,00

130,004029120 Posebni davek na določene prejemke 0,00130,00 100,0130,00 130,00

5.000,004029201 Storitve odvetnikov 1.297,675.000,00 100,05.000,00 5.000,00

530,004029998 Drugi operat.stroški- obvezna praksa 0,00530,00 94,3500,00 500,00

8.270,004029999 Drugi operativni stroški 2.249,198.270,00 96,78.000,00 8.000,00

74.100,0004320 Medobčinski inšpektorat 45.125,8071.100,00 102,475.900,00 75.900,00
74.100,004130030 Občina Celje-Medobčinski inšpektorat 45.125,8071.100,00 102,475.900,00 75.900,00

45.500,0004411 Materialni stroški -refundirani 28.113,9052.500,00 100,045.500,00 45.500,00
15.200,004020010 Čistilni material in storitve 11.890,3515.200,00 100,015.200,00 15.200,00

5.000,004020070 Računalniške storitve in vzdrževanje račun.programov 2.526,045.000,00 100,05.000,00 5.000,00

6.000,004022000 Elektrika 5.484,5213.000,00 100,06.000,00 6.000,00

12.000,004022010 Ogrevanje, kurivo 6.968,8712.000,00 100,012.000,00 12.000,00

800,004022031 Voda 461,79800,00 100,0800,00 800,00

200,004022032 Dimnikarske storitve 0,00200,00 100,0200,00 200,00

1.300,004022040 Odvoz smeti 716,041.300,00 100,01.300,00 1.300,00

5.000,004025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 66,295.000,00 100,05.000,00 5.000,00

80.000,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 
občinske uprave

31.960,4676.000,00 92,674.100,00 74.100,00

6.200,0004305 Upravljanje in razpolaganje z občinskim premoženjem 1.750,486.200,00 0,00,00 0,00
6.000,004020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.750,486.000,00 0,00,00 0,00

200,004029999 Drugi operativni stroški 0,00200,00 0,00,00 0,00

14.200,0004308 Zavarovalne premije za javne objekte 8.587,8514.200,00 102,114.500,00 14.500,00
12.500,004025040 Zavarovalne premije za objekte 7.096,0112.500,00 100,012.500,00 12.500,00

1.700,004025120 Zavarovalne premije za opremo 1.491,841.700,00 117,72.000,00 2.000,00
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39.600,0004530 Nabava opreme -OU 17.237,5639.600,00 100,039.600,00 39.600,00
16.000,004202000 Pisarniško pohištvo 3.459,5016.000,00 100,016.000,00 16.000,00

10.000,004202020 Računalniška strojna oprema 5.857,5610.000,00 100,010.000,00 10.000,00

2.000,004203000 Nakup drugih osnovnih sredstev 259,192.000,00 100,02.000,00 2.000,00

9.600,004207030 Licenčna programska oprema 7.661,319.600,00 100,09.600,00 9.600,00

2.000,004207040 Druga (nelicenčna) programska oprema 0,002.000,00 100,02.000,00 2.000,00

20.000,0004531 Investicije in investicijsko vzdrževanje -OU 4.384,5716.000,00 100,020.000,00 20.000,00
20.000,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 4.384,5716.000,00 100,020.000,00 20.000,00

269.648,1607 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 155.381,24268.935,16 100,1269.900,01 264.900,00

269.648,160703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 155.381,24268.935,16 100,1269.900,01 264.900,00

31.664,0007039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 8.741,9131.664,00 69,522.000,01 17.000,00

20.000,0005101 Nabava intend.in skup. reševalne opreme 2.114,6620.000,00 75,015.000,00 10.000,00
10.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,0010.000,00 0,00,00 0,00

10.000,004310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom 2.114,6610.000,00 150,015.000,00 10.000,00

1.900,0005102 Vzdrževanje  opreme 1.282,911.900,00 100,01.900,01 1.900,00
300,004022000 Elektrika 235,13300,00 100,0300,00 300,00

1.600,004025110 Tek.vzdržev. druge opreme 1.047,781.600,00 100,01.600,01 1.600,00

2.000,0005103 Intervencije na terenu 473,892.000,00 50,01.000,00 1.000,00
2.000,004029999 Drugi operativni stroški 473,892.000,00 50,01.000,00 1.000,00

4.464,0005104 Usposabljanje 1.570,454.464,00 17,9800,00 800,00
800,004020090 Reprezentanca 0,00800,00 100,0800,00 800,00

1.354,004029020 Podjemne pogodbe 0,001.354,00 0,00,00 0,00

310,004029120 Posebni davek na določene prejemke 0,00310,00 0,00,00 0,00

2.000,004029999 Drugi operativni stroški 1.570,452.000,00 0,00,00 0,00

3.300,0005105 Sof.dejavnosti pomembne za ZR 3.300,003.300,00 100,03.300,00 3.300,00
3.300,004120002 Sofinanciranje društev 3.300,003.300,00 100,03.300,00 3.300,00
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237.984,1607039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 146.639,33237.271,16 104,2247.900,00 247.900,00

135.200,0005201 Delovanje gasilske zveze 108.900,00135.200,00 100,0135.200,00 135.200,00
135.200,004120002 Sofinanciranje društev 108.900,00135.200,00 100,0135.200,00 135.200,00

44.371,1605202 Požarna taksa 36.323,0844.371,16 90,240.000,00 40.000,00
44.371,164310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom 36.323,0844.371,16 90,240.000,00 40.000,00

30.000,0005204 Sofinanciranje gasilskih vozil 1.199,9330.000,00 150,045.000,00 45.000,00
30.000,004310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom 1.199,9330.000,00 150,045.000,00 45.000,00

23.000,0005206 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme 0,0023.000,00 100,023.000,00 23.000,00
23.000,004310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom 0,0023.000,00 100,023.000,00 23.000,00

5.413,0005207 Usposabljanje gasilci 216,324.700,00 86,84.700,00 4.700,00
5.413,004029999 Drugi operativni stroški 216,324.700,00 86,84.700,00 4.700,00

7.000,0008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.809,357.000,00 151,410.600,00 7.000,00

7.000,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.809,357.000,00 151,410.600,00 7.000,00

7.000,0008029001 Prometna varnost 2.809,357.000,00 151,410.600,00 7.000,00

7.000,0006501 Svet za preventivo 2.809,357.000,00 151,410.600,00 7.000,00
200,004020090 Reprezentanca 0,00200,00 100,0200,00 200,00

200,004024020 Stroški prevoza v državi 44,06200,00 200,0400,00 400,00

3.000,004029999 Drugi operativni stroški 1.875,965.700,00 213,36.400,00 6.400,00

3.600,004202999 Nakup druge opreme 889,33900,00 100,03.600,00 0,00
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31.500,0010 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 17.979,0331.868,40 112,735.500,00 35.500,00

31.500,001003 Aktivna politika zaposlovanja 17.979,0331.868,40 112,735.500,00 35.500,00

31.500,0010039001 Povečanje zaposljivosti 17.979,0331.868,40 112,735.500,00 35.500,00

2.500,0006709 JD -Splošno koristno delo 142,092.500,00 100,02.500,00 2.500,00
2.500,004029999 Drugi operativni stroški 142,092.500,00 100,02.500,00 2.500,00

0,0006802 JD - OZ RK 368,40368,40 ---4.000,00 4.000,00
0,004120008 Sofinanciranje društev -JD 368,40368,40 ---4.000,00 4.000,00

9.000,0006807 JD - ŠMOCL 3.358,019.000,00 100,09.000,00 9.000,00
9.000,004120008 Sofinanciranje društev -JD 3.358,019.000,00 100,09.000,00 9.000,00

1.000,0006809 JD -Občina 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

19.000,0006812 JD -center za socialno delo 14.110,5319.000,00 100,019.000,00 19.000,00
16.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 12.449,6716.000,00 18,83.000,00 3.000,00

3.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 1.660,863.000,00 533,316.000,00 16.000,00

298.332,5411 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 110.488,83311.086,00 131,3391.678,31 371.700,00

201.132,541102 Program reforme kmetijstva in živilstva 95.315,27213.886,00 146,4294.478,31 274.500,00

82.000,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 54.039,9082.000,00 100,082.000,00 82.000,00

82.000,0005300 Ukrepi v kmetijstvu in na podeželju 54.039,9082.000,00 100,082.000,00 82.000,00
82.000,004119998 Subvencije -kmetijstvo 54.039,9082.000,00 100,082.000,00 82.000,00

119.132,5411029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 41.275,37131.886,00 178,4212.478,31 192.500,00

16.000,0005305 Delovanje lokalne akcijske skupine (LAS) 7.677,4616.000,00 50,08.000,00 8.000,00
16.000,004029999 Drugi operativni stroški 7.677,4616.000,00 50,08.000,00 8.000,00
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1.000,0005313 Ureditev vaških jeder v Občini Laško 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

24.310,6105315 Okusiti raznolikost podeželja 14.366,2726.064,07 102,824.978,31 0,00
4.511,764029010 Avtorski honorarji 4.511,764.511,76 0,00,00 0,00

19.798,854029999 Drugi operativni stroški 9.854,5121.552,31 126,224.978,31 0,00

25.798,0005316 Čebelarska dediščina 15.329,3925.798,00 3,91.000,00 1.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 180,091.000,00 100,01.000,00 1.000,00

24.798,004202999 Nakup druge opreme 15.149,3024.798,00 0,00,00 0,00

5.023,9305317 Ureditev okolja v Laškem 3.902,255.023,93 0,00,00 0,00
5.023,934020990 Drugi splošni material in storitve 3.902,255.023,93 0,00,00 0,00

6.000,0005318 Projekti LAS (EKSRP) 0,0013.000,00 ---63.000,00 63.000,00
3.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,003.000,00 0,00,00 0,00

3.000,004208990 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,0010.000,00 ---63.000,00 63.000,00

30.000,0005319 Projekti LAS  (ESRR) 0,0010.000,00 200,060.000,00 60.000,00
0,004020990 Drugi splošni material in storitve 0,000,00 ---60.000,00 60.000,00

30.000,004208990 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,0010.000,00 0,00,00 0,00

1.000,0005556 Jezera prihodnosti 0,005.000,00 500,05.000,00 37.000,00
1.000,004208990 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,005.000,00 500,05.000,00 37.000,00

10.000,0005558 Rudarska dediščina 0,0030.000,00 495,049.500,00 22.500,00
0,004020990 Drugi splošni material in storitve 0,0020.000,00 ---18.000,00 7.500,00

0,004204010 Novogradnje 0,000,00 ---22.000,00 15.000,00

10.000,004208990 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,0010.000,00 95,09.500,00 0,00

11.000,001103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.403,1411.000,00 100,011.000,00 11.000,00

1.000,0011039001 Delovanje služb in javnih zavodov 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

1.000,0005301 Drugi operat. stroški -kmetijstvo 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00
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10.000,0011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.403,1410.000,00 100,010.000,00 10.000,00

10.000,0005310 Zavetišče za živali 5.403,1410.000,00 100,010.000,00 10.000,00
500,004026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte 364,68500,00 100,0500,00 500,00

9.500,004029999 Drugi operativni stroški 5.038,469.500,00 100,09.500,00 9.500,00

86.200,001104 Gozdarstvo 9.770,4286.200,00 100,086.200,00 86.200,00

86.200,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 9.770,4286.200,00 100,086.200,00 86.200,00

30.000,0007090 Koncesijska dajatev -gozdovi 2.400,9630.000,00 100,030.000,00 30.000,00
30.000,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 2.400,9630.000,00 100,030.000,00 30.000,00

6.000,0007100 Zimsko vzdrževanje gozdnih cest 3.028,676.000,00 100,06.000,00 6.000,00
6.000,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 3.028,676.000,00 100,06.000,00 6.000,00

50.200,0007101 Gozdne ceste 4.340,7950.200,00 100,050.200,00 50.200,00
50.200,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 4.340,7950.200,00 100,050.200,00 50.200,00

93.684,0012 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 18.961,38606.790,00 ---1.050.500,00 692.000,00

93.684,001206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 18.961,38606.790,00 ---1.050.500,00 692.000,00

93.684,0012069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 18.961,38606.790,00 ---1.050.500,00 692.000,00

0,0004550 Energetska sanacija občinskih objektov 0,000,00 ---106.000,00 336.000,00
0,004205010 Obnove 0,000,00 ---100.000,00 330.000,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,000,00 ---2.000,00 6.000,00

0,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---4.000,00 0,00

15.000,0005413 Energetska učinkovitost 0,0015.000,00 100,015.000,00 15.000,00
5.500,004026070 Najem programske računalniške opreme 0,005.500,00 100,05.500,00 5.500,00

9.500,004029999 Drugi operativni stroški 0,009.500,00 100,09.500,00 9.500,00
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19.500,0005416 DOLB Rimske Toplice 7.048,5019.500,00 0,00,00 0,00
19.500,004029999 Drugi operativni stroški 7.048,5019.500,00 0,00,00 0,00

5.000,0005419 Energetska samooskrba 0,0020.000,00 ---150.000,00 135.000,00
0,004204010 Novogradnje 0,000,00 ---40.000,00 130.000,00

5.000,004208990 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,0020.000,00 ---110.000,00 5.000,00

54.184,0006636 Energetska sanacija objektov 11.912,88552.290,00 ---779.500,00 206.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 150,01.500,00 0,00

20.000,004204010 Novogradnje 0,00200.000,00 900,0180.000,00 0,00

0,004205010 Obnove 0,00309.431,00 ---585.000,00 200.000,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,006.475,00 ---8.000,00 6.000,00

33.184,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 11.912,8835.384,00 15,15.000,00 0,00

2.797.600,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

1.176.024,293.085.100,00 127,33.560.600,00 4.867.000,00

2.792.100,001302 Cestni promet in infrastruktura 1.173.442,373.079.600,00 127,33.553.900,00 4.860.300,00

883.500,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 607.627,71994.500,00 126,61.118.500,00 1.118.500,00

15.000,0007104 Intervencije občinske ceste 9.645,5550.000,00 120,018.000,00 18.000,00
15.000,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 9.645,5550.000,00 100,015.000,00 15.000,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,000,00 ---3.000,00 3.000,00

60.000,0007105 Izboljšava prometne varnosti 26.442,8660.000,00 100,060.000,00 60.000,00
60.000,004029999 Drugi operativni stroški 26.442,8660.000,00 100,060.000,00 60.000,00

185.000,0007107 Odmera občinskih cest in digitalizacija 71.321,24185.000,00 113,5210.000,00 210.000,00
0,004029010 Avtorski honorarji 142,200,00 ---0,00 0,00

175.000,004029995 Parcelacije, katastrski in geodet.načrti 70.292,80175.000,00 114,3200.000,00 200.000,00

10.000,004029999 Drugi operativni stroški 886,2410.000,00 100,010.000,00 10.000,00

1.000,0007108 Celostna prometna strategija 0,0010.000,00 1.000,010.000,00 10.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,0010.000,00 1.000,010.000,00 10.000,00
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4.000,0007109 Ukrepi trajnostne mobilnosti 299,0464.000,00 ---152.000,00 152.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 299,0410.000,00 500,05.000,00 5.000,00

0,004201010 Nakup avtomobilov 0,000,00 ---20.000,00 20.000,00

1.000,004202999 Nakup druge opreme 0,0022.000,00 ---40.000,00 40.000,00

0,004204010 Novogradnje 0,0020.000,00 ---70.000,00 70.000,00

1.000,004208010 Investicijski nadzor 0,002.000,00 200,02.000,00 2.000,00

1.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0010.000,00 ---15.000,00 15.000,00

275.000,0007110 Vzdrževanje lokalnih cest -letno 188.113,92255.000,00 92,7255.000,00 255.000,00
275.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 188.113,92255.000,00 92,7255.000,00 255.000,00

175.000,0007111 Vzdrževanje lokalnih cest -zimsko 174.551,65175.000,00 100,0175.000,00 175.000,00
175.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 174.551,65175.000,00 100,0175.000,00 175.000,00

42.000,0007112 Vzdrževanje javnih poti -letno 53.963,7469.000,00 147,662.000,00 62.000,00
42.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 53.963,7469.000,00 147,662.000,00 62.000,00

23.500,0007113 Vzdrževanje javnih poti -zimsko 23.442,1823.500,00 100,023.500,00 23.500,00
23.500,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 23.442,1823.500,00 100,023.500,00 23.500,00

56.000,0007114 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -letno 28.725,0856.000,00 100,056.000,00 56.000,00
56.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 28.725,0856.000,00 100,056.000,00 56.000,00

23.000,0007115 Vzdrževanje javnih poti (ulice) -zimsko 22.856,2423.000,00 100,023.000,00 23.000,00
23.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 22.856,2423.000,00 100,023.000,00 23.000,00

0,0007116 Vzdrževanje LC in JP -zimsko (dodatna sredstva) 379,990,00 ---50.000,00 50.000,00
0,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 379,990,00 ---0,00 0,00

0,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 0,000,00 ---50.000,00 50.000,00

24.000,0007119 Vzdrževanje kolesarskih in pohodnih poti 7.886,2224.000,00 100,024.000,00 24.000,00
2.000,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 1.568,605.550,00 100,02.000,00 2.000,00

22.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 6.317,6218.450,00 100,022.000,00 22.000,00
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1.712.100,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 473.593,741.792.800,00 121,12.073.100,00 3.450.500,00

1.542.600,0007120 Obnova občinskih cest in javnih površin 440.817,631.623.300,00 120,51.859.100,00 3.238.000,00
59.500,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 2.637,8559.500,00 100,059.500,00 59.500,00

2.000,004029090 Stroški sodnih postopkov 0,002.000,00 100,02.000,00 2.000,00

2.000,004029200 Storitve notarjev 1.302,852.000,00 100,02.000,00 2.000,00

20.000,004029995 Parcelacije, katastrski in geodet.načrti 1.547,2020.000,00 100,020.000,00 20.000,00

19.000,004029999 Drugi operativni stroški 1.346,3719.000,00 79,015.000,00 14.000,00

24.000,004204010 Novogradnje 57.184,86147.468,04 854,2205.000,00 20.000,00

0,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,000,00 ---200.000,00 400.000,00

33.600,004205010 Obnove 0,0033.600,00 119,140.000,00 0,00

1.111.700,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 293.835,921.087.986,96 86,1956.800,00 2.526.000,00

50.000,004206000 Nakup zemljišč 14.051,8350.000,00 100,050.000,00 50.000,00

55.000,004208010 Investicijski nadzor 14.237,1255.745,00 81,544.800,00 79.500,00

165.800,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 54.673,63146.000,00 159,2264.000,00 65.000,00

17.000,0007121 Izgradnja pločnikov 3.118,2617.000,00 361,861.500,00 60.000,00
2.000,004029999 Drugi operativni stroški 722,072.000,00 175,03.500,00 2.000,00

0,004204010 Novogradnje 0,000,00 ---50.000,00 50.000,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,000,00 ---4.000,00 4.000,00

15.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.396,1915.000,00 26,74.000,00 4.000,00

152.500,0007140 Obnova cest v KS po delilniku 29.657,85152.500,00 100,0152.500,00 152.500,00
152.500,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 29.657,85152.500,00 100,0152.500,00 152.500,00

75.100,0013029003 Urejanje cestnega prometa 18.317,4790.100,00 239,8180.100,00 93.100,00

12.000,0007133 Javna parkirišča 0,0012.000,00 975,0117.000,00 30.000,00
2.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,002.000,00 100,02.000,00 0,00

0,004204010 Novogradnje 0,004.600,00 ---100.000,00 30.000,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,000,00 ---5.000,00 0,00

10.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,005.400,00 100,010.000,00 0,00

13.100,0007134 Prometna in turistična signalizacija 3.223,4913.100,00 100,013.100,00 13.100,00
13.100,004029999 Drugi operativni stroški 3.223,4913.100,00 100,013.100,00 13.100,00
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25.000,0007135 Kataster cest 0,0040.000,00 100,025.000,00 25.000,00
25.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,0040.000,00 100,025.000,00 25.000,00

25.000,0007136 Urbana oprema 15.093,9825.000,00 100,025.000,00 25.000,00
25.000,004202999 Nakup druge opreme 15.093,9825.000,00 100,025.000,00 25.000,00

121.400,0013029004 Cestna razsvetljava 73.903,45202.200,00 150,1182.200,00 198.200,00

19.200,0007125 Gradnja cestne in javne razsvetljave 5.986,8370.200,00 261,550.200,00 66.200,00
1.000,004029200 Storitve notarjev 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

200,004029999 Drugi operativni stroški 0,002.200,00 ---2.200,00 2.200,00

10.000,004204010 Novogradnje 2.157,6910.000,00 100,010.000,00 25.000,00

1.000,004205010 Obnove 0,0050.000,00 ---30.000,00 30.000,00

2.000,004208010 Investicijski nadzor 0,002.000,00 100,02.000,00 3.000,00

5.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.829,145.000,00 100,05.000,00 5.000,00

102.200,0007201 Cestna in javna razsvetljava -tekoči stroški 67.916,62132.000,00 129,2132.000,00 132.000,00
70.000,004022000 Elektrika 54.899,6970.000,00 100,070.000,00 70.000,00

1.000,004025036 Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 0,0020.000,00 ---20.000,00 20.000,00

1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,0010.000,00 1.000,010.000,00 10.000,00

30.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 13.016,9330.000,00 100,030.000,00 30.000,00

200,004208010 Investicijski nadzor 0,002.000,00 1.000,02.000,00 2.000,00

5.500,001306 Telekomunikacije in pošta 2.581,925.500,00 121,86.700,00 6.700,00

5.500,0013069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 2.581,925.500,00 121,86.700,00 6.700,00

2.000,0005411 Širokopasovno omrežje 0,002.000,00 160,03.200,00 3.200,00
0,004022050 Telefon, faks, el.pošta 0,000,00 ---1.200,00 1.200,00

2.000,004202380 Nakup TK opreme 0,002.000,00 100,02.000,00 2.000,00

3.500,0005417 Javno brezžično WLAN omrežje 2.581,923.500,00 100,03.500,00 3.500,00
3.500,004029999 Drugi operativni stroški 2.581,923.500,00 100,03.500,00 3.500,00
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417.077,6014 GOSPODARSTVO 161.359,89452.395,60 78,7328.360,00 347.500,00

30.000,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 17.129,3230.000,00 90,027.000,00 23.000,00

30.000,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 17.129,3230.000,00 90,027.000,00 23.000,00

9.000,0005401 RASR (projekti RRA in RRP) 5.216,409.000,00 100,09.000,00 9.000,00
9.000,004029999 Drugi operativni stroški 5.216,409.000,00 100,09.000,00 9.000,00

4.000,0005404 Območno razvojno partnerstvo 2.399,204.000,00 100,04.000,00 4.000,00
4.000,004029999 Drugi operativni stroški 2.399,204.000,00 100,04.000,00 4.000,00

7.000,0005410 Ureditev obrtne cone 0,007.000,00 57,14.000,00 0,00
2.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,002.000,00 0,00,00 0,00

5.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,005.000,00 80,04.000,00 0,00

10.000,0005412 Pospeševanje zaposlovanja 9.513,7210.000,00 100,010.000,00 10.000,00
10.000,004119994 Druge subvencije posameznikom 9.513,7210.000,00 100,010.000,00 10.000,00

387.077,601403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 144.230,57422.395,60 77,9301.360,00 324.500,00

387.077,6014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 144.230,57422.395,60 77,9301.360,00 324.500,00

99.280,0005501 Pivo-cvetje 73.312,4499.100,00 103,8103.000,00 103.000,00
3.280,004020090 Reprezentanca 3.246,653.280,00 91,53.000,00 3.000,00

96.000,004029999 Drugi operativni stroški 70.065,7995.820,00 104,2100.000,00 100.000,00

157.345,0005507 Sofinanciranje Tur.informativnega centra 206,65157.345,00 0,00,00 0,00
0,004029999 Drugi operativni stroški 206,65671,00 ---0,00 0,00

154.345,004204010 Novogradnje 0,00153.254,00 0,00,00 0,00

3.000,004208010 Investicijski nadzor 0,003.420,00 0,00,00 0,00

46.460,6005508 Ureditev tematskih poti 17.833,5546.460,60 53,825.000,00 60.000,00
0,004029010 Avtorski honorarji 751,95760,00 ---0,00 0,00

3.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,003.000,00 0,00,00 0,00

20.000,004204010 Novogradnje 8.900,0019.240,00 100,020.000,00 20.000,00

23.460,604208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 8.181,6023.460,60 21,35.000,00 40.000,00
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1.500,0005511 Tekmovanje za najbolj urejene vasi… 144,663.000,00 133,32.000,00 2.000,00
1.500,004029999 Drugi operativni stroški 144,663.000,00 133,32.000,00 2.000,00

19.102,0005512 Občina prijazna invalidom 12.387,4938.100,00 154,429.500,00 29.500,00
1.500,004025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.451,192.200,00 233,33.500,00 3.500,00

0,004029999 Drugi operativni stroški 0,000,00 ---1.000,00 1.000,00

9.702,004204010 Novogradnje 9.701,3610.000,00 103,110.000,00 10.000,00

2.000,004205010 Obnove 334,9420.000,00 750,015.000,00 15.000,00

900,004208010 Investicijski nadzor 900,00900,00 0,00,00 0,00

5.000,004208990 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,005.000,00 0,00,00 0,00

0,0005513 Ureditev fasad v starem mestnem jedru 0,000,00 ---20.000,00 20.000,00
0,004119994 Druge subvencije posameznikom 0,000,00 ---20.000,00 20.000,00

1.000,0005527 Kartuzijska pristava 0,001.000,00 200,02.000,00 2.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 200,02.000,00 2.000,00

390,0005534 Veronika - ljubezenska pot mitov in dejstev 193,38390,00 0,00,00 0,00
390,004029999 Drugi operativni stroški 193,38390,00 0,00,00 0,00

0,0005535 Dostopnost 0,000,00 ---31.860,00 0,00
0,004029999 Drugi operativni stroški 0,000,00 ---21.700,00 0,00

0,004202999 Nakup druge opreme 0,000,00 ---5.160,00 0,00

0,004205010 Obnove 0,000,00 ---5.000,00 0,00

10.000,0005536 Kolesarska postajališča 0,0010.000,00 100,010.000,00 10.000,00
10.000,004204010 Novogradnje 0,0010.000,00 100,010.000,00 10.000,00

9.000,0005550 Laški sejem 5.629,839.000,00 111,110.000,00 10.000,00
9.000,004133020 Materialni stroški JZ 5.629,839.000,00 111,110.000,00 10.000,00

1.000,0005553 Hotel Savinja 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00
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42.000,0005554 Oživljanje mestnega jedra 34.522,5742.000,00 100,042.000,00 42.000,00
42.000,004029999 Drugi operativni stroški 34.522,5742.000,00 100,042.000,00 42.000,00

0,0005704 Projekt LIFE 0,0015.000,00 ---15.000,00 45.000,00
0,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,005.000,00 ---0,00 0,00

0,004208990 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,0010.000,00 ---15.000,00 45.000,00

0,0005706 Turistična infrastruktura 0,000,00 ---10.000,00 0,00
0,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---10.000,00 0,00

120.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 21.247,63144.380,00 113,5136.200,00 120.200,00

75.500,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 0,0078.000,00 100,075.500,00 75.500,00

75.500,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0,0078.000,00 100,075.500,00 75.500,00

75.500,0007220 Urejanje deponij za odpadke 0,0078.000,00 100,075.500,00 75.500,00
25.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,0022.500,00 100,025.000,00 25.000,00

50.500,004203002 Nakup opreme -Simbio 0,0055.500,00 100,050.500,00 50.500,00

42.000,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 21.211,1347.880,00 100,042.000,00 42.000,00

42.000,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 21.211,1347.880,00 100,042.000,00 42.000,00

42.000,0007305 Protipoplavni ukrepi 21.211,1342.000,00 100,042.000,00 42.000,00
12.000,004029999 Drugi operativni stroški 6.030,7114.000,00 100,012.000,00 12.000,00

30.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.180,4228.000,00 100,030.000,00 30.000,00

0,0007306 Protipoplavni ukrepi na območju občine Laško 0,005.880,00 ---0,00 0,00
0,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 ---0,00 0,00

0,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,004.880,00 ---0,00 0,00
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2.500,001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 36,5018.500,00 748,018.700,00 2.700,00

2.500,0015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 36,5018.500,00 748,018.700,00 2.700,00

2.500,0005314 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 36,502.500,00 108,02.700,00 2.700,00
2.500,004029999 Drugi operativni stroški 36,502.500,00 108,02.700,00 2.700,00

0,0005700 Razvoj območij NATURE 2000 0,0016.000,00 ---16.000,00 0,00
0,004202999 Nakup druge opreme 0,004.200,00 ---4.200,00 0,00

0,004204010 Novogradnje 0,0011.200,00 ---11.200,00 0,00

0,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00600,00 ---600,00 0,00

1.066.300,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

544.274,981.506.400,00 117,81.255.700,00 1.737.200,00

68.000,001602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 10.557,9855.000,00 361,3245.700,00 653.700,00

68.000,0016029003 Prostorsko načrtovanje 10.557,9855.000,00 361,3245.700,00 653.700,00

68.000,0007301 Prostorsko planiranje 10.557,9855.000,00 361,3245.700,00 653.700,00
1.000,004029200 Storitve notarjev 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

1.000,004029990 Objave v Uradnem listu 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

1.500,004029995 Parcelacije, katastrski in geodet.načrti 1.081,881.500,00 100,01.500,00 1.500,00

4.500,004029999 Drugi operativni stroški 0,004.500,00 111,15.000,00 3.000,00

0,004204010 Novogradnje 0,000,00 ---190.000,00 600.000,00

60.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 9.476,1047.000,00 66,740.000,00 40.000,00

0,004208990 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,000,00 ---7.200,00 7.200,00

274.900,001603 Komunalna dejavnost 143.826,92299.500,00 107,9296.500,00 296.500,00

45.000,0016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 0,0051.500,00 114,451.500,00 51.500,00

45.000,0007221 Urejanje žalnic in pokopališč 0,0045.000,00 100,045.000,00 45.000,00
5.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,005.000,00 100,05.000,00 5.000,00

40.000,004205010 Obnove 0,0040.000,00 100,040.000,00 40.000,00
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0,0007222 Vzdrževanje pokopališč in kapelic 0,006.500,00 ---6.500,00 6.500,00
0,004026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,006.500,00 ---6.500,00 6.500,00

107.000,0016039003 Objekti za rekreacijo 75.627,03125.000,00 114,0122.000,00 122.000,00

7.000,0006502 Otroška  igrišča 5.631,6325.000,00 314,322.000,00 22.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 200,02.000,00 2.000,00

4.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 2.090,354.000,00 125,05.000,00 5.000,00

2.000,004202450 Oprema igralnic v vrtcih in otr.igrišča 3.541,2820.000,00 750,015.000,00 15.000,00

100.000,0007230 Vzdrževanje zelenih površin (parki, zelenice) 69.995,40100.000,00 100,0100.000,00 100.000,00
100.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 69.995,40100.000,00 100,0100.000,00 100.000,00

30.000,0016039004 Praznično urejanje naselij 17.290,1430.000,00 100,030.000,00 30.000,00

30.000,0007231 Praznično urejanje naselij 17.290,1430.000,00 100,030.000,00 30.000,00
30.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 17.290,1430.000,00 100,030.000,00 30.000,00

92.900,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 50.909,7593.000,00 100,193.000,00 93.000,00

4.000,0007233 Drugi operativni stroški -komunala 1.191,904.000,00 100,04.000,00 4.000,00
4.000,004029999 Drugi operativni stroški 1.191,904.000,00 100,04.000,00 4.000,00

68.900,0007234 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -letno 40.785,7969.000,00 100,269.000,00 69.000,00
3.390,004025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,003.390,00 100,03.390,00 3.390,00

65.510,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 40.785,7965.610,00 100,265.610,00 65.610,00

12.000,0007235 Vzdrževanje javnih površin (parkirišča, pločniki) -zimsko 8.932,0612.000,00 100,012.000,00 12.000,00
12.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 8.932,0612.000,00 100,012.000,00 12.000,00

8.000,0007236 Nadomestilo CEROZ 0,008.000,00 100,08.000,00 8.000,00
8.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,008.000,00 100,08.000,00 8.000,00
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460.400,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 220.591,19889.900,00 103,3475.500,00 547.000,00

19.000,0016059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 0,00243.500,00 318,460.500,00 7.000,00

2.000,0005623 Ureditev S4 Rimske Toplice 0,002.000,00 100,02.000,00 2.000,00
2.000,004208010 Investicijski nadzor 0,002.000,00 0,00,00 0,00

0,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---2.000,00 2.000,00

17.000,0005624 Infrastruktura KS3 Rečica-Debro 0,00241.500,00 344,158.500,00 5.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 0,00,00 0,00

15.000,004204010 Novogradnje 0,00174.500,00 83,312.500,00 0,00

1.000,004208010 Investicijski nadzor 0,001.000,00 100,01.000,00 0,00

0,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0065.000,00 ---45.000,00 5.000,00

25.000,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0,00250.000,00 100,025.000,00 200.000,00

25.000,0005632 Nakupi neprofitnih stanovanj 0,00250.000,00 100,025.000,00 200.000,00
25.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,0025.000,00 100,025.000,00 0,00

0,004200010 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 0,00225.000,00 ---0,00 200.000,00

416.400,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 220.591,19396.400,00 93,7390.000,00 340.000,00

46.300,0005650 Tekoče vzdrževanje stanovanj in subsidiarna odgovornost 18.280,9646.300,00 108,050.000,00 50.000,00
0,004025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 2,500,00 ---0,00 0,00

46.300,004025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 18.278,4646.300,00 108,050.000,00 50.000,00

15.000,0005651 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 5.093,2015.000,00 100,015.000,00 15.000,00
15.000,004025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 5.093,2015.000,00 100,015.000,00 15.000,00

7.000,0005652 Intervencijsko vzdrževanje 0,007.000,00 100,07.000,00 7.000,00
1.000,004025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

6.000,004025010 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00

38.000,0005653 Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov 26.122,1238.000,00 100,038.000,00 38.000,00
38.000,004029999 Drugi operativni stroški 26.122,1238.000,00 100,038.000,00 38.000,00

Stran: 25 od 67



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občina Laško

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

10.000,0005654 Zavarovanje objektov 8.330,4410.000,00 100,010.000,00 10.000,00
10.000,004025040 Zavarovalne premije za objekte 8.330,4410.000,00 100,010.000,00 10.000,00

150.000,0005671 Investicijsko vzdrževanje stanovanj 62.109,52140.000,00 100,0150.000,00 150.000,00
150.000,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 62.109,52140.000,00 100,0150.000,00 150.000,00

120.000,0005672 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov 89.308,56110.000,00 75,090.000,00 40.000,00
120.000,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 89.308,56110.000,00 75,090.000,00 40.000,00

30.100,0005690 Strokovne in finančne storitve 11.346,3930.100,00 99,730.000,00 30.000,00
100,004020040 Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura 0,00100,00 0,00,00 0,00

1.400,004020070 Računalniške storitve in vzdrževanje račun.programov 0,001.400,00 100,01.400,00 1.400,00

1.100,004029200 Storitve notarjev 242,101.100,00 100,01.100,00 1.100,00

8.000,004029201 Storitve odvetnikov 5.118,268.000,00 100,08.000,00 8.000,00

500,004029990 Objave v Uradnem listu 0,00500,00 100,0500,00 500,00

5.000,004029995 Parcelacije, katastrski in geodet.načrti 0,005.000,00 100,05.000,00 5.000,00

14.000,004029999 Drugi operativni stroški 5.986,0314.000,00 100,014.000,00 14.000,00

263.000,001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)

169.298,89262.000,00 90,5238.000,00 240.000,00

263.000,0016069001 Urejanje občinskih zemljišč 169.298,89262.000,00 90,5238.000,00 240.000,00

263.000,0005680 Priprava in pridobitev zemljišč 169.298,89262.000,00 90,5238.000,00 240.000,00
1.000,004029010 Avtorski honorarji 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

2.000,004029995 Parcelacije, katastrski in geodet.načrti 0,001.000,00 0,00,00 2.000,00

8.500,004029999 Drugi operativni stroški 7.298,898.500,00 82,47.000,00 7.000,00

21.500,0040299991 Stroški izvedbe JZP 0,0021.500,00 0,00,00 0,00

30.000,004200990 Nakup drugih zgradb in prostorov 0,0030.000,00 333,3100.000,00 30.000,00

200.000,004206000 Nakup zemljišč 162.000,00200.000,00 65,0130.000,00 200.000,00
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373.124,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 228.922,33598.264,00 138,2515.600,00 919.600,00

188.124,001702 Primarno zdravstvo 135.637,61413.264,00 186,4350.600,00 754.600,00

188.124,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 135.637,61413.264,00 186,4350.600,00 754.600,00

8.000,0006100 ZD Laško -nadstandard 1.249,608.000,00 100,08.000,00 8.000,00
7.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 1.118,957.000,00 100,07.000,00 7.000,00

1.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 130,651.000,00 100,01.000,00 1.000,00

0,0006102 Investicije in investicijsko vzdrževanje ZD Laško 0,0020.000,00 ---0,00 0,00
0,004323000 Invest.transferi javnim zavodom 0,0020.000,00 ---0,00 0,00

150.124,0006106 Nabava medicinske opreme za ZD Laško 134.388,01150.124,00 24,436.600,00 36.600,00
134.874,004201040 Nakup reševalnih vozil 134.387,57134.874,00 0,00,00 0,00

15.250,004202400 Nakup medicinske opreme 0,4415.250,00 240,036.600,00 36.600,00

30.000,0006122 Prizidek ZD Laško 0,00235.140,00 ---306.000,00 710.000,00
0,004204010 Novogradnje 0,00192.900,00 ---300.000,00 700.000,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,0012.240,00 ---6.000,00 10.000,00

30.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0030.000,00 0,00,00 0,00

185.000,001707 Drugi programi na področju zdravstva 93.284,72185.000,00 89,2165.000,00 165.000,00

140.000,0017079001 Nujno zdravstveno varstvo 77.598,92140.000,00 85,7120.000,00 120.000,00

140.000,0006103 Prispevek za zdravstvo 77.598,92140.000,00 85,7120.000,00 120.000,00
140.000,004131050 Prispevek za zdravstvo 77.598,92140.000,00 85,7120.000,00 120.000,00

45.000,0017079002 Mrliško ogledna služba 15.685,8045.000,00 100,045.000,00 45.000,00

45.000,0006104 Mrtvoogledna služba 15.685,8045.000,00 100,045.000,00 45.000,00
45.000,004029999 Drugi operativni stroški 15.685,8045.000,00 100,045.000,00 45.000,00
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1.057.850,5018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 574.068,541.999.533,43 154,81.637.512,00 1.160.989,00

19.920,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 0,0096.547,83 638,6127.210,00 12.500,00

19.920,0018029001 Nepremična kulturna dediščina 0,0096.547,83 638,6127.210,00 12.500,00

13.420,0005559 Revitalizacija kartuzije Jurklošter 0,0085.047,83 817,5109.710,00 0,00
3.660,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.225,00 82,03.000,00 0,00

0,004202999 Nakup druge opreme 0,000,00 ---6.100,00 0,00

0,004205010 Obnove 0,0072.562,83 ---94.560,00 0,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,001.500,00 ---2.050,00 0,00

9.760,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,009.760,00 41,04.000,00 0,00

0,0005705 Ureditev kulturne dediščine za tursitične namene 0,000,00 ---5.000,00 0,00
0,004029999 Drugi operativni stroški 0,000,00 ---5.000,00 0,00

1.500,0006202 Vzdrževanje grobov žrtev vojne 0,001.500,00 100,01.500,00 1.500,00
1.500,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.500,00 100,01.500,00 1.500,00

5.000,0006203 Obnova sakralnih in kulturnih objektov (kult.dediščina) 0,0010.000,00 220,011.000,00 11.000,00
5.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,0010.000,00 220,011.000,00 11.000,00
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534.306,501803 Programi v kulturi 375.591,33540.290,60 99,7532.738,00 542.989,00

360.496,5018039001 Knjižničarstvo in založništvo 257.861,50362.996,20 103,3372.428,00 367.679,00

53.699,0001204 Bilten 29.791,7856.199,00 107,657.778,00 58.029,00
9.600,004000000 Osnovne plače 0,009.600,00 114,611.000,00 11.000,00

400,004000010 Dodatek za delovno dobo 0,00400,00 112,5450,00 550,00

420,004001000 Regres za letni dopust 0,00420,00 107,1450,00 450,00

460,004002020 Prehrana med delom 0,00460,00 108,7500,00 500,00

270,004002030 Prevoz na delo 0,00270,00 100,0270,00 270,00

890,004010010 Prispevek za PIZ 0,00890,00 106,7950,00 1.000,00

700,004011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje 0,00700,00 100,0700,00 800,00

60,004011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni 0,0060,00 100,060,00 60,00

7,004012000 Prispevek za zaposlovanje 0,007,00 100,07,00 7,00

12,004013000 Prispevek za starševsko varstvo 0,0012,00 91,711,00 12,00

180,004015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu 0,00180,00 100,0180,00 180,00

25.000,004020030 Založniške in tiskarske storitve 17.841,7825.000,00 100,025.000,00 25.000,00

13.500,004022060 Poštnina in kurirske storitve 11.441,1116.000,00 118,516.000,00 16.000,00

600,004029010 Avtorski honorarji 225,59600,00 100,0600,00 600,00

1.400,004029051 Sejnine 198,501.400,00 100,01.400,00 1.400,00

200,004029999 Drugi operativni stroški 84,80200,00 100,0200,00 200,00

30.000,0006206 Knjižnica Laško (Sredstva za nabavo knjig) 22.500,0030.000,00 100,030.000,00 30.000,00
30.000,004133020 Materialni stroški JZ 22.500,0030.000,00 100,030.000,00 30.000,00

218.000,0006207 Knjižnica Laško (Plače in drugi osebni prejemki ) 160.263,71218.000,00 102,3223.000,00 223.000,00
191.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 140.576,87191.000,00 102,1195.000,00 195.000,00

27.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 19.686,8427.000,00 103,728.000,00 28.000,00

58.797,5006208 Knjižnica Laško (Materialni stroški) 45.306,0158.797,20 104,961.650,00 56.650,00
2.650,004020070 Računalniške storitve in vzdrževanje račun.programov 1.806,082.650,00 100,02.650,00 2.650,00

51.000,004133020 Materialni stroški JZ 38.360,4751.000,00 100,051.000,00 51.000,00

2.147,504208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 2.139,462.147,20 0,00,00 0,00

3.000,004323000 Invest.transferi javnim zavodom 3.000,003.000,00 266,78.000,00 3.000,00
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68.000,0018039003 Ljubiteljska kultura 68.000,0068.000,00 100,068.000,00 68.000,00

55.000,0006211 Ljubiteljska dejavnost (KUD) 55.000,0055.000,00 100,055.000,00 55.000,00
55.000,004120002 Sofinanciranje društev 55.000,0055.000,00 100,055.000,00 55.000,00

13.000,0006212 Sofinanciranje prireditev -JS za kult.dej. 13.000,0013.000,00 100,013.000,00 13.000,00
13.000,004132003 Javni sklad RS za ljubiteljske in kulturne dejavnosti 13.000,0013.000,00 100,013.000,00 13.000,00

31.800,0018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 20.485,0431.800,00 101,632.300,00 32.300,00

31.800,0001205 Sofinanciranje medijev 20.485,0431.800,00 101,632.300,00 32.300,00
29.500,004020060 Stroški oglaševalskih storitev 19.733,0929.500,00 101,730.000,00 30.000,00

2.300,004029010 Avtorski honorarji 751,952.300,00 100,02.300,00 2.300,00

74.010,0018039005 Drugi programi v kulturi 29.244,7977.494,40 81,160.010,00 75.010,00

600,0006201 Drugi stroški -kultura 0,00600,00 100,0600,00 600,00
600,004029999 Drugi operativni stroški 0,00600,00 100,0600,00 600,00

21.500,0006205 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov 697,6429.984,40 58,112.500,00 27.500,00
500,004025040 Zavarovalne premije za objekte 0,00500,00 100,0500,00 500,00

19.000,004205010 Obnove 697,6427.484,40 52,610.000,00 25.000,00

2.000,004310000 Invest.transferi neprof.organ.in društvom 0,002.000,00 100,02.000,00 2.000,00

6.910,0006213 Aškerčevina 4.122,926.910,00 100,06.910,00 6.910,00
1.000,004022000 Elektrika 830,541.000,00 100,01.000,00 1.000,00

1.000,004025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

100,004025040 Zavarovalne premije za objekte 0,00100,00 100,0100,00 100,00

3.900,004029020 Podjemne pogodbe 2.679,883.900,00 100,03.900,00 3.900,00

910,004029120 Posebni davek na določene prejemke 612,50910,00 100,0910,00 910,00

10.000,0006215 Sofinanciranje izdaje knjig 4.327,235.000,00 50,05.000,00 5.000,00
10.000,004029999 Drugi operativni stroški 4.327,235.000,00 50,05.000,00 5.000,00

35.000,0006742 Sofinanciranje prireditev in projektov 20.097,0035.000,00 100,035.000,00 35.000,00
35.000,004120002 Sofinanciranje društev 20.097,0035.000,00 100,035.000,00 35.000,00
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6.000,001804 Podpora posebnim skupinam 6.000,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00

6.000,0018049001 Programi veteranskih organizacij 6.000,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00

6.000,0006713 Sofinanciranje društev -veterani 6.000,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00
6.000,004120002 Sofinanciranje društev 6.000,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00

497.624,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 192.477,211.356.695,00 195,2971.564,00 599.500,00

447.624,0018059001 Programi športa 172.094,151.306.695,00 205,9921.564,00 549.500,00

319.124,0006301 Izgradnja in obnova športnih objektov 61.745,151.178.195,00 238,8762.064,00 390.000,00
35.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 32.293,0035.000,00 100,035.000,00 35.000,00

220.000,004204010 Novogradnje 22.525,48639.861,00 131,8290.000,00 348.000,00

40.000,004205010 Obnove 0,00364.940,00 825,2330.064,00 0,00

0,004206000 Nakup zemljišč 0,00100.000,00 ---100.000,00 0,00

8.000,004208010 Investicijski nadzor 0,0012.270,00 87,57.000,00 7.000,00

16.124,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 6.926,6726.124,00 0,00,00 0,00

19.000,0006306 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 23.317,0019.000,00 105,320.000,00 20.000,00
19.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 23.317,0019.000,00 105,320.000,00 20.000,00

30.000,0006307 Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine 21.683,0030.000,00 106,732.000,00 32.000,00
30.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 21.683,0030.000,00 106,732.000,00 32.000,00

22.000,0006308 Kakovostni šport 20.000,0022.000,00 113,625.000,00 25.000,00
22.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 20.000,0022.000,00 113,625.000,00 25.000,00

13.000,0006309 Športna rekreacija 13.000,0013.000,00 100,013.000,00 13.000,00
13.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 13.000,0013.000,00 100,013.000,00 13.000,00

2.000,0006310 Šport invalidov 2.000,002.000,00 100,02.000,00 2.000,00
2.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 2.000,002.000,00 100,02.000,00 2.000,00

3.500,0006311 Šport starejših 3.500,003.500,00 100,03.500,00 3.500,00
3.500,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 3.500,003.500,00 100,03.500,00 3.500,00
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13.000,0006314 Športne prireditve in promocija športa 1.349,0013.000,00 100,013.000,00 13.000,00
13.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 1.349,0013.000,00 100,013.000,00 13.000,00

2.000,0006316 Izobraževanje strokovnih kadrov 2.000,002.000,00 125,02.500,00 2.500,00
2.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 2.000,002.000,00 125,02.500,00 2.500,00

500,0006318 Drugi stroški -šport 0,00500,00 100,0500,00 500,00
500,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 0,00500,00 100,0500,00 500,00

3.500,0006319 Vrhunski šport 3.500,003.500,00 114,34.000,00 4.000,00
3.500,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 3.500,003.500,00 114,34.000,00 4.000,00

17.000,0006321 Najem in vzdrževanje športnih objektov 17.000,0017.000,00 117,720.000,00 20.000,00
17.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 17.000,0017.000,00 117,720.000,00 20.000,00

3.000,0006323 Delovanje društev -šport 3.000,003.000,00 133,34.000,00 4.000,00
3.000,004120005 Sofinanciranje klubom-šport 3.000,003.000,00 133,34.000,00 4.000,00

0,0006324 Športni objekti na prostem 0,000,00 ---20.000,00 20.000,00
0,004202999 Nakup druge opreme 0,000,00 ---20.000,00 20.000,00

50.000,0018059002 Programi za mladino 20.383,0650.000,00 100,050.000,00 50.000,00

45.000,0006401 Dejavnost centra mladih 18.333,0145.000,00 100,045.000,00 45.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

44.000,004120002 Sofinanciranje društev 18.333,0144.000,00 100,044.000,00 44.000,00

5.000,0006402 Dejavnost otrok in mladine 2.050,055.000,00 100,05.000,00 5.000,00
5.000,004029999 Drugi operativni stroški 2.050,055.000,00 100,05.000,00 5.000,00
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3.148.826,0019 IZOBRAŽEVANJE 2.165.521,083.720.026,00 122,23.848.940,00 4.048.940,00

1.979.500,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.424.284,101.984.500,00 101,12.001.500,00 1.996.500,00

1.979.500,0019029001 Vrtci 1.424.284,101.984.500,00 101,12.001.500,00 1.996.500,00

1.784.000,0006504 Vrtec Laško 1.275.622,951.784.000,00 101,81.816.000,00 1.836.000,00
3.000,004020070 Računalniške storitve in vzdrževanje račun.programov 1.806,083.000,00 100,03.000,00 3.000,00

1.730.000,004119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš 1.259.972,381.730.000,00 101,71.760.000,00 1.780.000,00

40.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 10.220,2140.000,00 100,040.000,00 40.000,00

6.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 1.367,706.000,00 116,77.000,00 7.000,00

5.000,004133020 Materialni stroški JZ 2.256,585.000,00 120,06.000,00 6.000,00

135.000,0006505 Subvencije - domicil 98.568,60125.000,00 100,0135.000,00 135.000,00
135.000,004119210 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš 98.568,60125.000,00 100,0135.000,00 135.000,00

60.000,0006506 Vrtec Laško -oprema in inv.vzdrževanje 50.092,5575.000,00 83,350.000,00 25.000,00
60.000,004323000 Invest.transferi javnim zavodom 50.092,5575.000,00 83,350.000,00 25.000,00

500,0006507 Drugi stroški -otroško varstvo 0,00500,00 100,0500,00 500,00
500,004029999 Drugi operativni stroški 0,00500,00 100,0500,00 500,00

664.626,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 416.512,781.231.326,00 201,91.341.840,00 1.535.840,00

607.500,0019039001 Osnovno šolstvo 392.670,731.174.200,00 209,61.273.500,00 1.467.500,00

80.000,0006602 Mat.stroški -OŠ P.Trubar 58.423,0680.000,00 100,080.000,00 80.000,00
80.000,004133020 Materialni stroški JZ 58.423,0680.000,00 100,080.000,00 80.000,00

80.000,0006603 Mat.stroški -POŠ Debro 61.731,5380.000,00 100,080.000,00 80.000,00
80.000,004133020 Materialni stroški JZ 61.731,5380.000,00 100,080.000,00 80.000,00

105.000,0006604 Mat.stroški OŠ A.Aškerc 72.275,99105.000,00 100,0105.000,00 105.000,00
105.000,004133020 Materialni stroški JZ 72.275,99105.000,00 100,0105.000,00 105.000,00
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55.000,0006605 Dod.dejav. -OŠ P.Trubar 32.308,9355.000,00 101,856.000,00 56.000,00
45.400,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 25.627,9145.400,00 101,346.000,00 46.000,00

6.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 3.481,026.000,00 100,06.000,00 6.000,00

3.600,004133020 Materialni stroški JZ 3.200,003.600,00 111,14.000,00 4.000,00

45.000,0006607 Dod.dejav. -OŠ A.Aškerc 28.200,0545.000,00 105,647.500,00 47.500,00
38.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 25.298,6938.000,00 105,340.000,00 40.000,00

5.600,004133010 Prispevki delodajalca JZ 2.901,365.600,00 107,16.000,00 6.000,00

1.400,004133020 Materialni stroški JZ 0,001.400,00 107,11.500,00 1.500,00

22.000,0006608 Varstvo voz. - OŠ P.Trubar 13.510,2919.000,00 122,727.000,00 27.000,00
19.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 11.636,7816.000,00 121,123.000,00 23.000,00

3.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 1.873,513.000,00 133,34.000,00 4.000,00

18.000,0006610 Varstvo voz. -OŠ A.Aškerc 11.052,4218.000,00 111,120.000,00 20.000,00
15.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 9.519,7515.000,00 106,716.000,00 16.000,00

3.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 1.532,673.000,00 133,34.000,00 4.000,00

111.000,0006620 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Laško 60.062,35666.000,00 632,4702.000,00 85.000,00
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 200,02.000,00 0,00

40.000,004133020 Materialni stroški JZ 29.418,4040.000,00 112,545.000,00 45.000,00

0,004202200 Nakup opreme za menze 0,00200.000,00 ---200.000,00 0,00

0,004204010 Novogradnje 0,000,00 ---400.000,00 0,00

0,004205010 Obnove 0,00350.000,00 ---0,00 0,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,005.000,00 ---5.000,00 0,00

20.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 12.504,2120.000,00 0,00,00 0,00

50.000,004323000 Invest.transferi javnim zavodom 18.139,7450.000,00 100,050.000,00 40.000,00

90.000,0006621 Sred.za vzdrž.in obnovo - OŠ Rimske Toplice 54.667,7185.000,00 88,980.000,00 70.000,00
40.000,004133020 Materialni stroški JZ 25.948,1735.000,00 100,040.000,00 40.000,00

50.000,004323000 Invest.transferi javnim zavodom 28.719,5450.000,00 80,040.000,00 30.000,00
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0,0006623 Šola Rimske Toplice 0,0020.000,00 ---73.000,00 894.000,00
0,004029999 Drugi operativni stroški 0,000,00 ---1.000,00 2.000,00

0,004204010 Novogradnje 0,000,00 ---50.000,00 880.000,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,000,00 ---2.000,00 12.000,00

0,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0020.000,00 ---20.000,00 0,00

1.500,0006638 Drugi stroški - OŠ 438,401.200,00 200,03.000,00 3.000,00
1.500,004029999 Drugi operativni stroški 438,401.200,00 200,03.000,00 3.000,00

54.126,0019039002 Glasbeno šolstvo 23.842,0554.126,00 118,964.340,00 64.340,00

48.126,0006630 Glasbena šola Laško-Radeče 23.422,2348.126,00 121,258.340,00 58.340,00
22.515,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 8.695,7622.515,00 148,133.340,00 33.340,00

15.611,004133020 Materialni stroški JZ 11.468,4015.611,00 96,115.000,00 15.000,00

10.000,004323000 Invest.transferi javnim zavodom 3.258,0710.000,00 100,010.000,00 10.000,00

6.000,0006635 Glasbena šola Laško-Radeče -nadstandard 419,826.000,00 100,06.000,00 6.000,00
5.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 361,585.000,00 100,05.000,00 5.000,00

1.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 58,241.000,00 100,01.000,00 1.000,00

3.000,0019039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 0,003.000,00 133,34.000,00 4.000,00

3.000,0006601 Sofinanciranje raziskovalnih nalog 0,003.000,00 133,34.000,00 4.000,00
3.000,004133020 Materialni stroški JZ 0,003.000,00 133,34.000,00 4.000,00

4.800,001904 Terciarno izobraževanje 2.350,084.800,00 100,04.800,00 4.800,00

4.800,0019049002 Visokošolsko izobraževanje 2.350,084.800,00 100,04.800,00 4.800,00

4.800,0006632 Regijsko študijsko središče 2.350,084.800,00 100,04.800,00 4.800,00
4.800,004133020 Materialni stroški JZ 2.350,084.800,00 100,04.800,00 4.800,00
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4.800,001905 Drugi izobraževalni programi 4.800,004.800,00 100,04.800,00 4.800,00

4.800,0019059001 Izobraževanje odraslih 4.800,004.800,00 100,04.800,00 4.800,00

4.800,0006633 Program izobraževanja odraslih -SIC Slov.Konjice 4.800,004.800,00 100,04.800,00 4.800,00
4.800,004133020 Materialni stroški JZ 4.800,004.800,00 100,04.800,00 4.800,00

495.100,001906 Pomoči šolajočim 317.574,12494.600,00 100,2496.000,00 507.000,00

487.600,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 317.574,12487.600,00 100,2488.500,00 499.500,00

473.100,0006640 Prevozi otrok 312.167,86473.100,00 100,2474.000,00 485.000,00
100,004029999 Drugi operativni stroški 0,00100,00 0,00,00 0,00

460.000,004119000 Regresiranje prevozov v šolo 302.877,33460.000,00 100,0460.000,00 470.000,00

13.000,004133020 Materialni stroški JZ 9.290,5313.000,00 107,714.000,00 15.000,00

4.500,0006714 Doplačila za šolo v naravi 2.845,664.500,00 100,04.500,00 4.500,00
4.500,004119020 Doplačila za šolo v naravi 2.845,664.500,00 100,04.500,00 4.500,00

10.000,0006715 Regresiranje prehrane učencev 2.560,6010.000,00 100,010.000,00 10.000,00
10.000,004119030 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 2.560,6010.000,00 100,010.000,00 10.000,00

1.500,0019069003 Štipendije 0,001.000,00 100,01.500,00 1.500,00

1.500,0006637 Regijska štipendijska shema 0,001.000,00 100,01.500,00 1.500,00
1.500,004117010 Kadrovske štipendije 0,001.000,00 100,01.500,00 1.500,00

6.000,0019069004 Študijske pomoči 0,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00

6.000,0006634 Študijske pomoči 0,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00
6.000,004119994 Druge subvencije posameznikom 0,006.000,00 100,06.000,00 6.000,00
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1.299.850,0020 SOCIALNO VARSTVO 832.311,771.292.850,00 98,91.285.100,00 1.285.100,00

600,002001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 0,00600,00 100,0600,00 600,00

600,0020019001 Urejanje sistema socialnega varstva 0,00600,00 100,0600,00 600,00

600,0006701 Drugi stroški -sociala 0,00600,00 100,0600,00 600,00
600,004029999 Drugi operativni stroški 0,00600,00 100,0600,00 600,00

34.500,002002 Varstvo otrok in družine 11.505,0034.500,00 73,925.500,00 25.500,00

34.500,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 11.505,0034.500,00 73,925.500,00 25.500,00

10.000,0001208 Prevozi občanov 1.530,0010.000,00 10,01.000,00 1.000,00
10.000,004029999 Drugi operativni stroški 1.530,0010.000,00 10,01.000,00 1.000,00

24.500,0006717 Darila ob rojstvu otrok 9.975,0024.500,00 100,024.500,00 24.500,00
500,004029999 Drugi operativni stroški 0,00500,00 100,0500,00 500,00

24.000,004111030 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 9.975,0024.000,00 100,024.000,00 24.000,00

1.264.750,002004 Izvajanje programov socialnega varstva 820.806,771.257.750,00 99,61.259.000,00 1.259.000,00

3.750,0020049001 Centri za socialno delo 2.499,953.750,00 80,03.000,00 3.000,00

3.750,0006720 Center za socialno delo 2.499,953.750,00 80,03.000,00 3.000,00
3.750,004133020 Materialni stroški JZ 2.499,953.750,00 80,03.000,00 3.000,00

287.000,0020049002 Socialno varstvo invalidov 197.026,23281.000,00 100,0287.000,00 287.000,00

97.000,0006721 Družinski pomočnik 73.398,9591.000,00 100,097.000,00 97.000,00
97.000,004119220 Izplačila družinskemu pomočniku 73.398,9591.000,00 100,097.000,00 97.000,00

190.000,0006722 Posebni zavodi 123.627,28190.000,00 100,0190.000,00 190.000,00
190.000,004119090 Regresiranje oskrbe v domovih 123.627,28190.000,00 100,0190.000,00 190.000,00
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683.000,0020049003 Socialno varstvo starih 440.064,45683.000,00 99,3678.000,00 678.000,00

383.000,0006723 Splošni zavodi za odrasle 248.458,12383.000,00 100,0383.000,00 383.000,00
383.000,004119090 Regresiranje oskrbe v domovih 248.458,12383.000,00 100,0383.000,00 383.000,00

215.000,0006724 Pomoč družini na domu 127.790,41215.000,00 100,0215.000,00 215.000,00
215.000,004119996 Redne subvencije -CPD 127.790,41215.000,00 100,0215.000,00 215.000,00

85.000,0006725 Center starejših 63.815,9285.000,00 94,180.000,00 80.000,00
50.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 35.998,0450.000,00 94,047.000,00 47.000,00

9.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 6.151,599.000,00 94,48.500,00 8.500,00

26.000,004133020 Materialni stroški JZ 21.666,2926.000,00 94,224.500,00 24.500,00

213.000,0020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 131.858,52213.000,00 100,0213.000,00 213.000,00

10.000,0006710 Pogrebni stroški 2.526,2210.000,00 100,010.000,00 10.000,00
10.000,004029999 Drugi operativni stroški 2.526,2210.000,00 100,010.000,00 10.000,00

45.000,0006730 Denarna pomoč v izjemnih primerih 32.774,6745.000,00 100,045.000,00 45.000,00
45.000,004112990 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 32.774,6745.000,00 100,045.000,00 45.000,00

140.000,0006731 Subvencija najemnin 85.084,21140.000,00 100,0140.000,00 140.000,00
40.000,004119200 Subv. stanarin -ostali 23.158,2940.000,00 100,040.000,00 40.000,00

100.000,004119201 Subv.stanarin-Stan.sklad 61.925,92100.000,00 100,0100.000,00 100.000,00

18.000,0006732 Subvencija letovanja 11.473,4218.000,00 100,018.000,00 18.000,00
18.000,004119991 Letovanje predšolskih otrok 11.473,4218.000,00 100,018.000,00 18.000,00

4.000,0020049005 Socialno varstvo zasvojenih 736,384.000,00 100,04.000,00 4.000,00

4.000,0006735 Zavod VIR 736,384.000,00 100,04.000,00 4.000,00
4.000,004119992 Plačila oskrbe v  drugih zavodih (VIR, Socio) 736,384.000,00 100,04.000,00 4.000,00
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74.000,0020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 48.621,2473.000,00 100,074.000,00 74.000,00

5.000,0006733 Javni zavod Socio 3.040,004.000,00 100,05.000,00 5.000,00
5.000,004119992 Plačila oskrbe v  drugih zavodih (VIR, Socio) 3.040,004.000,00 100,05.000,00 5.000,00

1.000,0006734 LAS za preprečevanje zasvojenosti 150,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00
850,004020030 Založniške in tiskarske storitve 0,00850,00 100,0850,00 850,00

150,004120001 Sofinanciranje neprofitnih organizacij 150,00150,00 100,0150,00 150,00

3.000,0006736 Psihološka svetovalnica 635,503.000,00 100,03.000,00 3.000,00
3.000,004029999 Drugi operativni stroški 635,503.000,00 100,03.000,00 3.000,00

40.000,0006740 Območna organizacija RK 29.795,7440.000,00 87,535.000,00 35.000,00
40.000,004120004 Sofinanciranje OO RK 29.795,7440.000,00 87,535.000,00 35.000,00

15.000,0006741 Sofinanciranje društev -SO 15.000,0015.000,00 100,015.000,00 15.000,00
15.000,004120002 Sofinanciranje društev 15.000,0015.000,00 100,015.000,00 15.000,00

10.000,0006743 Brezplačni prevozi starejših 0,0010.000,00 150,015.000,00 15.000,00
10.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,0010.000,00 150,015.000,00 15.000,00
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55.200,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 36.601,1872.700,00 49,327.200,00 23.300,00

55.200,002201 Servisiranje javnega dolga 36.601,1872.700,00 49,327.200,00 23.300,00

55.200,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

36.601,1872.700,00 49,327.200,00 23.300,00

55.200,0008150 Stroški povezani z zadolževanjem 36.601,1872.700,00 49,327.200,00 23.300,00
10.000,004020080 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0,0010.000,00 0,00,00 0,00

1.000,004029320 Stroški povezani z zadolževanjem 601,121.000,00 0,00,00 0,00

8.000,004031011 Obresti Unicredit Banka 5.386,938.000,00 81,36.500,00 5.900,00

1.000,004031012 Onresti NLB 786,311.000,00 50,0500,00 200,00

20.000,004031013 Obresti DK -Sparkasse 15.103,5120.000,00 100,020.000,00 17.000,00

0,004031019 Obresti -DK 2018 0,0012.500,00 ---0,00 0,00

200,004033051 Obresti JS za reg.razvoj -350/25 52,83200,00 100,0200,00 200,00

15.000,004033090 Obresti -sodna poravnava WTE 14.670,4820.000,00 0,00,00 0,00

477.788,0023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 173.698,65561.438,00 37,2177.500,00 177.300,00

445.788,002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 160.793,73530.788,00 30,4135.500,00 135.300,00

445.788,0023029001 Rezerva občine 160.793,73530.788,00 30,4135.500,00 135.300,00

445.788,0008220 Stalna proračunska rezerva 160.793,73530.788,00 30,4135.500,00 135.300,00
120.288,004091000 Proračunska rezerva (stalna) 95.561,76120.288,00 112,7135.500,00 135.300,00

117.000,0040910004 Proračunska rezerva - neurje 22.-23-6. 2019 0,00117.000,00 0,00,00 0,00

135.000,0040910005 Proračunska rezerva - neurje 24.8.2019 65.231,97135.000,00 0,00,00 0,00

73.500,004091004 Stalna pror.rezerva -plazovi -refundacije iz DP 0,00158.500,00 0,00,00 0,00

32.000,002303 Splošna proračunska rezervacija 12.904,9230.650,00 131,342.000,00 42.000,00

32.000,0023039001 Splošna proračunska rezervacija 12.904,9230.650,00 131,342.000,00 42.000,00

32.000,0008210 Splošna proračunska rezervacija 12.904,9230.650,00 131,342.000,00 42.000,00
32.000,004090000 Tekoča proračunska rezerva 12.904,9230.650,00 131,342.000,00 42.000,00
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05 - STIK

Veljavni plan
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Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

05 STIK 523.798,00369.627,09523.798,00 107,8564.408,00 544.458,00

145.000,0014 GOSPODARSTVO 104.251,24145.000,00 104,8152.000,00 152.000,00

145.000,001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 104.251,24145.000,00 104,8152.000,00 152.000,00

145.000,0014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 104.251,24145.000,00 104,8152.000,00 152.000,00

145.000,0006000 Sofinanciranje STIK i(TIC in programi) 104.251,24145.000,00 104,8152.000,00 152.000,00
74.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 54.836,1374.000,00 108,180.000,00 80.000,00

11.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 7.571,9811.000,00 109,112.000,00 12.000,00

60.000,004133020 Materialni stroški JZ 41.843,1360.000,00 100,060.000,00 60.000,00

378.798,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 265.375,85378.798,00 108,9412.408,00 392.458,00

35.000,001802 Ohranjanje kulturne dediščine 25.897,9335.000,00 108,638.000,00 38.000,00

35.000,0018029002 Premična kulturna dediščina 25.897,9335.000,00 108,638.000,00 38.000,00

35.000,0006010 STIK (Muzejska zbirka) 25.897,9335.000,00 108,638.000,00 38.000,00
30.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 22.727,7530.000,00 106,732.000,00 32.000,00

5.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 3.170,185.000,00 120,06.000,00 6.000,00
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Plan 2020
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198.798,001803 Programi v kulturi 138.079,99198.798,00 102,8204.408,00 204.458,00

198.798,0018039002 Umetniški programi 138.079,99198.798,00 102,8204.408,00 204.458,00

198.798,0006020 STIK (Kulturni center) 138.079,99198.798,00 102,8204.408,00 204.458,00
6.500,004000000 Osnovne plače 5.073,336.500,00 107,77.000,00 7.000,00

390,004000010 Dodatek za delovno dobo 253,99390,00 128,2500,00 500,00

450,004001000 Regres za letni dopust 443,31450,00 100,0450,00 450,00

500,004002020 Prehrana med delom 306,02500,00 100,0500,00 550,00

450,004002030 Prevoz na delo 270,50450,00 100,0450,00 450,00

700,004010010 Prispevek za PIZ 471,46700,00 100,0700,00 700,00

550,004011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje 349,46550,00 100,0550,00 550,00

45,004011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni 28,2445,00 100,045,00 45,00

5,004012000 Prispevek za zaposlovanje 3,195,00 100,05,00 5,00

8,004013000 Prispevek za starševsko varstvo 5,338,00 100,08,00 8,00

200,004015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu 131,19200,00 100,0200,00 200,00

3.000,004020070 Računalniške storitve in vzdrževanje račun.programov 1.772,003.000,00 100,03.000,00 3.000,00

57.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 49.739,8657.000,00 124,671.000,00 71.000,00

9.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 6.817,029.000,00 111,110.000,00 10.000,00

100.000,004133020 Materialni stroški JZ 65.105,59100.000,00 100,0100.000,00 100.000,00

20.000,004323000 Invest.transferi javnim zavodom 7.309,5020.000,00 50,010.000,00 10.000,00

145.000,001805 Šport in prostočasne aktivnosti 101.397,93145.000,00 117,2170.000,00 150.000,00

145.000,0018059001 Programi športa 101.397,93145.000,00 117,2170.000,00 150.000,00

145.000,0006030 STIK (Tri lilije) 101.397,93145.000,00 117,2170.000,00 150.000,00
34.000,004133000 Plače in drugi izdatki zaposlenim JZ 23.280,7734.000,00 100,034.000,00 34.000,00

6.000,004133010 Prispevki delodajalca JZ 1.165,606.000,00 100,06.000,00 6.000,00

100.000,004133020 Materialni stroški JZ 76.951,56100.000,00 120,0120.000,00 100.000,00

5.000,004323000 Invest.transferi javnim zavodom 0,005.000,00 200,010.000,00 10.000,00
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Plan 2021

(5)

07 GJS, okolje in prostor 5.000,00618,195.000,00 100,05.000,00 5.000,00

5.000,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 618,195.000,00 100,05.000,00 5.000,00

5.000,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 618,195.000,00 100,05.000,00 5.000,00

5.000,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 618,195.000,00 100,05.000,00 5.000,00

5.000,0007203 Vzdrževanje polnilnic za električna vozila 618,195.000,00 100,05.000,00 5.000,00
4.000,004022000 Elektrika 618,194.000,00 100,04.000,00 4.000,00

1.000,004025110 Tek.vzdržev. druge opreme 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

Stran: 43 od 67



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

09 - Režijski obrat

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

09 Režijski obrat 3.531.119,701.643.924,113.957.305,20 121,24.280.165,14 4.129.228,15

116.540,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 55.923,10123.240,00 111,1129.440,00 128.640,00

116.540,000603 Dejavnost občinske uprave 55.923,10123.240,00 111,1129.440,00 128.640,00

116.540,0006039001 Administracija občinske uprave 55.923,10123.240,00 111,1129.440,00 128.640,00

67.240,0009101 Plače in drugi osebni prejemki  -RO 24.592,7567.240,00 101,868.440,00 67.640,00
48.000,004000000 Osnovne plače 17.699,1548.000,00 102,149.000,00 48.000,00

5.000,004000010 Dodatek za delovno dobo 1.260,835.000,00 100,05.000,00 5.100,00

1.800,004001000 Regres za letni dopust 886,631.800,00 100,01.800,00 1.800,00

1.800,004002020 Prehrana med delom 739,711.800,00 105,61.900,00 2.000,00

800,004002030 Prevoz na delo 544,20800,00 100,0800,00 800,00

5.000,004010010 Prispevek za PIZ 1.677,965.000,00 100,05.000,00 5.000,00

3.500,004011000 Prisp.za zdrav.zavarovanje 1.243,783.500,00 102,93.600,00 3.600,00

300,004011010 Prisp.za poškodbe pri delu in pokl.bolezni 100,48300,00 100,0300,00 300,00

35,004012000 Prispevek za zaposlovanje 11,3635,00 100,035,00 35,00

55,004013000 Prispevek za starševsko varstvo 18,9655,00 100,055,00 55,00

950,004015000 Dodatno pok.zavarovanje za jav.usl. po zakonu 409,69950,00 100,0950,00 950,00

49.300,0009102 Materialni stroški  -RO 31.330,3556.000,00 123,761.000,00 61.000,00
14.250,004020070 Računalniške storitve in vzdrževanje račun.programov 8.039,3614.250,00 105,315.000,00 15.000,00

23.000,004022060 Poštnina in kurirske storitve 16.628,9023.000,00 100,023.000,00 23.000,00

4.800,004022061 EPPS 5.686,2311.500,00 250,012.000,00 12.000,00

4.750,004026070 Najem programske računalniške opreme 975,864.750,00 179,08.500,00 8.500,00

2.500,004029999 Drugi operativni stroški 0,002.500,00 100,02.500,00 2.500,00
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1.718.113,5015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 994.877,172.116.599,00 149,32.565.425,14 2.423.688,15

1.718.113,501502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 994.877,172.116.599,00 149,32.565.425,14 2.423.688,15

1.718.113,5015029002 Ravnanje z odpadno vodo 994.877,172.116.599,00 149,32.565.425,14 2.423.688,15

100.000,0009220 Kanalizacija vzdrževanje 43.132,78119.000,00 76,576.500,00 76.500,00
15.000,004022000 Elektrika 14.125,3220.000,00 133,320.000,00 20.000,00

1.000,004022050 Telefon, faks, el.pošta 916,241.500,00 150,01.500,00 1.500,00

18.000,004025032 Tekoče vzdrževanje -kanalizacija 3.700,0018.000,00 100,018.000,00 18.000,00

3.000,004029999 Drugi operativni stroški 858,721.500,00 66,72.000,00 2.000,00

38.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 23.532,5038.000,00 79,030.000,00 30.000,00

20.000,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,0020.000,00 0,00,00 0,00

5.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,0020.000,00 100,05.000,00 5.000,00

294.969,0009223 Izgradnja kanalskega sistema 121.987,48284.199,00 103,9306.500,00 349.500,00
5.000,004029200 Storitve notarjev 1.423,285.000,00 100,05.000,00 5.000,00

30.000,004029993 Služnostne pogodbe 38.098,4441.500,00 133,340.000,00 40.000,00

10.000,004029999 Drugi operativni stroški 88,0710.000,00 100,010.000,00 10.000,00

9.000,004204010 Novogradnje 0,0017.500,00 100,09.000,00 0,00

94.000,004204016 Novogradnje -kanalizacija 17.448,4663.230,00 200,0188.000,00 283.000,00

1.500,004208010 Investicijski nadzor 0,001.500,00 366,75.500,00 8.500,00

145.469,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 64.929,23145.469,00 33,749.000,00 3.000,00

1.120.000,0009224 Čiščenje odpadnih vod 824.746,211.100.000,00 74,1830.000,00 830.000,00
1.010.000,004022035 Čiščenje odpadnih voda 757.173,10990.000,00 71,3720.000,00 720.000,00

80.000,004022036 Ravnanje z odpadnimi goščami 43.446,8180.000,00 100,080.000,00 80.000,00

30.000,004204010 Novogradnje 24.126,3030.000,00 100,030.000,00 30.000,00

9.530,0009225 Javni WC 3.916,709.600,00 70,86.750,00 6.750,00
3.750,004020010 Čistilni material in storitve 0,003.750,00 26,71.000,00 1.000,00

180,004022031 Voda 167,20250,00 138,9250,00 250,00

4.500,004026030 Najemnine in zakupnine za druge objekte 3.098,554.500,00 100,04.500,00 4.500,00

1.100,004029999 Drugi operativni stroški 650,951.100,00 90,91.000,00 1.000,00
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5.000,0009226 Kataster javne kanalizacije 924,005.000,00 100,05.000,00 5.000,00
5.000,004029999 Drugi operativni stroški 924,005.000,00 100,05.000,00 5.000,00

165.614,5009228 Izgradnja kanalskega sistema v aglomeraciji 8550 (EU-KS) 170,00575.800,00 795,01.316.675,14 1.133.938,15
1.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.000,00 122,01.220,00 1.830,00

146.270,014204016 Novogradnje -kanalizacija 0,00556.800,00 863,51.263.018,66 1.092.135,97

5.344,494208010 Investicijski nadzor 0,005.000,00 864,946.226,48 39.972,18

13.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 170,0013.000,00 47,86.210,00 0,00

4.500,0009230 Vračilo priključne takse 0,004.500,00 44,42.000,00 0,00
4.500,004029996 Vračilo priključne takse 0,004.500,00 44,42.000,00 0,00

8.500,0009234 Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik) 0,008.500,00 141,212.000,00 12.000,00
2.500,004029200 Storitve notarjev 0,002.500,00 0,00,00 0,00

4.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,004.000,00 50,02.000,00 2.000,00

0,004204016 Novogradnje -kanalizacija 0,000,00 ---5.000,00 5.000,00

2.000,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,002.000,00 250,05.000,00 5.000,00

10.000,0009339 Sofinanciranje malih čistilnih naprav -MČN 0,0010.000,00 100,010.000,00 10.000,00
10.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,0010.000,00 100,010.000,00 10.000,00

1.696.466,2016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

593.123,841.717.466,20 93,51.585.300,00 1.576.900,00

1.696.466,201603 Komunalna dejavnost 593.123,841.717.466,20 93,51.585.300,00 1.576.900,00

1.696.466,2016039001 Oskrba z vodo 593.123,841.717.466,20 93,51.585.300,00 1.576.900,00

5.000,0009328 Kataster javnega vodovodnega omrežja 0,005.000,00 0,00,00 0,00
5.000,004029999 Drugi operativni stroški 0,005.000,00 0,00,00 0,00
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503.400,0009329 Izvajanje GJS oskrbe z vodo 330.638,07503.400,00 100,1503.700,00 503.700,00
39.500,004022000 Elektrika 27.492,5439.500,00 101,340.000,00 40.000,00

2.700,004022050 Telefon, faks, el.pošta 1.824,962.700,00 100,02.700,00 2.700,00

1.200,004029990 Objave v Uradnem listu 0,001.200,00 83,31.000,00 1.000,00

460.000,004135000 Tekoča plačila storitev -Komunala Laško 301.320,57460.000,00 100,0460.000,00 460.000,00

824.666,2009330 Gradnje vodovodov po programu 91.560,63795.666,20 15,2125.000,00 347.000,00
3.000,004029200 Storitve notarjev 646,013.000,00 0,00,00 0,00

200,004029310 Plačila bančnih storitev 0,00200,00 0,00,00 0,00

25.000,004029993 Služnostne pogodbe 6.219,8025.000,00 100,025.000,00 25.000,00

10.000,004029999 Drugi operativni stroški 2.008,7012.000,00 100,010.000,00 10.000,00

618.362,514204015 Novogradnje -vodovodi 12.922,64610.952,51 9,760.000,00 250.000,00

90.000,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 66.652,7390.000,00 0,00,00 0,00

22.278,694208010 Investicijski nadzor 0,0011.688,69 35,98.000,00 10.000,00

55.825,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.110,7542.825,00 39,422.000,00 52.000,00

223.400,0009331 Vzdrževanje vodovoda 82.923,38223.400,00 131,3293.400,00 303.400,00
10.000,004025033 Tekoče vzdrževanje -vodovodi 2.591,0810.000,00 100,010.000,00 10.000,00

13.400,004029999 Drugi operativni stroški 7.661,1813.400,00 100,013.400,00 13.400,00

190.000,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 72.671,12190.000,00 5,310.000,00 10.000,00

10.000,004205003 Invest. vzdrževanje in izboljšave vodovodnega mrežja in objektov 0,0010.000,00 800,080.000,00 90.000,00

0,004205004 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - Inhause 0,000,00 ---180.000,00 180.000,00

120.000,0009341 Subvencija po uredbi 83.434,26160.000,00 100,0120.000,00 120.000,00
120.000,004119993 Subvencija omrežnine po uredbi 83.434,26160.000,00 100,0120.000,00 120.000,00

20.000,0009342 Nakup nepremičnin in opreme za vodoskrbo 4.567,5030.000,00 100,020.000,00 20.000,00
20.000,004206000 Nakup zemljišč 4.567,5030.000,00 100,020.000,00 20.000,00

0,0009343 Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji - 2. sklop 0,000,00 ---523.200,00 282.800,00
0,004029999 Drugi operativni stroški 0,000,00 ---2.440,00 1.220,00

0,004204015 Novogradnje -vodovodi 0,000,00 ---511.976,00 275.724,00

0,004208010 Investicijski nadzor 0,000,00 ---8.784,00 5.856,00
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10 KS Jurklošter 39.409,0013.632,8439.409,00 84,733.360,00 33.360,00

14.409,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.481,1814.109,00 135,819.560,00 19.560,00

14.409,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.481,1814.109,00 135,819.560,00 19.560,00

14.409,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 5.481,1814.109,00 135,819.560,00 19.560,00

14.409,0010002 KSJU -Delovanje KS 5.481,1814.109,00 135,819.560,00 19.560,00
200,004020000 Pisarniški material in storitve 106,66200,00 100,0200,00 200,00

2.000,004020090 Reprezentanca 607,972.000,00 100,02.000,00 2.000,00

460,004022000 Elektrika 118,55460,00 752,23.460,00 3.460,00

1.500,004022010 Ogrevanje, kurivo 389,901.500,00 100,01.500,00 1.500,00

200,004022031 Voda 145,28200,00 100,0200,00 200,00

750,004022050 Telefon, faks, el.pošta 618,60450,00 100,0750,00 750,00

400,004025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje 0,00400,00 350,01.400,00 1.400,00

700,004029020 Podjemne pogodbe 421,10700,00 100,0700,00 700,00

1.900,004029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS 1.038,411.900,00 100,01.900,00 1.900,00

1.150,004029054 Sejnine -KS 873,401.150,00 113,01.300,00 1.300,00

140,004029120 Posebni davek na določene prejemke 115,51140,00 100,0140,00 140,00

9,004029300 Plačila storitev UJP 6,389,00 111,110,00 10,00

3.000,004029999 Drugi operativni stroški 549,053.000,00 133,34.000,00 4.000,00

2.000,004120002 Sofinanciranje društev 490,372.000,00 100,02.000,00 2.000,00

19.000,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

6.584,6519.000,00 67,412.800,00 12.800,00

19.000,001302 Cestni promet in infrastruktura 6.584,6519.000,00 67,412.800,00 12.800,00

19.000,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6.584,6512.000,00 67,412.800,00 12.800,00

12.760,0010101 KSJU -Tekoče vzdrževanje javnih poti  351,365.760,00 100,312.800,00 12.800,00
12.760,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 351,365.760,00 100,312.800,00 12.800,00

6.240,0010102 KSJU -Zimska služba 6.233,296.240,00 0,00,00 0,00
6.240,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 6.233,296.240,00 0,00,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

10 - KS Jurklošter

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,007.000,00 ---0,00 0,00

0,0010103 KSJU -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 0,007.000,00 ---0,00 0,00
0,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 0,007.000,00 ---0,00 0,00

6.000,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

1.567,016.300,00 16,71.000,00 1.000,00

6.000,001603 Komunalna dejavnost 1.567,016.300,00 16,71.000,00 1.000,00

0,0016039004 Praznično urejanje naselij 0,00300,00 ---0,00 0,00

0,0010203 KSJU -Praznično urejanje naselij 0,00300,00 ---0,00 0,00
0,004029999 Drugi operativni stroški 0,00300,00 ---0,00 0,00

6.000,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 1.567,016.000,00 16,71.000,00 1.000,00

6.000,0010204 KSJU -Druge komunalne dejavnosti 1.567,016.000,00 16,71.000,00 1.000,00
3.000,004022000 Elektrika 1.406,473.000,00 0,00,00 0,00

1.000,004025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje 0,001.000,00 0,00,00 0,00

1.000,004029999 Drugi operativni stroški 160,541.000,00 0,00,00 0,00

1.000,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

11 - KS Laško

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

11 KS Laško 49.620,5029.065,6849.621,00 81,940.650,00 40.620,00

18.495,5006 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.129,3617.371,00 95,417.650,00 17.620,00

18.495,500602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 12.129,3617.371,00 95,417.650,00 17.620,00

18.495,5006029001 Delovanje ožjih delov občin 12.129,3617.371,00 95,417.650,00 17.620,00

18.495,5011002 KSLA -Delovanje KS 12.129,3617.371,00 95,417.650,00 17.620,00
200,004020000 Pisarniški material in storitve 79,81200,00 100,0200,00 200,00

20,004020010 Čistilni material in storitve 0,0020,00 100,020,00 20,00

120,004020062 Spletne strani KS 0,00120,00 100,0120,00 120,00

800,004020090 Reprezentanca 684,13500,00 100,0800,00 800,00

150,004022000 Elektrika 91,03150,00 100,0150,00 150,00

800,004022010 Ogrevanje, kurivo 262,92800,00 100,0800,00 800,00

60,004022031 Voda 11,6660,00 100,060,00 60,00

0,004022040 Odvoz smeti 153,04240,00 ---240,00 240,00

900,004022050 Telefon, faks, el.pošta 764,87900,00 100,0900,00 900,00

100,004022060 Poštnina in kurirske storitve 28,55100,00 100,0100,00 100,00

730,004024020 Stroški prevoza v državi 602,14730,00 100,0730,00 730,00

5.330,004029020 Podjemne pogodbe 2.758,565.330,00 100,05.330,00 5.300,00

1.900,004029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS 1.401,751.900,00 100,01.900,00 1.900,00

1.120,004029054 Sejnine -KS 754,301.120,00 100,01.120,00 1.120,00

14,504029120 Posebni davek na določene prejemke 639,051.450,00 ---1.450,00 1.450,00

30,004029300 Plačila storitev UJP 7,1730,00 100,030,00 30,00

4.021,004029999 Drugi operativni stroški 3.740,382.521,00 62,22.500,00 2.500,00

2.200,004120002 Sofinanciranje društev 150,001.200,00 54,61.200,00 1.200,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

11 - KS Laško

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

31.125,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

16.936,3232.250,00 73,923.000,00 23.000,00

31.125,001302 Cestni promet in infrastruktura 16.936,3232.250,00 73,923.000,00 23.000,00

31.125,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 16.936,3222.250,00 73,923.000,00 23.000,00

21.775,0011101 KSLA -Tekoče vzdrževanje javnih poti  7.614,6212.900,00 105,623.000,00 23.000,00
21.775,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 7.614,6212.900,00 105,623.000,00 23.000,00

9.350,0011102 KSLA -Zimska služba 9.321,709.350,00 0,00,00 0,00
9.350,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 9.321,709.350,00 0,00,00 0,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,0010.000,00 ---0,00 0,00

0,0011103 KSLA -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 0,0010.000,00 ---0,00 0,00
0,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 0,0010.000,00 ---0,00 0,00

Stran: 51 od 67



A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

12 - KS Marija Gradec

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

12 KS Marija Gradec 34.060,0018.005,3634.060,00 83,628.480,00 28.480,00

13.000,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.550,5612.440,00 114,214.850,00 14.850,00

13.000,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.550,5612.440,00 114,214.850,00 14.850,00

13.000,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 9.550,5612.440,00 114,214.850,00 14.850,00

13.000,0012002 KSMG -Delovanje KS 9.550,5612.440,00 114,214.850,00 14.850,00
450,004020000 Pisarniški material in storitve 403,15440,00 100,0450,00 450,00

150,004020010 Čistilni material in storitve 79,96150,00 100,0150,00 150,00

350,004020090 Reprezentanca 145,73350,00 100,0350,00 350,00

800,004022000 Elektrika 440,05800,00 100,0800,00 800,00

2.000,004022010 Ogrevanje, kurivo 1.786,182.000,00 110,02.200,00 2.200,00

170,004022031 Voda 91,25170,00 100,0170,00 170,00

170,004022032 Dimnikarske storitve 0,00170,00 100,0170,00 170,00

220,004022040 Odvoz smeti 172,17220,00 100,0220,00 220,00

1.000,004022050 Telefon, faks, el.pošta 826,81400,00 100,01.000,00 1.000,00

100,004022060 Poštnina in kurirske storitve 0,00100,00 100,0100,00 100,00

30,004025030 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,0030,00 100,030,00 30,00

2.550,004029020 Podjemne pogodbe 1.899,992.550,00 100,02.550,00 2.550,00

2.150,004029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS 1.569,292.150,00 102,32.200,00 2.200,00

820,004029054 Sejnine -KS 1.151,43820,00 219,51.800,00 1.800,00

630,004029120 Posebni davek na določene prejemke 479,49630,00 100,0630,00 630,00

10,004029300 Plačila storitev UJP 4,4010,00 100,010,00 10,00

1.250,004029999 Drugi operativni stroški 300,661.250,00 145,61.820,00 1.820,00

150,004120002 Sofinanciranje društev 200,00200,00 133,3200,00 200,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

12 - KS Marija Gradec

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

20.940,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

8.336,5021.500,00 65,113.630,00 13.630,00

20.940,001302 Cestni promet in infrastruktura 8.336,5021.500,00 65,113.630,00 13.630,00

20.940,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.336,5015.400,00 65,113.630,00 13.630,00

12.540,0012101 KSMG -Tekoče vzdrževanje javnih poti  0,007.000,00 108,713.630,00 13.630,00
12.540,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 0,007.000,00 108,713.630,00 13.630,00

8.400,0012102 KSMG -Zimska služba 8.336,508.400,00 0,00,00 0,00
8.400,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 8.336,508.400,00 0,00,00 0,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,006.100,00 ---0,00 0,00

0,0012103 KSMG -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 0,006.100,00 ---0,00 0,00
0,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 0,006.100,00 ---0,00 0,00

120,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

118,30120,00 0,00,00 0,00

120,001603 Komunalna dejavnost 118,30120,00 0,00,00 0,00

120,0016039004 Praznično urejanje naselij 0,00120,00 0,00,00 0,00

120,0012203 KSMG -Praznično urejanje naselij 0,00120,00 0,00,00 0,00
120,004029999 Drugi operativni stroški 0,00120,00 0,00,00 0,00

0,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 118,300,00 ---0,00 0,00

0,0012204 KSMG -Druge komunalne dejavnosti 118,300,00 ---0,00 0,00
0,004029999 Drugi operativni stroški 118,300,00 ---0,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13 - KS Rečica

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

13 KS Rečica 31.350,0015.220,5631.365,00 76,423.965,00 23.965,00

0,0004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE

225,000,00 ---0,00 0,00

0,000403 Druge skupne administrativne službe 225,000,00 ---0,00 0,00

0,0004039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 225,000,00 ---0,00 0,00

0,0013001 KSRE -Protokolarni dogodki 225,000,00 ---0,00 0,00
0,004120002 Sofinanciranje društev 225,000,00 ---0,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13 - KS Rečica

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

15.700,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 8.462,2315.515,00 108,717.065,00 17.065,00

15.700,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 8.462,2315.515,00 108,717.065,00 17.065,00

15.700,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 8.462,2315.515,00 108,717.065,00 17.065,00

13.800,0013002 KSRE -Delovanje KS 8.462,2313.315,00 119,316.465,00 16.465,00
300,004020000 Pisarniški material in storitve 0,00300,00 100,0300,00 300,00

200,004020010 Čistilni material in storitve 0,00200,00 100,0200,00 200,00

100,004020060 Stroški oglaševalskih storitev 82,35100,00 100,0100,00 100,00

150,004020062 Spletne strani KS 0,00150,00 100,0150,00 150,00

300,004020090 Reprezentanca 204,36300,00 66,7200,00 200,00

1.700,004022000 Elektrika 713,401.700,00 100,01.700,00 1.700,00

2.200,004022010 Ogrevanje, kurivo 1.821,032.200,00 100,02.200,00 2.200,00

250,004022031 Voda 163,85250,00 100,0250,00 250,00

250,004022032 Dimnikarske storitve 0,00250,00 100,0250,00 250,00

300,004022040 Odvoz smeti 190,53200,00 100,0300,00 300,00

550,004022050 Telefon, faks, el.pošta 423,34450,00 100,0550,00 550,00

100,004022060 Poštnina in kurirske storitve 116,02100,00 100,0100,00 100,00

600,004024020 Stroški prevoza v državi 512,07600,00 100,0600,00 600,00

1.000,004025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 0,001.000,00 210,02.100,00 2.100,00

350,004025040 Zavarovalne premije za objekte 338,29350,00 100,0350,00 350,00

250,004025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje 0,00250,00 100,0250,00 250,00

1.650,004029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS 1.366,761.650,00 100,01.650,00 1.650,00

1.000,004029054 Sejnine -KS 754,301.000,00 100,01.000,00 1.000,00

50,004029120 Posebni davek na določene prejemke 12,1150,00 100,050,00 50,00

200,004029300 Plačila storitev UJP 149,20215,00 107,5215,00 215,00

1.300,004029999 Drugi operativni stroški 1.189,621.000,00 226,92.950,00 2.950,00

1.000,004120002 Sofinanciranje društev 425,001.000,00 100,01.000,00 1.000,00

1.900,0013003 KSRE -Prireditve 0,002.200,00 31,6600,00 600,00
300,004020060 Stroški oglaševalskih storitev 0,00300,00 100,0300,00 300,00

300,004029030 Plačila za delo preko študent.servisa 0,00300,00 100,0300,00 300,00

1.300,004029999 Drugi operativni stroški 0,001.600,00 0,00,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

13 - KS Rečica

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

14.200,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

6.533,3310.000,00 48,66.900,00 6.900,00

14.200,001302 Cestni promet in infrastruktura 6.533,3310.000,00 48,66.900,00 6.900,00

13.700,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.191,339.500,00 50,46.900,00 6.900,00

7.700,0013101 KSRE -Tekoče vzdrževanje javnih poti  549,003.500,00 89,66.900,00 6.900,00
7.700,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 549,003.500,00 89,66.900,00 6.900,00

6.000,0013102 KSRE -Zimska služba 4.642,336.000,00 0,00,00 0,00
6.000,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 4.642,336.000,00 0,00,00 0,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.342,000,00 ---0,00 0,00

0,0013103 KSRE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 1.342,000,00 ---0,00 0,00
0,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 1.342,000,00 ---0,00 0,00

500,0013029003 Urejanje cestnega prometa 0,00500,00 0,00,00 0,00

500,0013104 KSRE -Urejanje cestnega prometa 0,00500,00 0,00,00 0,00
500,004029999 Drugi operativni stroški 0,00500,00 0,00,00 0,00

1.450,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

0,005.850,00 0,00,00 0,00

1.450,001603 Komunalna dejavnost 0,005.850,00 0,00,00 0,00

1.450,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 0,005.850,00 0,00,00 0,00

1.450,0013204 KSRE -Druge komunalne dejavnosti 0,005.850,00 0,00,00 0,00
1.100,004025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje 0,001.100,00 0,00,00 0,00

350,004029999 Drugi operativni stroški 0,00350,00 0,00,00 0,00

0,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,003.700,00 ---0,00 0,00

0,004208040 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,00700,00 ---0,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14 - KS Rimske Toplice

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

14 KS Rimske Toplice 28.415,0019.940,9428.415,00 75,821.535,00 21.835,00

12.990,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.410,9212.215,00 86,511.235,00 11.535,00

12.990,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.410,9212.215,00 86,511.235,00 11.535,00

12.990,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 9.410,9212.215,00 86,511.235,00 11.535,00

12.990,0014002 KSRT -Delovanje KS 9.410,9212.215,00 86,511.235,00 11.535,00
200,004020000 Pisarniški material in storitve 106,15200,00 100,0200,00 200,00

100,004020010 Čistilni material in storitve 0,00100,00 100,0100,00 100,00

525,004020060 Stroški oglaševalskih storitev 431,76325,00 61,9325,00 325,00

150,004020062 Spletne strani KS 0,00150,00 100,0150,00 150,00

1.000,004020090 Reprezentanca 923,64700,00 70,0700,00 700,00

650,004022000 Elektrika 405,22650,00 100,0650,00 650,00

550,004022010 Ogrevanje, kurivo 524,04550,00 100,0550,00 550,00

180,004022031 Voda 149,69180,00 100,0180,00 180,00

295,004022033 Druge komunalne storitve 207,26295,00 100,0295,00 295,00

225,004022040 Odvoz smeti 146,88225,00 100,0225,00 225,00

250,004022050 Telefon, faks, el.pošta 184,50250,00 100,0250,00 250,00

200,004022060 Poštnina in kurirske storitve 0,00200,00 100,0200,00 200,00

600,004024020 Stroški prevoza v državi 523,66600,00 100,0600,00 600,00

50,004025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 0,0050,00 100,050,00 50,00

905,004029020 Podjemne pogodbe 676,71905,00 110,51.000,00 1.000,00

1.900,004029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS 1.401,751.900,00 100,01.900,00 1.900,00

1.390,004029054 Sejnine -KS 1.111,641.390,00 100,01.390,00 1.390,00

310,004029120 Posebni davek na določene prejemke 282,28260,00 83,9260,00 260,00

10,004029300 Plačila storitev UJP 6,9210,00 100,010,00 10,00

2.400,004029999 Drugi operativni stroški 2.328,822.175,00 91,72.200,00 2.500,00

1.100,004120002 Sofinanciranje društev 0,001.100,00 0,00,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

14 - KS Rimske Toplice

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

15.425,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

10.530,0216.200,00 66,810.300,00 10.300,00

15.425,001302 Cestni promet in infrastruktura 10.530,0216.200,00 66,810.300,00 10.300,00

15.425,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 10.530,0211.200,00 66,810.300,00 10.300,00

4.875,0014101 KSRT -Tekoče vzdrževanje javnih poti  0,00650,00 211,310.300,00 10.300,00
4.875,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 0,00650,00 211,310.300,00 10.300,00

10.550,0014102 KSRT -Zimska služba 10.530,0210.550,00 0,00,00 0,00
10.550,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 10.530,0210.550,00 0,00,00 0,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,005.000,00 ---0,00 0,00

0,0014103 KSRT -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 0,005.000,00 ---0,00 0,00
0,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 0,005.000,00 ---0,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

15 - KS Sedraž

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

15 KS Sedraž 18.439,0010.083,3318.439,00 66,212.198,00 12.198,00

10.934,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.506,489.734,00 91,810.038,00 10.038,00

10.934,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.506,489.734,00 91,810.038,00 10.038,00

10.934,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 5.506,489.734,00 91,810.038,00 10.038,00

10.934,0015002 KSSE -Delovanje KS 5.506,489.734,00 91,810.038,00 10.038,00
400,004020000 Pisarniški material in storitve 355,62360,00 90,0360,00 360,00

100,004020010 Čistilni material in storitve 0,00100,00 100,0100,00 100,00

100,004020060 Stroški oglaševalskih storitev 0,00100,00 100,0100,00 100,00

300,004020062 Spletne strani KS 0,00300,00 100,0300,00 300,00

1.500,004020090 Reprezentanca 186,001.500,00 100,01.500,00 1.500,00

450,004022000 Elektrika 403,27450,00 100,0450,00 450,00

2.156,004022031 Voda 1.867,111.156,00 111,32.400,00 2.400,00

400,004022050 Telefon, faks, el.pošta 228,25400,00 100,0400,00 400,00

200,004022060 Poštnina in kurirske storitve 133,96100,00 50,0100,00 100,00

200,004024020 Stroški prevoza v državi 129,17200,00 100,0200,00 200,00

200,004025000 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov 0,00200,00 100,0200,00 200,00

1.900,004029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS 1.035,141.900,00 100,01.900,00 1.900,00

770,004029054 Sejnine -KS 754,34770,00 100,0770,00 770,00

8,004029300 Plačila storitev UJP 4,378,00 100,08,00 8,00

750,004029999 Drugi operativni stroški 211,17690,00 166,71.250,00 1.250,00

1.500,004120002 Sofinanciranje društev 198,081.500,00 0,00,00 0,00

7.005,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

4.349,598.205,00 30,82.160,00 2.160,00

7.005,001302 Cestni promet in infrastruktura 4.349,598.205,00 30,82.160,00 2.160,00

7.005,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 4.349,597.205,00 30,82.160,00 2.160,00

2.000,0015101 KSSE -Tekoče vzdrževanje javnih poti  1.395,281.000,00 108,02.160,00 2.160,00
2.000,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 1.395,281.000,00 108,02.160,00 2.160,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

15 - KS Sedraž

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

5.005,0015102 KSSE -Zimska služba 2.954,316.205,00 0,00,00 0,00
5.005,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 2.954,316.205,00 0,00,00 0,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,001.000,00 ---0,00 0,00

0,0015103 KSSE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 0,001.000,00 ---0,00 0,00
0,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 0,001.000,00 ---0,00 0,00

500,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

227,26500,00 0,00,00 0,00

500,001603 Komunalna dejavnost 227,26500,00 0,00,00 0,00

500,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 227,26500,00 0,00,00 0,00

500,0015204 KSSE -Druge komunalne dejavnosti 227,26500,00 0,00,00 0,00
500,004025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje 227,26500,00 0,00,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16 - KS Šentrupert

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

16 KS Šentrupert 30.856,0012.184,2630.856,00 88,227.225,00 27.225,00

4.843,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.544,545.526,00 112,05.425,00 5.425,00

4.843,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.544,545.526,00 112,05.425,00 5.425,00

4.843,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 2.544,545.526,00 112,05.425,00 5.425,00

4.843,0016002 KSŠE -Delovanje KS 2.544,545.526,00 112,05.425,00 5.425,00
500,004020090 Reprezentanca 404,73500,00 100,0500,00 500,00

620,004022000 Elektrika 352,30620,00 100,0620,00 620,00

150,004022050 Telefon, faks, el.pošta 4,50150,00 100,0150,00 150,00

0,004029020 Podjemne pogodbe 812,161.083,00 ---0,00 0,00

400,004029054 Sejnine -KS 0,000,00 225,0900,00 900,00

248,004029120 Posebni davek na določene prejemke 203,29248,00 100,8250,00 250,00

5,004029300 Plačila storitev UJP 2,135,00 100,05,00 5,00

1.920,004029999 Drugi operativni stroški 80,021.920,00 104,22.000,00 2.000,00

1.000,004120002 Sofinanciranje društev 685,411.000,00 100,01.000,00 1.000,00

26.013,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

9.639,7225.330,00 83,821.800,00 21.800,00

26.013,001302 Cestni promet in infrastruktura 9.639,7225.330,00 83,821.800,00 21.800,00

26.013,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 8.419,728.799,72 83,821.800,00 21.800,00

21.413,0016101 KSŠE -Tekoče vzdrževanje javnih poti  4.254,874.254,87 101,821.800,00 21.800,00
20.330,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 4.254,874.254,87 101,820.700,00 20.700,00

1.083,004029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS 0,000,00 101,61.100,00 1.100,00

4.600,0016102 KSŠE -Zimska služba 4.164,854.544,85 0,00,00 0,00
4.600,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 4.164,854.544,85 0,00,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

16 - KS Šentrupert

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.220,0016.530,28 ---0,00 0,00

0,0016103 KSŠE -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 1.220,0016.530,28 ---0,00 0,00
0,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 1.220,0016.530,28 ---0,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

17 - KS Vrh

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

17 KS Vrh 27.550,0012.394,2327.550,00 82,622.760,00 22.760,00

6.690,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.331,936.490,00 144,49.660,00 9.660,00

6.690,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 2.331,936.490,00 144,49.660,00 9.660,00

6.690,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 2.331,936.490,00 144,49.660,00 9.660,00

6.690,0017002 KSVR -Delovanje KS 2.331,936.490,00 144,49.660,00 9.660,00
200,004020000 Pisarniški material in storitve 0,00200,00 100,0200,00 200,00

1.200,004020090 Reprezentanca 1.091,751.000,00 83,31.000,00 1.000,00

60,004022000 Elektrika 0,0060,00 100,060,00 60,00

0,004022050 Telefon, faks, el.pošta 4,500,00 ---0,00 0,00

120,004022060 Poštnina in kurirske storitve 0,00120,00 100,0120,00 120,00

0,004024020 Stroški prevoza v državi 440,000,00 ---0,00 0,00

10,004029300 Plačila storitev UJP 1,6110,00 100,010,00 10,00

2.100,004029999 Drugi operativni stroški 794,072.100,00 251,05.270,00 5.270,00

3.000,004120002 Sofinanciranje društev 0,003.000,00 100,03.000,00 3.000,00

17.690,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

10.062,3017.890,00 74,113.100,00 13.100,00

17.690,001302 Cestni promet in infrastruktura 10.062,3017.890,00 74,113.100,00 13.100,00

17.190,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 9.016,3010.390,00 76,213.100,00 13.100,00

12.390,0017101 KSVR -Tekoče vzdrževanje javnih poti  5.193,295.590,00 105,713.100,00 13.100,00
12.390,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 5.193,295.590,00 105,713.100,00 13.100,00

4.800,0017102 KSVR -Zimska služba 3.823,014.800,00 0,00,00 0,00
4.800,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 3.823,014.800,00 0,00,00 0,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.046,007.000,00 ---0,00 0,00

0,0017103 KSVR -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 1.046,007.000,00 ---0,00 0,00
0,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 1.046,007.000,00 ---0,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

17 - KS Vrh

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

500,0013029003 Urejanje cestnega prometa 0,00500,00 0,00,00 0,00

500,0017104 KSVR -Urejanje cestnega prometa 0,00500,00 0,00,00 0,00
500,004205001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,00500,00 0,00,00 0,00

3.170,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

0,003.170,00 0,00,00 0,00

3.170,001603 Komunalna dejavnost 0,003.170,00 0,00,00 0,00

200,0016039003 Objekti za rekreacijo 0,00200,00 0,00,00 0,00

200,0017202 KSVR -Objekti za rekreacijo 0,00200,00 0,00,00 0,00
200,004020990 Drugi splošni material in storitve 0,00200,00 0,00,00 0,00

400,0016039004 Praznično urejanje naselij 0,00400,00 0,00,00 0,00

400,0017203 KSVR -Praznično urejanje naselij 0,00400,00 0,00,00 0,00
400,004020990 Drugi splošni material in storitve 0,00400,00 0,00,00 0,00

2.570,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 0,002.570,00 0,00,00 0,00

2.570,0017204 KSVR -Druge komunalne dejavnosti 0,002.570,00 0,00,00 0,00
2.570,004029999 Drugi operativni stroški 0,002.570,00 0,00,00 0,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18 - KS Zidani most

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

18 KS Zidani most 21.036,0013.125,3321.036,00 91,419.216,00 19.216,00

10.636,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 7.056,069.936,00 106,411.316,00 11.316,00

10.636,000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 7.056,069.936,00 106,411.316,00 11.316,00

10.636,0006029001 Delovanje ožjih delov občin 7.056,069.936,00 106,411.316,00 11.316,00

10.636,0018002 KSZM -Delovanje KS 7.056,069.936,00 106,411.316,00 11.316,00
500,004020000 Pisarniški material in storitve 351,34500,00 100,0500,00 500,00

150,004020010 Čistilni material in storitve 0,00150,00 100,0150,00 150,00

300,004020090 Reprezentanca 231,10300,00 200,0600,00 600,00

1.000,004022000 Elektrika 728,051.000,00 100,01.000,00 1.000,00

2.500,004022010 Ogrevanje, kurivo 1.229,782.500,00 100,02.500,00 2.500,00

440,004022050 Telefon, faks, el.pošta 291,48440,00 100,0440,00 440,00

0,004022060 Poštnina in kurirske storitve 13,150,00 ---0,00 0,00

100,004025110 Tek.vzdržev. druge opreme 0,00100,00 100,0100,00 100,00

910,004029020 Podjemne pogodbe 601,52910,00 100,0910,00 910,00

1.750,004029027 Delovršne pogodbe -predsedniki KS 1.246,001.750,00 108,61.900,00 1.900,00

770,004029054 Sejnine -KS 754,35770,00 129,91.000,00 1.000,00

210,004029120 Posebni davek na določene prejemke 143,20210,00 100,0210,00 210,00

6,004029300 Plačila storitev UJP 3,416,00 100,06,00 6,00

1.500,004029999 Drugi operativni stroški 1.222,68800,00 100,01.500,00 1.500,00

500,004120002 Sofinanciranje društev 240,00500,00 100,0500,00 500,00

10.400,0013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 
KOMUNIKACIJE

5.694,2711.100,00 76,07.900,00 7.900,00

10.400,001302 Cestni promet in infrastruktura 5.694,2711.100,00 76,07.900,00 7.900,00

10.400,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 5.694,276.100,00 76,07.900,00 7.900,00

9.200,0018101 KSZM -Tekoče vzdrževanje javnih poti  4.515,224.900,00 85,97.900,00 7.900,00
9.200,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 4.515,224.900,00 85,97.900,00 7.900,00
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A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

18 - KS Zidani most

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

1.200,0018102 KSZM -Zimska služba 1.179,051.200,00 0,00,00 0,00
1.200,004025035 Vzdrževanje cest in javnih poti 1.179,051.200,00 0,00,00 0,00

0,0013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0,005.000,00 ---0,00 0,00

0,0018103 KSZM -Investic.vzdrževanje in gradnja javnih poti 0,005.000,00 ---0,00 0,00
0,004205011 Obnova občinskih cest in javnih površin 0,005.000,00 ---0,00 0,00

0,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 
KOMUNALNA DEJAVNOST

375,000,00 ---0,00 0,00

0,001603 Komunalna dejavnost 375,000,00 ---0,00 0,00

0,0016039005 Druge komunalne dejavnosti 375,000,00 ---0,00 0,00

0,0018204 KSZM -Druge komunalne dejavnosti 375,000,00 ---0,00 0,00
0,004025990 Drugi izdatki za tek.vzdrž. in zavarovanje 375,000,00 ---0,00 0,00
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C. Račun financiranja

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

04 - Občina Laško

Veljavni plan

2019

Realizacija

do 30.9.2019

Ocena 2019

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

Plan 2020

(4)

Plan 2021

(5)

04 Občina Laško 1.783.121,941.697.741,121.783.121,94 23,3415.764,54 415.764,54

1.783.121,9422 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 1.697.741,121.783.121,94 23,3415.764,54 415.764,54

1.783.121,942201 Servisiranje javnega dolga 1.697.741,121.783.121,94 23,3415.764,54 415.764,54

1.783.121,9422019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 
zadolževanje

1.697.741,121.783.121,94 23,3415.764,54 415.764,54

1.783.121,9408300 Odplačilo kreditov 1.697.741,121.783.121,94 23,3415.764,54 415.764,54
32.190,005501011 Odplačila DK NLB (EIB) 24.142,0832.190,00 100,032.190,00 32.190,00

180.000,005501013 Odplačilo kredita -refinanciranje 120.000,00180.000,00 100,0180.000,00 180.000,00

83.333,305501019 Odplačilo kredita UniCredit Banka 77.499,9683.333,30 100,083.333,30 83.333,30

45.992,005503053 Odplačila kredita 2007 -JS RS za reg.razvoj 34.492,5045.992,00 100,045.990,00 45.990,00

36.184,905503070 Odplačilo kredita državnemu proračunu -dolgoročni krediti 36.184,9036.184,90 100,036.184,90 36.184,90

38.066,345503071 Odplačilo kredita državnemu prorač. 2017 - dolgoročni kredit 38.066,3438.066,34 100,038.066,34 38.066,34

1.367.355,405503090 Odplačilo po sodni poravnavi -Storitveno podjetje 1.367.355,341.367.355,40 0,00,00 0,00
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NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  2020 - 2023

Proračun občine Laško

PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2020 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2022 Leto 2023 Po L. 2023
Začetek

financiranja
Konec

financiranja
Vrednost
projekta*

v EUR

 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 879.288 150.600 150.600 0 0 0

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 0 90.000 90.000 0 0 0

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0 90.000 90.000 0 0 0

OB057-19-0021 Participativni proračun 0 90.000 90.000 0 0 031.12.202201.01.2020180.000

0 90.000 90.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 491.790 1.000 1.000 0 0 0

06029001 Delovanje ožjih delov občin 491.790 1.000 1.000 0 0 0

OB057-09-0013 KS JURKLOŠTER 131.953 1.000 1.000 0 0 031.12.201901.01.2013138.953

131.953 1.000 1.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-09-0014 KS LAŠKO 65.695 0 0 0 0 031.12.201901.01.201375.695

65.695 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-09-0015 KS MARIJA GRADEC 62.088 0 0 0 0 031.12.201901.01.201370.588

62.088 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-09-0016 KS REČICA 22.775 0 0 0 0 031.12.201901.01.201327.175

22.775 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-09-0017 KS RIMSKE TOPLICE 57.005 0 0 0 0 031.12.201901.01.201362.005

57.005 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-09-0018 KS SEDRAŽ 26.674 0 0 0 0 031.12.201901.01.201328.674

26.674 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-09-0019 KS ŠENTRUPERT 89.253 0 0 0 0 031.12.201901.01.2013107.753

89.253 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-09-0020 KS VRH 26.547 0 0 0 0 031.12.201901.01.201333.547

26.547 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-09-0021 KS ZIDANI MOST 9.800 0 0 0 0 031.12.201901.01.201314.800

9.800 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0603 Dejavnost občinske uprave 387.498 59.600 59.600 0 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 387.498 59.600 59.600 0 0 0

OB057-13-0036 Občinska uprava -oprema in invest.vzdrževanje 387.498 59.600 59.600 0 0 031.12.201901.01.2013383.498

387.498 59.600 59.600 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 880.707 123.000 118.000 10.000 50.300 268.100

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 880.707 123.000 118.000 10.000 50.300 268.100

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 59.757 15.000 10.000 10.000 0 0

OB057-08-0003 Nabava opreme za CZ 59.757 15.000 10.000 10.000 0 031.12.202101.01.200879.757

59.757 15.000 10.000 10.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 820.950 108.000 108.000 0 50.300 268.100

OB057-08-0004 Nabava gasilske opreme 151.716 8.500 8.500 0 0 031.12.202101.01.2008186.916

151.716 8.500 8.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-08-0005 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil 573.234 76.500 76.500 0 50.300 268.10031.12.202701.01.20071.209.534

573.234 76.500 76.500 0 50.300 268.100PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0004 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme PGD 96.000 23.000 23.000 0 0 031.12.202122.06.2016142.000

96.000 23.000 23.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 711.984 300.459 264.500 5.000 0 0

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 711.984 300.459 264.500 5.000 0 0

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 511.229 82.000 82.000 0 0 0

OB057-10-0015 Dodeljevanje pomoči za razvoj kmetijstva 511.229 82.000 82.000 0 0 031.12.201901.01.2013583.229

511.229 82.000 82.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 200.755 218.459 182.500 5.000 0 0

OB057-16-0024 Opraševalci 80.912 0 0 0 0 031.12.201901.01.201780.912

11.178 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
69.734 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0001 Ureditev okolja v Laškem 31.833 0 0 0 0 031.12.201901.01.201731.833

13.389 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
4.186 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
2.560 0 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
8.618 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
3.081 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB057-17-0002 Okusiti raznolikost podeželja 44.010 40.959 0 0 0 030.04.202001.09.201870.782

30.115 34.123 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
3.992 2.573 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
6.882 4.264 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
3.022 0 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB057-17-0025 Jezera prihodnosti 1.000 5.000 37.000 5.000 0 031.12.202101.01.201945.000

0 0 30.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
1.000 5.000 7.000 5.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB057-17-0035 Projekti LAS (EKSRP) 3.000 63.000 63.000 0 0 031.12.201901.01.201973.000

0 43.890 43.890 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
3.000 19.110 19.110 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0036 Projekti LAS (ESRR) 30.000 60.000 60.000 0 0 031.12.201901.01.201939.000

0 40.000 40.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
30.000 20.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-18-0006 Rudarska dediščina 10.000 49.500 22.500 0 0 031.12.201901.09.2018171.000

0 36.000 16.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
10.000 13.500 6.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 96.479 670.500 677.000 0 0 0

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 96.479 670.500 677.000 0 0 0

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 96.479 670.500 677.000 0 0 0

OB057-13-0038 Energetska sanacija upravne stavbe Občine Laško 36.401 106.000 336.000 0 0 031.12.202101.01.2014478.401

0 0 200.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 86.000 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

36.401 106.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-14-0010 Energetska sanacija Vrtca Rimske Toplice 38.026 413.500 0 0 0 031.12.201901.01.2015451.526

0 80.000 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
38.026 333.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0003 Energetska prenova kulturnega centra Laško 17.052 1.000 206.000 0 0 031.12.202001.04.2017374.052

0 0 50.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
17.052 1.000 156.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0008 Energetska samooskrba 5.000 150.000 135.000 0 0 031.12.202101.04.201940.000

0 30.000 30.000 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
5.000 30.000 105.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 90.000 0 0 0 0PV - EU sredstva

 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.477.570 2.489.400 4.184.200 583.000 0 0

1302 Cestni promet in infrastruktura 5.475.570 2.486.200 4.181.000 583.000 0 0

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 0 43.800 0 0 0 0

OB057-19-0018 Ureditev JP702081 Lovski dom-Cesta na Svetino 0 43.800 0 0 0 031.12.202101.01.20200

0 43.800 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.835.787 1.883.800 3.305.000 583.000 0 0

OB057-10-0001 Cesta Zahum 15.000 35.000 210.000 0 0 031.12.202101.01.2013560.000

15.000 35.000 210.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-12-0004 Asfalterska dela na občinskih cestah 2.387.812 207.000 207.000 0 0 031.12.202101.01.20132.795.812

2.387.812 207.000 207.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB057-12-0026 Obnova cest -dokumentacija, odkupi zemljišč 371.704 50.000 50.000 0 0 031.12.202101.01.2013491.704

371.704 50.000 50.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-14-0003 Ureditev cestnega odcepa pri Jurič 0 40.000 0 0 0 031.12.202001.01.201640.000

0 40.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-15-0007 Ureditev JP 701531 Kuretno-Brune-Brezno 42.047 0 392.000 0 0 031.12.202001.01.2016488.047

0 0 250.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
42.047 0 142.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-15-0012 Prestavitev ceste pri Gorišek v Sevcah 5.500 52.500 0 0 0 031.12.201901.01.201652.500

5.500 52.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-15-0014 Pločniki 158.617 59.500 58.000 0 0 031.12.202001.01.2016264.117

158.617 59.500 58.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0006 Sanacije plaz ov na območju javne infrastrukture 151.700 219.000 219.000 0 0 031.12.201901.01.2017351.700

151.700 219.000 219.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0015 Obnova JP701971 Hotel Hum-Rimska cesta 16.500 11.000 11.000 0 0 031.12.201901.01.2017176.500

16.500 11.000 11.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0017 Obnova JP 701912 Gabrno-Trnovec 200.700 0 0 0 0 031.12.201901.01.2019200.700

200.700 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0018 Obnova JP700122 Briše-Pleš 30.000 0 21.000 0 0 031.12.202001.01.2017132.000

30.000 0 21.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0020 Nadzor nad vzdrž. deli na infrastrukt. Objektih 45.000 15.000 15.000 0 0 031.12.201901.01.201775.000

45.000 15.000 15.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0023 Ureditev starega mestnega jedra Laško 104.190 40.000 208.000 200.000 0 031.12.201903.01.2017472.190

0 0 150.000 150.000 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
104.190 40.000 58.000 50.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0028 Cesta Belovo-Sedraž 199.116 0 0 0 0 031.12.201901.01.2017199.116

199.116 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0029 Obnova LC 200011 R.Toplice-Senožete-Zidani Most 149.600 0 0 0 0 031.12.202001.01.2018149.600

149.600 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0030 Obnova JP700021 Zidani Most-Širje 25.000 0 21.000 0 0 031.12.202001.01.2017433.000

25.000 0 21.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0007 Rekonstrukcija LC, odsek Šmohor-Paron 7.000 5.000 203.000 0 0 031.12.202001.01.2018205.600

7.000 5.000 203.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0008 Obnova JP700701 Trobni dol-Suhadobje-Tovornik 20.000 6.000 356.000 0 0 031.12.201901.01.2018188.000

20.000 6.000 356.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0009 Obnova LC,odsek Klorirna postaja -Zavrate 21.000 10.000 306.000 0 0 031.12.202001.01.2018327.000

21.000 10.000 306.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0013 Obnova JP 700170 Lurd-Jesenova Ravan 4.000 62.000 0 0 0 031.12.201901.01.201854.000

4.000 62.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB057-17-0023 Obnova JP TP Jagoče - most želja 7.500 236.300 0 0 0 031.01.201901.01.2018243.800

0 194.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
7.500 42.300 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0026 KS Jurklošter -Obnova cest v KS po delilniku 66.303 22.203 22.203 0 0 031.12.202001.01.201769.986

66.303 22.203 22.203 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0027 KS Laško -Obnova cest v KS po delilniku 73.873 24.104 24.104 0 0 031.12.202001.01.201779.235

73.873 24.104 24.104 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0028 KS Marija Gradec -Obnova cest v KS po delilniku 57.392 19.188 19.188 0 0 031.12.202001.01.201758.642

57.392 19.188 19.188 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0029 KS Rečica -Obnova cest v KS po delilniku 49.195 16.474 16.474 0 0 031.12.202001.01.20175.136

49.195 16.474 16.474 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0030 KS Rimske Toplice -Obnova cest v KS po delilniku 35.206 11.562 11.562 0 0 031.12.202001.01.201735.206

35.206 11.562 11.562 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0031 KS Sedraž -Obnova cest v KS po delilniku 31.470 10.823 10.823 0 0 031.12.202001.01.201734.804

31.470 10.823 10.823 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0032 KS Šentrupert -Obnova cest v KS po delilniku 61.487 20.590 20.590 0 0 031.12.202001.01.201764.961

61.487 20.590 20.590 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0033 KS Vrh -Obnova cest v KS po delilniku 50.652 16.962 16.962 0 0 031.12.202001.01.201755.879

50.652 16.962 16.962 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0034 KS Zidani most -Obnova cest v KS po delilniku 31.922 10.594 10.594 0 0 031.12.202001.01.201738.308

31.922 10.594 10.594 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0040 Rekonstrukcija LC Petrol - gasilski dom 365.000 0 0 0 0 031.12.201901.01.2018365.000

250.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
115.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-18-0002 Ureditev površin okoli blokov Poženelova ulica 1.000 20.000 0 0 0 031.12.202001.01.2019103.500

1.000 20.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-18-0004 Most na JP Rebre-Gorica 41.800 57.000 0 0 0 031.12.201901.01.201892.000

41.800 57.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0007 Obnova JP Plavc - Kaluder 8.500 0 280.500 0 0 031.12.202101.04.2019216.500

8.500 0 280.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0014 Sanacija LC200221 Brstnik-Refengozd-Tremarje 0 25.000 203.000 203.000 0 031.12.202101.01.2020431.000

0 25.000 203.000 203.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0015 Rekonstrukcija LC200171 Belovo - Zg. Brezno 0 397.000 372.000 0 0 031.12.202101.01.2020769.000

0 314.986 264.954 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 82.014 107.046 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0016 Most na Gračnici 0 20.000 20.000 180.000 0 031.01.202101.01.20200

0 20.000 20.000 180.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0023 Ureditev JP701491 Jarh - Koblič 0 164.000 0 0 0 031.12.202101.01.2020165.000

0 164.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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13029003 Urejanje cestnega prometa 329.097 509.600 827.000 0 0 0

OB057-12-0016 Urbana oprema 186.500 25.000 25.000 0 0 031.12.201901.01.2013161.500

186.500 25.000 25.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-15-0013 Celostna prometna strategija Občine Laško 53.456 10.000 10.000 0 0 031.12.201905.11.201562.456

25.143 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
4.437 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

23.876 10.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-15-0016 Parkirišča 31.340 117.000 30.000 0 0 031.12.202001.01.2016287.340

0 70.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
31.340 47.000 30.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0021 Ukrepi trajnostne mobilnosti 28.666 152.000 152.000 0 0 012.12.201901.01.2017220.666

0 50.000 50.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
0 30.000 30.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna

28.666 72.000 72.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0005 Nakup opreme -preventiva in varnost v cestnem prom 7.200 3.600 0 0 0 031.12.201901.06.20177.200

7.200 3.600 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0037 Nadomestna brv v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah 21.935 202.000 610.000 0 0 031.12.202001.01.201821.935

0 146.000 468.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
21.935 56.000 142.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029004 Cestna razsvetljava 310.687 49.000 49.000 0 0 0

OB057-13-0009 Vzdrževanje in obnova javne razsvetljave 310.687 49.000 49.000 0 0 031.12.201901.01.2013361.487

310.687 49.000 49.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1306 Telekomunikacije in pošta 2.000 3.200 3.200 0 0 0

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 2.000 3.200 3.200 0 0 0

OB057-18-0005 WIFI4EU 2.000 3.200 3.200 0 0 031.12.202201.01.20186.500

2.000 3.200 3.200 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 14 GOSPODARSTVO 430.150 113.860 68.000 0 0 0

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 109.071 14.000 10.000 0 0 0

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 109.071 14.000 10.000 0 0 0

OB057-08-0008 Ureditev obrtne cone 109.071 14.000 10.000 0 0 031.12.201901.01.2009111.071

109.071 14.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 321.079 99.860 58.000 0 0 0

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 321.079 99.860 58.000 0 0 0

OB057-09-0010 Tematske poti 41.434 20.000 20.000 0 0 031.12.202001.01.200961.434

41.434 20.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB057-11-0008 Občina prijazna invalidom 76.873 28.000 28.000 0 0 031.12.202001.01.201695.171

76.873 28.000 28.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-15-0023 TIC Rimske Toplice 171.852 0 0 0 0 031.12.201901.01.2016109.852

49.752 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
264 0 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

121.837 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0025 Dostopnost
Laško, sotočje dobrega v dostopnosti

0 31.860 0 0 0 031.12.202001.01.201931.860

0 18.760 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 13.100 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0026 Kolesarska postajališča v občini Laško 30.920 10.000 10.000 0 0 031.12.201901.01.201730.920

15.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
15.920 10.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0025 Telekomunikacijsko razgledni stolp 0 10.000 0 0 0 031.12.202101.01.202010.000

0 10.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.327.978 1.745.175 1.693.938 1.069.027 0 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.955.611 1.683.175 1.566.938 769.027 0 0

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 498.100 75.500 75.500 0 0 0

OB057-11-0014 Urejanje deponij za odpadke 498.100 75.500 75.500 0 0 031.12.201901.01.2012475.600

498.100 75.500 75.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.457.511 1.591.675 1.491.438 769.027 0 0

OB057-10-0052 Kanalizacija Rečica II. faza 279.240 131.500 127.500 0 0 031.12.201901.01.2010329.740

279.240 131.500 127.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-10-0053 Kanalizacija Strmca in Udmat 32.508 5.000 27.500 26.000 0 031.12.201901.01.201032.508

32.508 5.000 27.500 26.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-10-0070 Ured. kanal. Brezno-Belovo(proj. z ob. Hrastnik) 33.642 12.000 12.000 0 0 031.12.202001.01.201184.642

33.642 12.000 12.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-11-0025 Infrastruktura Majland - Zidani Most 6.241 5.000 47.000 82.000 0 031.12.202001.01.201255.241

6.241 5.000 47.000 82.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-12-0017 Kanalizacija Debro III. 162.187 5.000 52.000 52.000 0 031.12.201901.01.2013163.187

162.187 5.000 52.000 52.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-12-0020 Kanalizacija Marija Gra in del pri teniš. Igriščih 67.878 16.500 11.500 0 0 031.12.201901.01.201367.878

67.878 16.500 11.500 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-12-0021 Izvajanje storitev odv. in čiščenja odpadnih vod 188.000 5.000 5.000 0 0 031.12.201901.01.2013203.000

188.000 5.000 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-13-0031 Izv. priklj. objektov  na javno omr. - javni del 196.500 33.000 33.000 0 0 031.12.201901.01.2014196.500

196.500 33.000 33.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB057-15-0015 Kanalizacija Rimske Toplice 85.800 12.000 12.000 0 0 031.12.201901.01.201685.800

85.800 12.000 12.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-15-0018 Ureditev kanal. Čopova,Kopitarjeva in Pot na Kobiv 103.000 0 0 0 0 031.12.201901.01.2016104.800

103.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0041 Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje Občina Laš 272.515 1.336.675 1.133.938 579.027 0 031.12.202201.01.20183.322.155

120.926 1.041.527 901.120 446.122 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
151.588 295.148 232.818 132.905 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0012 Čistilne naprave na javnih objektih 30.000 30.000 30.000 30.000 0 031.12.202201.04.2019120.000

30.000 30.000 30.000 30.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029003 Izboljšanje stanja okolja 0 16.000 0 0 0 0

OB057-19-0005 Polnilnica za električna vozila Rimske Toplice 0 16.000 0 0 0 030.09.202001.04.201916.000

0 3.000 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
0 13.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 345.907 57.000 87.000 0 0 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 345.907 57.000 87.000 0 0 0

OB057-13-0020 Protipoplavna varnost 344.907 42.000 42.000 0 0 031.12.201901.01.2013396.907

344.907 42.000 42.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0031 Projekt LIFE 1.000 15.000 45.000 0 0 031.12.202001.01.201741.000

0 0 30.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
1.000 15.000 15.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 26.461 5.000 40.000 300.000 0 0

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 26.461 5.000 40.000 300.000 0 0

OB057-17-0004 Pohodna pot ob Gračnici 26.461 5.000 40.000 300.000 0 031.12.202001.05.2017326.461

0 0 0 250.000 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)
26.461 5.000 40.000 50.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.877.434 1.719.400 1.659.000 300.000 0 0

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 1.248.152 37.200 37.200 0 0 0

16029003 Prostorsko načrtovanje 1.248.152 37.200 37.200 0 0 0

OB057-08-0050 Prostorsko planiranje 1.248.152 37.200 37.200 0 0 031.12.202101.01.20081.322.552

1.248.152 37.200 37.200 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1603 Komunalna dejavnost 3.291.336 943.200 924.800 0 0 0

16039001 Oskrba z vodo 2.933.912 883.200 864.800 0 0 0

OB057-10-0017 Vodovod Rifengozd(Ojstro-Tovsto, del Jagoč) 49.498 0 0 0 0 031.12.202001.01.201049.498

49.498 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB057-10-0047 Vodovod Sedraž 17.101 10.000 20.000 0 0 031.12.201901.01.201117.101

17.101 10.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-10-0080 Vzdrževanje vodovodov 258.000 10.000 10.000 0 0 031.12.201801.01.2011258.000

258.000 10.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-11-0024 Vodovod Rimske Toplice - Laško 41.184 9.000 184.000 0 0 031.12.202001.01.2011233.184

41.184 9.000 184.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-13-0024 Vodovod Rečica 457.027 12.000 12.000 0 0 031.12.201901.01.2013444.104

457.027 12.000 12.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-13-0032 Vodovodi - vloge občanov 400.249 53.000 53.000 0 0 031.12.201901.01.2014400.249

400.249 53.000 53.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-13-0033 Vodovodi splošno po predlogu izvajalca službe 709.367 250.000 250.000 0 0 031.12.201901.01.2014679.367

709.367 250.000 250.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0007 Nakup nepremičnin in opreme za vodoskrbo 460.769 0 0 0 0 031.12.201931.05.2016460.769

460.769 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0018 Vodovod Rifengozd - Sever 32.000 16.000 53.000 0 0 031.12.202101.01.201829.000

32.000 16.000 53.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0003 Vodovod Rečica - 3. odsek 508.718 0 0 0 0 031.12.201920.03.2019508.718

114.163 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
394.555 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0020 Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji 2. sklop 0 523.200 282.800 0 0 031.12.202001.10.2019806.000

0 117.870 96.908 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 405.330 185.892 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 204.300 45.000 45.000 0 0 0

OB057-14-0011 Vzdrževanje žalnic 204.300 45.000 45.000 0 0 031.12.202001.01.2015204.300

204.300 45.000 45.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16039003 Objekti za rekreacijo 153.124 15.000 15.000 0 0 0

OB057-08-0019 Otroška igrišča 153.124 15.000 15.000 0 0 031.12.201901.01.2010171.124

153.124 15.000 15.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 479.605 339.000 397.000 300.000 0 0

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji 323.681 44.000 7.000 0 0 0

OB057-10-0055 Urejanje OPPN Taborje II. 234.667 13.500 0 0 0 031.12.201901.01.2010234.667

234.667 13.500 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-15-0017 Kom. opremljanje stan. Območja KS3 Rečica-Debro 39.329 28.500 5.000 0 0 031.12.201901.01.201665.329

39.329 28.500 5.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0005 Ureditev zemljišč S4 Rimske Toplice 49.685 2.000 2.000 0 0 031.01.201931.05.201656.685

49.685 2.000 2.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 155.924 55.000 200.000 300.000 0 0

OB057-10-0041 Nakupi neprofitnih stanovanj 155.924 25.000 200.000 300.000 0 031.12.201201.01.2010680.924

155.924 25.000 200.000 300.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0006 Večstanovanjska gradnja KS3 Rečica - del 0 30.000 0 0 0 031.12.202001.04.2019250.000

0 30.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0 240.000 190.000 0 0 0

OB057-19-0024 Inv. vzdrž. stan., posl. objektov, rezervni sklad 0 240.000 190.000 0 0 031.12.202501.01.2020430.000

0 240.000 190.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 1.858.340 400.000 300.000 0 0 0

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1.858.340 400.000 300.000 0 0 0

OB057-10-0043 Urejanje občinskih zemljišč, nakupi 1.858.340 400.000 300.000 0 0 031.12.201901.01.20132.658.340

1.858.340 400.000 300.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 679.862 342.600 746.600 370.000 0 0

1702 Primarno zdravstvo 679.862 342.600 746.600 370.000 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 679.862 342.600 746.600 370.000 0 0

OB057-12-0025 Vzdrževanje in obnova ZD Laško 80.000 0 0 0 0 031.12.202001.01.2013100.000

80.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-13-0004 Nabava opreme -ZD Laško 393.788 36.600 36.600 0 0 031.12.201901.01.2014393.788

204.334 24.000 24.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
100.410 12.600 12.600 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
89.044 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-16-0014 Prizidek k ZD za razvoj preventivnih programov 71.200 306.000 710.000 370.000 0 031.12.201901.06.2016679.240

0 0 238.000 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
71.200 306.000 472.000 370.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0011 Nabava nujnega reševalnega vozila za ZD Laško 134.874 0 0 0 0 031.12.201901.04.2019134.874

44.067 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
90.807 0 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.160.514 1.166.774 425.000 0 0 0

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 17.924 114.710 0 0 0 0

18029001 Nepremična kulturna dediščina 17.924 114.710 0 0 0 0

OB057-17-0038 Ekomuzej Laško - Huda jama 4.504 0 0 0 0 031.12.202001.01.20184.504

4.504 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0001 Ureditev prostorov v refektoriju samostana Jurkloš 13.420 73.710 0 0 0 031.12.202001.03.201981.370

13.420 73.710 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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OB057-19-0010 Sanacija ostankov baročnega dvorca kartuzije 0 36.000 0 0 0 031.12.202001.04.201936.000

0 36.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0022 Muzej gozdarstva in steklarstva 0 5.000 0 0 0 031.12.202101.01.202032.000

0 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1803 Programi v kulturi 533.710 40.000 50.000 0 0 0

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 50.148 8.000 3.000 0 0 0

OB057-10-0058 Knjižnica Laško 50.148 8.000 3.000 0 0 031.12.202001.01.201148.000

50.148 8.000 3.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 483.563 32.000 47.000 0 0 0

OB057-08-0025 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov 458.563 12.000 27.000 0 0 031.12.202001.01.2007474.563

458.563 12.000 27.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0009 Vzdrževanje in obnova - STIK 25.000 20.000 20.000 0 0 031.12.202201.04.201925.000

25.000 20.000 20.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 608.880 1.012.064 375.000 0 0 0

18059001 Programi športa 608.880 1.012.064 375.000 0 0 0

OB057-13-0040 Izgradnja športnih igrišč 341.000 21.000 21.000 0 0 031.12.202001.01.2014341.000

341.000 21.000 21.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-17-0014 Izgradnja tenis igrišča 13.332 276.000 334.000 0 0 031.12.201901.01.2018468.628

0 40.000 45.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 53.000 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

13.332 236.000 236.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0002 Nogometno igrišče z umetno travnato površino 48.124 330.064 0 0 0 031.12.201901.01.2019373.064

20.000 40.000 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
28.124 245.064 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

0 45.000 0 0 0 0PV - Domači partnerji

OB057-19-0004 Energetska prenova športne dvorane Tri lilije 23.424 365.000 0 0 0 031.12.202001.04.2019310.000

0 60.000 0 0 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki
23.424 305.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0013 Izgradnja LED razsvetljave na nogo.igrišču Rečica 183.000 0 0 0 0 030.04.202001.04.2019183.000

100.000 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
83.000 0 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-19-0019 Športni objekti na prostem 0 20.000 20.000 0 0 031.12.202501.01.20200

0 10.000 10.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 10.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva
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 19 IZOBRAŽEVANJE 2.775.160 830.000 999.000 994.000 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 646.826 50.000 25.000 0 0 0

19029001 Vrtci 646.826 50.000 25.000 0 0 0

OB057-08-0026 Nakup opreme in vzdrževanje v vrtcu 646.826 50.000 25.000 0 0 031.12.201901.01.2010661.826

646.826 50.000 25.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 2.128.334 780.000 974.000 994.000 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 2.037.040 770.000 964.000 994.000 0 0

OB057-08-0030 Šola A.Aškerca Rimske Toplice 814.118 73.000 894.000 994.000 0 031.12.202001.01.20062.775.118

0 0 450.000 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
0 0 0 450.000 0 0PV - Posredni proračunski uporabniki

814.118 73.000 444.000 544.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB057-10-0057 Vzdrževanje in obnova šol 1.222.922 697.000 70.000 0 0 031.12.202001.01.20101.705.922

41.934 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna
1.180.987 697.000 70.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

19039002 Glasbeno šolstvo 91.294 10.000 10.000 0 0 0

OB057-10-0036 Glasbena šola Laško -instrumenti 91.294 10.000 10.000 0 0 031.12.202001.01.201091.294

91.294 10.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

22.297.127 9.651.768 10.985.838 3.331.027 50.300 268.100Skupaj NRP:

6.103 45.000 0 0 0 0PV-DP PV - Domači partnerji

0 90.000 0 0 0 0PV-EU PV - EU sredstva

21.044.368 7.077.440 7.416.366 2.034.905 50.300 268.100PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

198.032 188.173 419.600 450.000 0 0PV-PPU PV - Posredni proračunski uporabniki

783.121 1.041.616 2.034.862 150.000 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

265.503 1.209.540 1.115.010 696.122 0 0PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E

22.297.127 9.651.768 10.985.838 3.331.027 50.300 268.100Skupaj PV - Proračunski viri

Občina Laško - Predlog proračuna Stran 12 od 12



Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007, ZJU-
UPB3, 65/2008), župan Občine Laško sprejme naslednji 
 
 
 

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020 IN 2021 
 

I. TABELARNI PRIKAZ ZAPOSLITEV 
 
 število 

zaposlenih na 
dan 31.12.2018  
 

dovoljeno 
število 
zaposlenih na 
dan 
31.12.2019  
 

predlog 
dovoljenega 
števila 
zaposlenih na 
dan 
31.12.2020 

predlog 
dovoljenega 
števila 
zaposlenih na 
dan 
31.12.2021 

A. število funkcionarjev 
 
 

1 1 1 1 

B. število zaposlenih za 
določen čas v kabinetu na 
podlagi 72. člena Zakona o 
javnih uslužbencih 

1 1 1 1 

C. število javnih 
uslužbencev 
 

26 26 26 26 

D. število zaposlenih za 
določen čas, razen tistih, ki 
nadomeščajo začasno  
odsotne javne uslužbence 

1 1 1 1 

                                                
skupaj 

29 29 29 29 

 
*zaposlitev za določen čas 
 

II.  O B R A Z L O Ž I T E V 
 
V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 65/08) poda župan ob pripravi proračuna predlog kadrovskega načrta, 
ki mora biti usklajen s predlogom proračuna. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje 
zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let. Ob 
smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov 
(Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) se v skladu z 8. členom navede število 
zaposlenih na dan 31. decembra preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 
iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog števila zaposlenih za naslednji dve proračunski 
leti.  
 
Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg 
nalog in program dela. 
 
Občinski svet Občine Laško bo na predlog župana sprejel proračun za leti 2020 in 2021, zato 
se bo skladno s tem sprejel kadrovski načrt.  
 
Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme župan najkasneje v 60 dneh po 
uveljavitvi proračuna. 



 
Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse 
zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. 
 
Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali 
začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih 
uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve. 
 
V občinski upravi Občine Laško se za obdobje 2020 in 2021 določi naslednji kadrovski načrt, 
s katerim se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih ter v skladu z delovnim 
področjem določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene 
delovno razmerje za nedoločen čas ter predvidene zaposlitve za določen čas. 
 
V številu zaposlenih niso zajeti delavci v javnih delih in tisti zaposleni za določen čas, ki 
nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence. 
 
 
A.  
Župan Občine Laško od 1. 5. 2011 dalje, opravlja funkcijo poklicno.  
 
B. Od oktobra 2018 dalje, je v kabinetu župana na podlagi 72. člena Zakona o javnih 
uslužbencih predvidena zaposlitev za določen čas, vezana na mandat župana.   
 
C. 
Trenutno je v Občinski upravi Laško zasedenih 25 delovnih mest za polni delovni čas in 1 
delovno mesto za polovični delovni čas.  
 
D. 
V letih 2020 in 2021 je predvidena zaposlitev za določen čas oziroma za opravljanje 
pripravništva. Pripravništvo oz. druga zaposlitev se bo opravljala v notranji organizacijski enoti, 
kjer se bo izkazala potreba po dodatni zaposlitvi.   
 
 
                                                                                                       Župan Občine Laško 
                     Franc Zdolšek 
 
 
 
Številka: 1000-01/2019 
Laško, dne _______________ 
 
 
 
Dostavljeno: 

- županu, 
- direktorici občinske uprave, 
- posameznim notranjim org. enotam OU, 
- predsedniku sindikata Občine Laško, 
- v zadevo. 

 
 
 
 
 
 



 
Na podlagi 6. odstavka 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007, 
ZJU-UPB3, 65/2008) podaja Sindikat Občine Laško naslednje 
 
 
 
 
 

MNENJE: 
 
 
 

Sindikat Občine Laško soglaša s kadrovskim načrtom zaposlitev Občinske uprave Laško za 
leto 2020 in 2021. 
 
 
 
 
 
Laško, ________                                                                       Predsednik sindikata 
                                                                                                         Aljaž Krpič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


